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1 Εισαγωγή 
Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει πληροφορίες σχετικά την εγκατάσταση, τη λειτουργία, την αντιµετώπιση προβληµάτων 
και τη συντήρηση για τους Αερόψυκτους Ψύκτες Daikin µε 1, 2 και 3 κυκλώµατα και Ελεγκτή Microtech III.   

Πληροφορίες περιγραφής κινδύνων 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

Με την ένδειξη Κινδύνου επισηµαίνεται µια επικίνδυνη κατάσταση η οποία θα προκαλέσει 
θάνατο ή σοβαρό τραυµατισµό, αν δεν αποφευχθεί. 

 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 

Με την ένδειξη Προειδοποίησης επισηµαίνεται µια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση η οποία 
ενδέχεται να προκαλέσει ζηµιές σε περιουσιακά στοιχεία, σοβαρό τραυµατισµό ή θάνατο, αν δεν 
αποφευχθεί. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Με την ένδειξη Προσοχής επισηµαίνεται µια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση η οποία ενδέχεται 
να προκαλέσει τραυµατισµό ή ζηµιές στον εξοπλισµό, αν δεν αποφευχθεί. 

 

Έκδοση λογισµικού: Το παρόν εγχειρίδιο καλύπτει µονάδες που διαθέτουν την Έκδοση Λογισµικού XXXXXXX. 
Μπορείτε να δείτε τον αριθµό της έκδοσης λογισµικού της µονάδας επιλέγοντας "About Chiller" (Πληροφορίες για τον 
ψύκτη) από το µενού, επιλογή για την οποία δεν απαιτείται χρήση κωδικού πρόσβασης.  Έπειτα, πιέστε το πλήκτρο 
"MENU" (Μενού) για να επιστρέψετε στην οθόνη των µενού. 

Ελάχιστη έκδοση BSP: 9.22 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας: µπορεί να προκληθεί τραυµατισµός ή ζηµιά στον εξοπλισµό.  Αυτός ο 
εξοπλισµός πρέπει να γειωθεί σωστά.  Οι συνδέσεις στον πίνακα ελέγχου MicroTech III και οι εργασίες 
σέρβις σε αυτόν πρέπει να γίνονται αποκλειστικά από προσωπικό που διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις 
σχετικά µε τη λειτουργία αυτού του εξοπλισµού. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Εξαρτήµατα που είναι ευαίσθητα στο στατικό ηλεκτρισµό.  Τυχόν ηλεκτροστατική εκκένωση κατά τον 
χειρισµό πλακετών ηλεκτρονικών κυκλωµάτων µπορεί να προκαλέσει ζηµιά σε εξαρτήµατα.  Πριν 
εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία σέρβις, αγγίξτε κάποια γυµνή µεταλλική επιφάνεια µέσα στον πίνακα 
ελέγχου για να αποφορτίσετε τυχόν στατικό ηλεκτρισµό.  Ποτέ µην αποσυνδέετε οποιοδήποτε καλώδιο, 
µπλοκ ακροδεκτών πλακετών ηλεκτρονικών κυκλωµάτων ή βύσµατα τροφοδοσίας ενώ παρέχεται 
τροφοδοσία ισχύος στον πίνακα. 

 

 

 

!

!

!

!

!
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Αυτός ο εξοπλισµός παράγει, χρησιµοποιεί και έχει τη δυνατότητα να εκπέµπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν δεν 
εγκατασταθεί και δεν χρησιµοποιείται σύµφωνα µε το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών, µπορεί να προκαλέσει παρεµβολές 
στις επικοινωνίες µέσω ραδιοσυχνοτήτων.  Η λειτουργία αυτού του εξοπλισµού σε περιοχή κατοικιών ενδέχεται να 
προκαλέσει επιβλαβείς παρεµβολές και, στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης θα πρέπει να επανορθώσει το πρόβληµα µε 
δικά του έξοδα.  Η Daikin αποποιείται οποιωνδήποτε ευθυνών αναφορικά µε βλάβες που προκύπτουν από οποιαδήποτε 
παρεµβολή ή αναφορικά µε την επανόρθωση του προβλήµατος. 

Όρια λειτουργίας: 

• Μέγιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος σε κατάσταση αναµονής, 57°C 

• Ελάχιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος σε κατάσταση λειτουργίας (βασική µονάδα), 2°C 

• Ελάχιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος σε κατάσταση λειτουργίας (µε προαιρετική επιλογή ελέγχου σε 
εφαρµογές χαµηλής θερµοκρασίας περιβάλλοντος), -20°C 

• Θερµοκρασία εξερχόµενου κρύου νερού, 4°C έως 15°C 

• Θερµοκρασίες εξερχόµενου κρύου υγρού (µε αντιψυκτικό), 3°C έως -8°C. ∆εν επιτρέπεται µείωση φορτίου 

όταν η θερµοκρασία του εξερχόµενου υγρού είναι κάτω από -1 °C. 

• Εύρος τιµών ∆ιαφοράς Θερµοκρασίας, 4°C έως 8°C 

• Μέγιστη θερµοκρασία υγρού εισόδου σε κατάσταση λειτουργίας, 24°C 

• Μέγιστη θερµοκρασία υγρού εισόδου σε κατάσταση µη λειτουργίας, 38°C 

1.1 Χαρακτηριστικά του ελεγκτή  
∆ίνεται αναγνώσιµη ένδειξη των παρακάτω τιµών θερµοκρασίας και πίεσης: 

Θερµοκρασία εισερχόµενου και εξερχόµενου κρύου νερού 

Θερµοκρασία και πίεση κορεσµένου ψυκτικού µέσου του εξατµιστή 

Θερµοκρασία και πίεση κορεσµένου ψυκτικού µέσου του συµπυκνωτή 

Θερµοκρασία εξωτερικού αέρα 

Θερµοκρασίες γραµµής αναρρόφησης και γραµµής εκκένωσης − υπολογιζόµενη θερµότητα υπερθέρµανσης 
για τις γραµµές αναρρόφησης και εκκένωσης 

Αυτόµατος έλεγχος κύριας και δευτερεύουσας αντλίας κρύου νερού.  Η µονάδα ελέγχου θα εκκινήσει µία από τις 
αντλίες (µε βάση τις λιγότερες ώρες λειτουργίας) όταν η µονάδα είναι διαθέσιµη για λειτουργία (δεν λειτουργεί 
απαραίτητα για ένα αίτηµα ψύξης) και όταν η θερµοκρασία του νερού φτάσει σε σηµείο πιθανού παγώµατος. 

∆ύο επίπεδα προστασίας από µη εξουσιοδοτηµένη µεταβολή των σηµείων ρύθµισης και άλλων παραµέτρων ελέγχου. 

∆ιαγνωστικά µέσα για προειδοποιήσεις και σφάλµατα, µε σκοπό την ενηµέρωση των χειριστών σε απλή γλώσσα 
σχετικά µε συνθήκες προειδοποίησης και σφαλµάτων.  Όλα τα συµβάντα και οι συναγερµοί φέρουν σήµανση 
ηµεροµηνίας και ώρας, ώστε να εντοπίζεται η ακριβής χρονική στιγµή εµφάνισης της συνθήκης σφάλµατος.  Επιπλέον, 
ο χειριστής µπορεί να εµφανίσει τις συνθήκες λειτουργίας που ίσχυαν αµέσως πριν από κάποιο περιστατικό διακοπής 
λειτουργίας λόγω συναγερµού, ώστε να βοηθηθεί στην αποµόνωση της αιτίας του προβλήµατος. 

Είναι διαθέσιµοι οι 25 προηγούµενοι συναγερµοί και οι αντίστοιχες συνθήκες λειτουργίας.   

Σήµατα µέσω τηλεχειρισµού για επαναφορά κρύου νερού, περιορισµό ζήτησης και ενεργοποίηση µονάδας. 
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Η κατάσταση δοκιµής επιτρέπει στον τεχνικό του σέρβις να ελέγχει µη αυτόµατα τα σήµατα εξόδου των ελεγκτών και 
µπορεί να είναι χρήσιµη για την τελική παράδοση του συστήµατος. 

Ικανότητα επικοινωνίας µε Σύστηµα αυτοµατισµών κτιρίων (BAS) µέσω των τυποποιηµένων πρωτοκόλλων 

LonTalk, Modbus ή BACnet για όλους τους κατασκευαστές µονάδων BAS. 

Μετατροπείς πίεσης για απευθείας ανάγνωση των πιέσεων του συστήµατος.  Έγκαιρος έλεγχος συνθηκών χαµηλής 
πίεσης εξατµιστή και υψηλής θερµοκρασίας και πίεσης εκκένωσης, ώστε να γίνουν διορθωτικές ενέργειες πριν 
εµφανιστεί σφάλµα. 

 

2 Κύρια σηµεία του συστήµατος 

2.1 Στοιχεία επικοινωνίας 
Η µονάδα χρησιµοποιεί διάφορα στοιχεία επικοινωνίας, ανάλογα µε τον αριθµό των συµπιεστών που υπάρχουν στη 
µονάδα. Τα στοιχεία που θα χρησιµοποιούνται ορίζονται στον ακόλουθο πίνακα. Επίσης, στο διάγραµµα που 
παρουσιάζεται παρακάτω αναπαριστάται ο τρόπος σύνδεσης αυτών των µονάδων. 
 

Στοιχεία ∆ιεύθυνση 
Αρ. συµπιεστών 

2 3 4 5 6 
∆ιεπαφή BAS 
(Lon, BacNet, Modbus) 

- X X X X X 

POL687 
(Κύριος ελεγκτής MTIII) 

- X X X X X 

POL965 
(Μονάδα επέκτασης I/O HP) 

18 X X X X X 

POL94U 
(1 µονάδα επέκτασης I/O EXV) 

3 X X X X X 

POL94U 
(2 µονάδες επέκτασης I/O EXV) 

5 N/R N/R X X X 

POL965 
(2 µονάδες επέκτασης I/O OPZ) 

21 opz opz opz opz opz 

 
Σηµείωση: Το "x" σηµαίνει ότι κάποια µονάδα θα χρησιµοποιεί αυτό το στοιχείο. 
 
 
 
Ακολουθεί ένα δείγµα διαγράµµατος για τη σύνδεση των στοιχείων σε µια µονάδα 2 κυκλωµάτων, διαµόρφωση "W". 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

∆ιεπαφή BAS Κύριος ελεγκτής MicroTech III 
POL687 

(Επέκταση I/O POL965) 
(∆ιεύθυνση: 18) 

(Επέκταση I/O POL94U) 
(∆ιεύθυνση: 5) 

 

(Επέκταση I/O POL94U) 
(∆ιεύθυνση: 3) 

(Επέκταση I/O POL965) 
(∆ιεύθυνση: 21) 
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2.2 Χαρτογράφηση I/O µονάδας 
Στον ακόλουθο πίνακα αναπαρίσταται η φυσική σύνδεση από τον υλικό εξοπλισµό του ελεγκτή µέχρι το στοιχείο στο 
µηχάνηµα. 
 
∆ιεύθυ

νση ΕΛΕΓΚΤΗΣ Αντλία θερµότητας ACZ 

 
Μοντέλ

ο 
Ενότη

τα 
Τύπος I/O 

Τύπος 
I/O 

Τιµή 

 

POL687 T2 Do1 Do Cir 1 Comp 1 (Κύκλωµα 1 συµπιεστής 1) 
POL687 

T3 
Do2 Do Cir 1 Comp 2 (Κύκλωµα 1 συµπιεστής 2) 

POL687 Do3 Do Cir 2 Comp 1 (Κύκλωµα 1 συµπιεστής 1) 
POL687 Do4 Do Cir 2 Comp 2 (Κύκλωµα 1 συµπιεστής 1) 
POL687 

T4 

Do5 Do Cir 1 Fan 1 (Κύκλωµα 1 ανεµιστήρας 1) 
POL687 Do6 Do Cir 1 Fan 2 (Κύκλωµα 1 ανεµιστήρας 2) 
POL687 Do7 Do Cir 1 Fan 3 (Κύκλωµα 1 ανεµιστήρας 2) 
POL687 Do8 Do Cir 2 Fan 1 (Κύκλωµα 1 ανεµιστήρας 2) 
POL687 

T5 
Do9 Do Cir 2 Fan 2 (Κύκλωµα 1 ανεµιστήρας 2) 

POL687 Do10 Do Cir 2 Fan 3 (Κύκλωµα 1 ανεµιστήρας 2) 
POL687 

T6 
Di5 Di ∆ιακόπτης µονάδας 

POL687 Di6 Di Double sp (∆ιπλό sp) 
POL687 

T7 
AI1 Ai Evap EWT (Θερµοκρασία εισερχόµενου νερού εξατµιστή) 

POL687 AI2 Ai Evap LWT (Θερµοκρασία εξερχόµενου νερού εξατµιστή) 
POL687 AI3 Ai Outside Ambient Temperature (Εξωτερική θερµοκρασία περιβάλλοντος) 
POL687 

T8 

X1 Ai Cir 1 Suction Press (Κύκλωµα 1, πίεση αναρρόφησης) 
POL687 X2 Ai Cir 1 Discharge Press (Κύκλωµα 1, πίεση εκκένωσης) 
POL687 X3 Ai Cir 1 Suction Temp (Κύκλωµα 1, θερµοκρασία αναρρόφησης) 
POL687 X4 Di Cir 1 Comp 1 Protection (Κύκλωµα 1, προστασία συµπιεστή 1) 
POL687 

T9 

X5 Ai Cir 2 Suction Press (Κύκλωµα 1, πίεση αναρρόφησης) 
POL687 X6 Ai Cir 2 Discharge Press (Κύκλωµα 1, πίεση εκκένωσης) 
POL687 X7 Ai Cir 2 Suction Temp (Κύκλωµα 1, θερµοκρασία αναρρόφησης)  
POL687 X8 Do Συναγερµός µονάδας 
POL687 

T10 
Di1 Di Cir 1 Comp 2 Protection (Κύκλωµα 1, προστασία συµπιεστή 1) 

POL687 Di2 Di Evap Flow Switch (∆ιακόπτης ροής εξατµιστή) 
POL687 

T10 
Di3 Di Cir 1 switch (∆ιακόπτης κυκλώµατος 1) 

POL687 Di4 Di Cir 2 switch (∆ιακόπτης κυκλώµατος 1) 
POL687 T12 Modbus 

  
POL687 T13 KNX 

  

3 

POL94
U 

T1 Do1 Do Cir 1 Comp 3 (Κύκλωµα 1 συµπιεστής 1) 

POL94
U 

T2 Di1 Di 
Cir 1 Mechanical Hi Pressure Switch (Κύκλωµα 1, µηχανικός διακόπτης 

υψηλής πίεσης) 
POL94

U 

T3 

X1 Di Cir 1 Comp 3 Protection (Κύκλωµα 1, προστασία συµπιεστή 1) 

POL94
U 

X2 Do Cir 1 Fan 4 (Κύκλωµα 1 ανεµιστήρας 2) 

POL94
U 

X3 Di Cir 2 Comp 1 Protection (Κύκλωµα 1, προστασία συµπιεστή 1) 

POL94
U 

T4 

M1+ 

  

POL94
U 

M1- 

POL94
U 

M2+ 

POL94
U 

M2- 

5 

POL94
U 

T1 Do1 Do Cir 2 Comp 3 (Κύκλωµα 1 συµπιεστής 1) 

POL94
U 

T2 Di1 Di 
Cir 2 Mechanical Hi Pressure Switch (Κύκλωµα 1, µηχανικός διακόπτης 

υψηλής πίεσης) 
POL94

U 

T3 

X1 Di Cir 2 Comp 2 Protection (Κύκλωµα 1, προστασία συµπιεστή 1) 

POL94
U 

X2 Do Cir 2 Fan 4 (Κύκλωµα 1 ανεµιστήρας 2) 

POL94
U 

X3 Di Cir 2 Comp 3 Protection (Κύκλωµα 1, προστασία συµπιεστή 1) 
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POL94
U 

T4 

M1+ 

  

POL94
U 

M1- 

POL94
U 

M2+ 

POL94
U 

M2- 

18 

POL965 

T1 

Do1 Do 
Cir 1 Liquid Line Solenoid Valve (Κύκλωµα 1, ηλεκτροµαγνητική 

βαλβίδα γραµµής υγρού) 

POL965 Do2 Do 
Cir 2 Liquid Line Solenoid Valve (Κύκλωµα 1, ηλεκτροµαγνητική 

βαλβίδα γραµµής υγρού) 
POL965 Do3 Do BUSY (Heat Recovery Pump) (Αντλία ανάκτησης θερµότητας) 
POL965 Do4  ∆εν χρησιµοποιείται 
POL965 

T2 
Do5 Do Evap Pump 1 (Αντλία 1 εξατµιστή) 

POL965 Do6 Do Evap Pump 2 (Αντλία 2 εξατµιστή) 
POL965 T3 Di1 Di Double Set-point (∆ιπλό σηµείο ρύθµισης) 
POL965 

T4 

X1 Di External Alarm (Εξωτερικός συναγερµός) 
POL965 X2 Ai PVM 
POL965 X3 Ai Περιορισµός ζήτησης 
POL965 X4 Di ∆εν χρησιµοποιείται 
POL965 

T5 

X5 Ao Cir 1 Fan Vfd (Κύκλωµα 1, Vfd ανεµιστήρα) 

POL965 X6 Ao 
Cir2 Fan Vfd [Κύκλωµα 2, µηχανισµός κίνησης µεταβλητής συχνότητας 

(VFD) ανεµιστήρα] 
POL965 X7 Ai Επαναφορά θερµοκρασίας εξερχόµενου νερού (LWT) 
POL965 X8 Di ∆εν χρησιµοποιείται 

21 

POL965 

T1 

Do1 Do 
Water Drain Heater (Θερµαντήρας αποστράγγισης νερού) (Κιτ Β. 

Ευρώπης) 
POL965 Do2 Do Cir 1 4 Way Valve (Κύκλωµα 1, 4οδη βαλβίδα) 
POL965 Do3 Do ∆εν χρησιµοποιείται 
POL965 Do4 Do Cir 1 4 Way Valve (Κύκλωµα 1, 4οδη βαλβίδα) 
POL965 

T2 
Do5 Do Circ1 Gas Purge Valve (Κύκλωµα 1, βαλβίδα εκκένωσης αερίου) 

POL965 Do6 Do Circ2 Gas Purge Valve (Κύκλωµα 2, βαλβίδα εκκένωσης αερίου) 
POL965 T3 Di1 Di Heat Pump Switch (∆ιακόπτης αντλίας θερµότητας) 
POL965 

T4 

X1  ∆εν χρησιµοποιείται 
POL965 X2  ∆εν χρησιµοποιείται 
POL965 X3 Ai Cir 1 Discharge Temperature (Κύκλωµα 1, θερµοκρασία εκκένωσης) 
POL965 X4 Ai Cir 2 Discharge Temperature (Κύκλωµα 1, θερµοκρασία εκκένωσης) 
POL965 

T5 

X5  ∆εν χρησιµοποιείται 
POL965 X6  ∆εν χρησιµοποιείται 
POL965 X7  ∆εν χρησιµοποιείται 
POL965 X8  ∆εν χρησιµοποιείται 

2.3 Τρόπος λειτουργίας µονάδας 
Η µονάδα ACZ έχει διαφορετικό τρόπο λειτουργίας, ως εξής: 
 

• COOL  (Ψύξη): η µονάδα λειτουργεί µόνο ως ψύκτης και το ελάχιστο σηµείο ρύθµισης που ορίζεται είναι οι 
4,0°C ( 39,2°F ). 

• COOL w/GLYCOL  (Ψύξη µε γλυκόλη): η µονάδα λειτουργεί µόνο ως ψύκτης και το ελάχιστο σηµείο 
ρύθµισης που ορίζεται είναι οι -15,0°C ( 5°F ), µε γλυκόλη. 

• COOL/ICE w/GLYCOL  (Ψύξη/πάγος µε γλυκόλη): η µονάδα λειτουργεί µόνο ως ψύκτης και το ελάχιστο 
σηµείο ρύθµισης που ορίζεται είναι οι -15,0°C ( 5°F ), µε γλυκόλη. 

• ICE  (Πάγος): η µονάδα λειτουργεί  µόνο ως ψύκτης και το ελάχιστο σηµείο ρύθµισης που ορίζεται είναι οι -
15,0°C ( 5°F ), µε γλυκόλη. 

3 Λειτουργίες µονάδας 
•  Τρόπος λειτουργίας µονάδας: HEAT (Θέρµανση) 

Η µονάδα ACZ έχει διαφορετικό τρόπο λειτουργίας, ως εξής: 
 

• COOL  (Ψύξη): η µονάδα λειτουργεί µόνο ως ψύκτης και το ελάχιστο σηµείο ρύθµισης που ορίζεται είναι οι 
4,0°C ( 39,2°F ). 

• COOL w/GLYCOL  (Ψύξη µε γλυκόλη): η µονάδα λειτουργεί µόνο ως ψύκτης και το ελάχιστο σηµείο 
ρύθµισης που ορίζεται είναι οι -15,0°C ( 5°F ), µε γλυκόλη. 
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• COOL/ICE w/GLYCOL  (Ψύξη/πάγος µε γλυκόλη): η µονάδα λειτουργεί µόνο ως ψύκτης και το ελάχιστο 
σηµείο ρύθµισης που ορίζεται είναι οι -15,0°C ( 5°F ), µε γλυκόλη. 

• ICE  (Πάγος): η µονάδα λειτουργεί µόνο ως ψύκτης και το ελάχιστο σηµείο ρύθµισης που ορίζεται είναι οι -
15,0°C ( 5°F ). 

• HEAT  (Θέρµανση): η µονάδα λειτουργεί µόνο ως αντλία θερµότητας, το µέγιστο σηµείο ρύθµισης που 
ορίζεται είναι οι 50°C ( 122°F ), ενώ ως ψύκτης λειτουργεί µε τρόπο ίδιο µε αυτόν της λειτουργίας COOL  
(Ψύξη). 

3.1 Τρόπος λειτουργίας µονάδας: HEAT / COOL w/GLYCOL ( Θέρµανση/Ψύξη µε 
γλυκόλη) 

Η µονάδα ACZ έχει διαφορετικό τρόπο λειτουργίας, ως εξής: 
 

• COOL  (Ψύξη): η µονάδα λειτουργεί µόνο ως ψύκτης και το ελάχιστο σηµείο ρύθµισης που ορίζεται είναι οι 
4,0°C ( 39,2°F ). 

• COOL w/GLYCOL  (Ψύξη µε γλυκόλη): η µονάδα λειτουργεί µόνο ως ψύκτης και το ελάχιστο σηµείο 
ρύθµισης που ορίζεται είναι οι -15,0°C ( 5°F ), µε γλυκόλη. 

• COOL/ICE w/GLYCOL  (Ψύξη/πάγος µε γλυκόλη): η µονάδα λειτουργεί µόνο ως ψύκτης και το ελάχιστο 
σηµείο ρύθµισης που ορίζεται είναι οι -15,0°C ( 5°F ), µε γλυκόλη. 

• ICE  (Πάγος): η µονάδα λειτουργεί µόνο ως ψύκτης και το ελάχιστο σηµείο ρύθµισης που ορίζεται είναι οι -
15,0°C ( 5°F ).  

• HEAT  (Θέρµανση): η µονάδα λειτουργεί µόνο ως αντλία θερµότητας, το µέγιστο σηµείο ρύθµισης που 
ορίζεται είναι οι 50°C ( 122°F ), ενώ ως ψύκτης λειτουργεί µε τρόπο ίδιο µε αυτόν της λειτουργίας COOL 
w/GLYCOL  (Ψύξη µε γλυκόλη). 

3.2 Τρόπος λειτουργίας µονάδας: HEAT / ICE w/GLYCOL ( Θέρµανση/Πάγος µε 
γλυκόλη) 

Η µονάδα ACZ έχει διαφορετικό τρόπο λειτουργίας, ως εξής: 
 

• COOL  (Ψύξη): η µονάδα λειτουργεί µόνο ως ψύκτης και το ελάχιστο σηµείο ρύθµισης που ορίζεται είναι οι 
4,0°C ( 39,2°F ). 

• COOL w/GLYCOL  (Ψύξη µε γλυκόλη): η µονάδα λειτουργεί µόνο ως ψύκτης και το ελάχιστο σηµείο 
ρύθµισης που ορίζεται είναι οι -15,0°C ( 5°F ), µε γλυκόλη. 

• COOL/ICE w/GLYCOL  (Ψύξη/πάγος µε γλυκόλη): η µονάδα λειτουργεί µόνο ως ψύκτης και το ελάχιστο 
σηµείο ρύθµισης που ορίζεται είναι οι -15,0°C ( 5°F ), µε γλυκόλη. 

• ICE  (Πάγος): η µονάδα λειτουργεί µόνο ως ψύκτης και το ελάχιστο σηµείο ρύθµισης που ορίζεται είναι οι -
15,0°C ( 5°F ), µε γλυκόλη. 

•  Ως αντλία θερµότητας, το µέγιστο σηµείο ρύθµισης που ορίζεται είναι οι 50°C ( 122°F ), ενώ ως ψύκτης 
λειτουργεί µε τρόπο ίδιο µε αυτόν της λειτουργίας ICE w/GLYCOL  (Πάγος µε γλυκόλη). 

• TEST (∆οκιµή): η µονάδα δεν υποστηρίζει αυτόµατη εκκίνηση. 
 
Αν έχει επιλεγεί ο τρόπος λειτουργίας HEAT (Θέρµανση), για να γίνει µετάβαση από τη λειτουργία ως αντλία 
θερµότητας στη λειτουργία ψύκτη, πρέπει να χρησιµοποιηθεί ο χειροκίνητος διακόπτης στο ηλεκτρικό κουτί, όταν ο 
διακόπτης της µονάδας είναι στη θέση OFF (απενεργοποίηση). 

3.3 Υπολογισµοί 
Οι υπολογισµοί αυτής της ενότητας χρησιµοποιούνται στη λογική ελέγχου σε επίπεδο µονάδας ή στη λογική ελέγχου 
όλων των κυκλωµάτων. 

3.3.1 ∆ιαφορά θερµοκρασίας εξατµιστή 
Η διαφορά θερµοκρασίας νερού του εξατµιστή υπολογίζεται ως η απόλυτη τιµή της θερµοκρασίας του εισερχόµενου 
νερού µείον τη θερµοκρασία του εισερχόµενου νερού. 

3.3.2 Κλίση Θερµοκρασίας εξερχόµενου νερού (LWT) 
Η κλίση της θερµοκρασίας του εξερχόµενου νερού (LWT) υπολογίζεται µε τέτοιο τρόπο ώστε η κλίση να 
αντιπροσωπεύει την εκτιµώµενη αλλαγή στη θερµοκρασία του εξερχόµενου νερού (LWT) για χρονικό διάστηµα ενός 
λεπτού. 
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3.3.3 Ρυθµός µείωσης 
Η τιµή της κλίσης που υπολογίζεται παραπάνω θα είναι αρνητική, καθώς στις καταστάσεις λειτουργίας Ψύξης ή 
Θέρµανσης η θερµοκρασία του νερού πέφτει.   

Στον τρόπο λειτουργίας COOL  (Ψύξη), ο ρυθµός µείωσης υπολογίζεται αντιστρέφοντας την τιµή της κλίσης 
και εφαρµόζοντας περιορισµό σε µια ελάχιστη τιµή 0°C/λεπτό.  
Στον τρόπο λειτουργίας HEAT  (Θέρµανση), ο ρυθµός αύξησης υπολογίζεται χρησιµοποιώντας την τιµή της 

κλίσης και εφαρµόζοντας περιορισµό σε µια ελάχιστη τιµή 0°C/λεπτό. 

3.3.4 Σφάλµα θερµοκρασίας εξερχόµενου νερού (LWT) 
Το σφάλµα LWT υπολογίζεται ως: 
 

LWT – Στόχος LWT 

3.3.5 Απόδοση µονάδας 
Η απόδοση της µονάδας θα βασίζεται στις εκτιµώµενες τιµές απόδοσης των κυκλωµάτων. 
 
Η απόδοση της µονάδας είναι ο αριθµός των συµπιεστών που λειτουργούν (σε κυκλώµατα που δεν βρίσκονται σε 
κατάσταση διακοπής λειτουργίας αντλίας) διά τον αριθµό των συµπιεστών στη µονάδα *100. 

3.3.6 Ζώνη ελέγχου 
Η ζώνη ελέγχου ορίζει τη ζώνη εντός της οποίας η απόδοση της µονάδας δεν θα αυξάνεται / µειώνεται. 
 
Η ζώνη ελέγχου στον τρόπο λειτουργίας COOL  (Ψύξη) υπολογίζεται ως εξής: 

∆ύο µονάδες συµπιεστή: Ζώνη ελέγχου = Σηµείο ρύθµισης ονοµαστικής διαφοράς θερµοκρασίας εξατµιστή * 
0,50 
Τρεις µονάδες συµπιεστή: Ζώνη ελέγχου = Σηµείο ρύθµισης ονοµαστικής διαφοράς θερµοκρασίας εξατµιστή 
* 0,50 
Τέσσερις µονάδες συµπιεστή:  Ζώνη ελέγχου = Σηµείο ρύθµισης ονοµαστικής διαφοράς θερµοκρασίας 
εξατµιστή * 0,30 
Έξι µονάδες συµπιεστή: Ζώνη ελέγχου = Σηµείο ρύθµισης ονοµαστικής διαφοράς θερµοκρασίας εξατµιστή * 
0,20  

 
Η ζώνη ελέγχου στον τρόπο λειτουργίας HEAT  (Θέρµανση) υπολογίζεται ως εξής: 

∆ύο µονάδες συµπιεστή: Ζώνη ελέγχου = Ονοµαστικό σηµείο ρύθµισης διαφοράς θερµοκρασίας συµπυκνωτή 
* 0,50 
Τρεις µονάδες συµπιεστή: Ζώνη ελέγχου = Ονοµαστικό σηµείο ρύθµισης διαφοράς θερµοκρασίας 
συµπυκνωτή * 0,50 
Τέσσερις µονάδες συµπιεστή:  Ζώνη ελέγχου = Ονοµαστικό σηµείο ρύθµισης διαφοράς θερµοκρασίας 
συµπυκνωτή * 0,30 
Έξι µονάδες συµπιεστή: Ζώνη ελέγχου = Ονοµαστικό σηµείο ρύθµισης διαφοράς θερµοκρασίας συµπυκνωτή 
* 0,20  

3.3.7 Θερµοκρασίες µετάβασης 
Στον τρόπο λειτουργίας COOL  (Ψύξη): 
Αν η µονάδα έχει διαµορφωθεί για χρήση χωρίς γλυκόλη: 

Όταν η τιµή στόχου του LWT υπερβαίνει το µισό της ζώνης ελέγχου πάνω από τους 3,9°C (39,0°F) 
Θερµοκρασία µετάβασης σε υψηλότερο στάδιο = Στόχος LWT + (Ζώνη ελέγχου/2) 
Θερµοκρασία µετάβασης σε χαµηλότερο στάδιο = Στόχος LWT – (Ζώνη ελέγχου/2) 
 
Όταν η τιµή στόχου του LWT είναι κάτω από το µισό της ζώνης ελέγχου πάνω από τους 3,9°C (39,0°F) 
Θερµοκρασία µετάβασης σε χαµηλότερο στάδιο = Στόχος LWT – (Στόχος LWT – 3,9°C) 
Θερµοκρασία µετάβασης σε υψηλότερο στάδιο = Στόχος LWT + Ζώνη ελέγχου – (Στόχος LWT – 3,9°C) 

 
Αν η µονάδα έχει διαµορφωθεί για χρήση µε γλυκόλη, οι θερµοκρασίες µετάβασης του συµπιεστή υπολογίζονται όπως 
παρουσιάζεται παρακάτω: 

Θερµοκρασία µετάβασης σε υψηλότερο στάδιο = Στόχος LWT + (Ζώνη ελέγχου/2) 
 
Για όλες τις περιπτώσεις, η θερµοκρασία εκκίνησης ή διακοπής λειτουργίας υπολογίζεται ως εξής: 
 Θερµοκρασία εκκίνησης = Θερµοκρασία µετάβασης σε υψηλότερο στάδιο + ∆ιαφορά θερµοκρασίας για 
εκκίνηση. 
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 Θερµοκρασία διακοπής λειτουργίας = Θερµοκρασία µετάβασης σε χαµηλότερο στάδιο – ∆ιαφορά 
θερµοκρασίας για διακοπή λειτουργίας. 
 
Στον τρόπο λειτουργίας HEAT  (Θέρµανση): 

Θερµοκρασία µετάβασης σε υψηλότερο στάδιο = Στόχος LWT - (Ζώνη ελέγχου/2) 
Θερµοκρασία µετάβασης σε χαµηλότερο στάδιο = Στόχος LWT + (Ζώνη ελέγχου/2) 

 
Για όλες τις περιπτώσεις, η θερµοκρασία εκκίνησης ή διακοπής λειτουργίας υπολογίζεται ως εξής: 
 Θερµοκρασία εκκίνησης = Θερµοκρασία µετάβασης σε υψηλότερο στάδιο - ∆ιαφορά θερµοκρασίας για 
εκκίνηση. 
 Θερµοκρασία διακοπής λειτουργίας = Θερµοκρασία µετάβασης σε χαµηλότερο στάδιο + ∆ιαφορά 
θερµοκρασίας για διακοπή λειτουργίας. 

3.4 Καταστάσεις µονάδας 
Οι πιθανές καταστάσεις στις οποίες µπορεί να βρίσκεται η µονάδα είναι τρεις και είναι οι ίδιες ανεξάρτητα από το εάν 
η µονάδα λειτουργεί ως ψύκτης ή ως αντλία θερµότητας: 

Off  (Απενεργοποίηση) – Η µονάδα δεν είναι διαθέσιµη για λειτουργία (οι συµπιεστές δεν µπορούν να 
εκκινηθούν)   
Auto (Αυτόµατο) – Η µονάδα είναι διαθέσιµη για λειτουργία (οι συµπιεστές µπορούν να εκκινηθούν εάν 
χρειαστεί) 
Pumpdown (∆ιακοπή λειτουργίας αντλίας) – Η µονάδα τερµατίζει τη λειτουργία της κανονικά  

 
Οι µεταβάσεις µεταξύ αυτών των τριών καταστάσεων παρουσιάζονται στο ακόλουθο διάγραµµα. Αυτές οι µεταβάσεις 
είναι οι µοναδικές αιτίες µιας αλλαγής κατάστασης: 

 

 
 

T1 - Από "Off" ( Απενεργοποίηση) σε "Auto" ( Αυτόµατο) 
Για τη µετάβαση από την κατάσταση "OFF" (Απενεργοποίηση), απαιτούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

Ο διακόπτης της µονάδας έχει τεθεί στη θέση Loc ή Rem και, εάν έχει τεθεί στη θέση Rem, ο 
τηλεχειριζόµενος διακόπτης ON/OFF έχει τεθεί στη θέση ON (Ενεργοποίηση) 

∆εν υπάρχει συναγερµός µονάδας  
Τουλάχιστον ένα κύκλωµα είναι διαθέσιµο για εκκίνηση λειτουργίας 
Εάν ο τρόπος λειτουργίας της µονάδας είναι "Ice" (πάγος), το "Ice Delay" (Καθυστέρηση πάγου) δεν 

είναι ενεργό 
Καµία αλλαγή στις ρυθµίσεις διαµόρφωσης 

 
T2 - Από "Auto" ( Αυτόµατο) σε "Pump-down" ( ∆ιακοπή λειτουργίας αντλίας) 
 

Για τη µετάβαση από την κατάσταση "AUTO" (Αυτόµατο) στην κατάσταση "PUMP DOWN" (∆ιακοπή 
λειτουργίας αντλίας), απαιτείται οποιαδήποτε από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

Ο διακόπτης της µονάδας έχει τεθεί στη θέση Loc και η µονάδα έχει απενεργοποιηθεί από το HMI 
(σύστηµα αλληλεπίδρασης ανθρώπου-µηχανής) 

Ο στόχος LWT έχει επιτυγχάνεται σε οποιονδήποτε τρόπο λειτουργίας της µονάδας 
Ο συναγερµός διακοπής λειτουργίας αντλίας µονάδας είναι ενεργός 
Ο διακόπτης της µονάδας έχει µετακινηθεί από τη θέση Loc ή Rem στη θέση OFF 
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T3 – Από "Pump-down" ( ∆ιακοπή λειτουργίας αντλίας) σε "Off" ( Απενεργοποίηση) 
 

Για τη µετάβαση από την κατάσταση "PUMP DOWN" (∆ιακοπή λειτουργίας αντλίας) στην κατάσταση OFF 
(Απενεργοποίηση), απαιτείται οποιαδήποτε από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

Ο συναγερµός ταχείας διακοπής λειτουργίας της µονάδας είναι ενεργός 
Όλα τα κυκλώµατα έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία διακοπής λειτουργίας αντλίας 

 
T4 - Από "Auto" ( Αυτόµατο) σε "Off" ( Απενεργοποίηση) 
 

Για τη µετάβαση από την κατάσταση "AUTO" (Αυτόµατο) στην κατάσταση "OFF" (Απενεργοποίηση), 
απαιτείται οποιαδήποτε από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

Ο συναγερµός ταχείας διακοπής λειτουργίας της µονάδας είναι ενεργός 
Κανένα κύκλωµα δεν είναι ενεργοποιηµένο και κανένας συµπιεστής δεν λειτουργεί 

3.5 Κατάσταση µονάδας 
Η εµφανιζόµενη κατάσταση του κυκλώµατος καθορίζεται από τις συνθήκες που βρίσκονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 
Κατάσταση Συνθήκες 
Auto (Αυτόµατο) Λειτουργία µονάδας 
Καθυστέρηση έναρξης προστασίας 
κινητήρα 

Η µονάδα είναι ακόµα σε αναµονή για το χρονόµετρο 
επανακυκλοφορίας 

Off (Απενεργοποίηση): Ice Mode Timer 
(Χρονόµετρο λειτουργίας σε κατάσταση 
πάγου) 

Η µονάδα εξαναγκάζεται σε διακοπή λειτουργίας για το χρονόµετρο 
πάγου  

Off (Απενεργοποίηση): OAT Lockout 
(Κλείδωµα λόγω θερµοκρασίας 
περιβάλλοντος) 

Η µονάδα δεν εκκινείται επειδή η εξωτερική θερµοκρασία είναι πολύ 
χαµηλή 

Off (Απενεργοποίηση): All Cir Disabled 
(Όλα τα κυκλώµατα ανενεργά) 

Οι διακόπτες όλων των κυκλωµάτων είναι στη θέση Off 
(απενεργοποίηση) 

Off (Απενεργοποίηση): Unit Alarm 
(Συναγερµός µονάδας) 

Η µονάδα είναι απενεργοποιηµένη και δεν µπορεί να εκκινηθεί λόγω 
ενός ενεργού συναγερµού. 

Off (Απενεργοποίηση): Keypad Disable 
(Ανενεργό µέσω πληκτρολογίου) 

Η µονάδα έχει απενεργοποιηθεί από το πληκτρολόγιο 

Off (Απενεργοποίηση): Remote Switch 
(Τηλεχειριζόµενος διακόπτης) 

Η µονάδα έχει απενεργοποιηθεί από τον τηλεχειριζόµενο διακόπτη 

Off (Απενεργοποίηση): BAS Disable 
(Ανενεργό λόγω BAS) 

Η µονάδα έχει απενεργοποιηθεί από τον επόπτη του δικτύου 

Off (Απενεργοποίηση): Unit Switch 
(∆ιακόπτης µονάδας) 

Η µονάδα έχει απενεργοποιηθεί από τον τοπικό διακόπτη 

Off:Test Mode (Απενεργοποίηση: 
Κατάσταση δοκιµής) 

Η µονάδα είναι σε κατάσταση δοκιµής  

Auto (Αυτόµατο): Wait for load (Αναµονή 
για φορτίο) 

Η µονάδα είναι σε θέση να λειτουργήσει, αλλά κανένας συµπιεστής δεν 
λειτουργεί για θερµορύθµιση 

Auto (Αυτόµατο): Evap Recirc 
(Επανακυκλοφορία εξατµιστή) 

Η µονάδα είναι σε θέση να λειτουργήσει, αλλά είναι ενεργό το 
χρονόµετρο επανακυκλοφορίας του εξατµιστή 

Auto (Αυτόµατο): Wait for flow (Αναµονή 
για ροή) 

Η µονάδα είναι σε θέση να λειτουργήσει, αλλά είναι σε αναµονή για να 
κλείσει ο διακόπτης ροής 

Pump-down (∆ιακοπή λειτουργίας αντλίας) Η µονάδα εκτελεί τη διαδικασία διακοπής λειτουργίας αντλίας  
Auto (Αυτόµατο): Max Pulldown (Μέγιστη 
µείωση) 

Η µονάδα λειτουργεί, αλλά ο ρυθµός µείωσης του LWT είναι πολύ 
υψηλός 

Auto (Αυτόµατο): Unit Cap Limit (Όριο 
απόδοσης µονάδας) 

Η µονάδα λειτουργεί και το όριο απόδοσης έχει επιτευχθεί 

Off (Απενεργοποίηση): Config Changed, 
Reboot (∆ιαµόρφωση άλλαξε, 
επανεκκίνηση) 

Έχουν αλλάξει ορισµένες παράµετροι και απαιτείται επανεκκίνηση του 
συστήµατος 

Defrosting (Γίνεται απόψυξη) Η µονάδα είναι σε κατάσταση ξεπαγώµατος 

3.6 Καθυστέρηση έναρξης διαδικασίας εκκίνησης 
Μετά από την έναρξη της εκκίνησης της µονάδας, οι διατάξεις προστασίας του κινητήρα µπορεί να µην λειτουργούν 
σωστά για έως και 150 δευτερόλεπτα.  Εποµένως, µετά από την εκκίνηση του ελέγχου, κανένας συµπιεστής δεν µπορεί 
να εκκινηθεί για 150 δευτερόλεπτα.  Επιπλέον, τα σήµατα εισόδου για την προστασία του κινητήρα αγνοούνται στη 
διάρκεια αυτού του διαστήµατος, για να µην ενεργοποιηθεί ψευδής συναγερµός. 
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3.7 Έλεγχος αντλίας εξατµιστή 
Ανεξάρτητα από το εάν η µονάδα λειτουργεί ως ψύκτης ή ως αντλία θερµότητας, ο έλεγχος της αντλίας του εξατµιστή 
έχει τρεις τρόπους λειτουργίας. .: 
Off (Απενεργοποίηση) - Καµιά αντλία δεν είναι ενεργοποιηµένη. 
Start (Εκκίνηση) – Η αντλία είναι ενεργοποιηµένη, γίνεται επανακυκλοφορία στο βρόχο νερού. 
Run (Σε λειτουργία) – Η αντλία είναι ενεργοποιηµένη, έχει γίνει επανακυκλοφορία στο βρόχο νερού και τα κυκλώµατα 
µπορούν να εκκινηθούν όταν χρειαστεί. 
 
Οι µεταβάσεις µεταξύ αυτών των καταστάσεων παρουσιάζονται στο ακόλουθο διάγραµµα. 
 

 
 
T1 - Από "Off" (Απενεργοποίηση) σε "Start" (Εκκίνηση) 
Απαιτεί οποιοδήποτε από τα παρακάτω 
Η κατάσταση της µονάδας είναι Auto (Αυτόµατο)  
Η θερµοκρασία εξερχόµενου νερού (LWT) είναι µικρότερη από το σηµείο ρύθµισης "Evap Freeze" (Πάγωµα 
εξατµιστή) - 0,6°C (1,1°F) και το σφάλµα αισθητήρα LWT δεν είναι ενεργό  
Η θερµοκρασία παγώµατος είναι µικρότερη από το σηµείο ρύθµισης "Evap Freeze" (Πάγωµα εξατµιστή) - 0,6°C 
(1,1°F) και το σφάλµα θερµοκρασίας παγώµατος δεν είναι ενεργό  
T2 - Από "Start" (Εκκίνηση) σε "Run" (Εκτέλεση) 
Απαιτεί το παρακάτω 

 
Ο διακόπτης ροής είναι κλειστός για χρόνο µεγαλύτερο από το σηµείο ρύθµισης χρόνου επανακυκλοφορίας του 
εξατµιστή. 
 
T3 – Από "Run" (Εκτέλεση) σε "Off" (Απενεργοποίηση) 
Απαιτεί όλα τα παρακάτω 
 
Η κατάσταση της µονάδας είναι "Off" (Απενεργοποίηση)  
Η θερµοκρασία εξερχόµενου νερού (LWT) είναι υψηλότερη από το σηµείο ρύθµισης "Evap Freeze" (Πάγωµα 
εξατµιστή) ή το σφάλµα αισθητήρα LWT είναι ενεργό 
 
T4 – Από "Start" (Εκκίνηση) σε "Off" (Απενεργοποίηση) 
Απαιτεί όλα τα παρακάτω 
 
Η κατάσταση της µονάδας είναι "Off" (Απενεργοποίηση)  
Η θερµοκρασία εξερχόµενου νερού (LWT) είναι υψηλότερη από το σηµείο ρύθµισης "Evap Freeze" (Πάγωµα 
εξατµιστή) ή το σφάλµα αισθητήρα LWT είναι ενεργό 

3.8 ∆ιαµόρφωση αντλίας εξατµιστή 
Η µονάδα έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται µία ή δύο αντλίες νερού και χρησιµοποιεί τα παρακάτω σηµεία ρύθµισης 
για τη διαχείριση του τρόπου λειτουργίας: 
 

#1 only (#1 µόνο) – Θα χρησιµοποιείται πάντα η αντλία 1  
#2 only (#2 µόνο) – Θα χρησιµοποιείται πάντα η αντλία 2  
Auto (Αυτόµατο) – Η κύρια αντλία είναι αυτή µε τις λιγότερες ώρες λειτουργίας, η άλλη αντλία 

χρησιµοποιείται ως εφεδρική 
#1 Primary (#1 κύρια) – Η αντλία 1 χρησιµοποιείται κανονικά, µε την αντλία 2 ως εφεδρική  
#2 Primary (#2 κύρια) – Η αντλία 2 χρησιµοποιείται κανονικά, µε την αντλία 1 ως εφεδρική 
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3.8.1 Στάδια κύριας/εφεδρικής αντλίας 
Η αντλία που ορίζεται ως κύρια θα είναι η πρώτη που θα εκκινηθεί.  
Εάν ο εξατµιστής είναι σε κατάσταση start (έναρξη) για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από το χρονικό όριο 
επανακυκλοφορίας και δεν υπάρχει ροή, τότε η κύρια αντλία θα σταµατήσει να λειτουργεί και θα ξεκινήσει να 
λειτουργεί η εφεδρική αντλία.  
Όταν ο εξατµιστής είναι σε κατάσταση λειτουργίας run (λειτουργία), εάν η ροή χαθεί για περισσότερο από το µισό της 
τιµής της δοκιµής ροής, η κύρια αντλία θα σταµατήσει να λειτουργεί και θα ξεκινήσει να λειτουργεί η εφεδρική αντλία.   
Αφού η εφεδρική αντλία αρχίσει να λειτουργεί, θα εφαρµοστεί η λογική του συναγερµού απώλειας ροής εάν δεν 
µπορεί να δηµιουργηθεί ροή στην κατάσταση start (έναρξη) του εξατµιστή ή εάν χαθεί η ροή στην κατάσταση 
λειτουργίας run  (λειτουργία) του εξατµιστή. 

3.8.2 Αυτόµατος έλεγχος 
Εάν επιλέξετε τον αυτόµατο έλεγχο αντλίας, εξακολουθεί να χρησιµοποιείται η λογική της κύριας/εφεδρικής αντλίας 
που αναφέρεται παραπάνω. 
Όταν ο εξατµιστής δεν βρίσκεται στην κατάσταση λειτουργίας run  (λειτουργία), θα γίνεται σύγκριση των ωρών 
λειτουργίας των αντλιών.  Σε αυτό το σηµείο, η αντλία µε τις λιγότερες ώρες θα ορίζεται ως η κύρια αντλία. 

3.9 Στόχος θερµοκρασίας εξερχόµενου νερού (LWT) 
Ο Στόχος LWT ποικίλλει µε βάση τις ρυθµίσεις και τις εισόδους. 
 
Ο Στόχος LWT επιλέγεται ως εξής: 
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COOL (Ψύξη) X X       

COOL w/GLYCOL (Ψύξη µε 
Γλυκόλη) X X       

COOL/ICE w/GLYCOL 
(Ψύξη/Πάγος µε Γλυκόλη) X X X     

ICE (Πάγος) X X X     

HEAT (Θέρµανση) X X   X X 

HEAT/COOL w/GLYCOL 
(Θέρµανση/Ψύξη µε Γλυκόλη) X X   X X 

HEAT/ICE w/Glycol 
(Θέρµανση/Πάγος µε 

Γλυκόλη) 
X X X X X 

3.9.1 Επαναφορά θερµοκρασίας εξερχόµενου νερού (LWT) 
Υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς του στόχου βάσης LWT εάν η µονάδα βρίσκεται σε λειτουργία Cool (Ψύξη) και έχει 
ενεργοποιηθεί η επαναφορά LWT µέσω του σηµείου ρύθµισης.   
Το ποσό της επαναφοράς προσαρµόζεται σύµφωνα µε την είσοδο επαναφοράς 4 έως 20 mA. Η επαναφορά είναι 0° εάν 
το σήµα επαναφοράς είναι µικρότερο από ή ίσο µε 4 mA.  Η επαναφορά είναι 5,56°C εάν το σήµα επαναφοράς είναι 
ίσο µε ή µεγαλύτερο από 20 mA.  Το ποσό της επαναφοράς θα µεταβάλλεται γραµµικά µεταξύ αυτών των άκρων εάν 
το σήµα επαναφοράς βρίσκεται µεταξύ των 4 mA και 20 mA.    
Όταν το ποσό επαναφοράς αυξάνεται, το "Active LWT Target" (Ενεργός στόχος LWT) αλλάζει σταδιακά, µε ρυθµό 
0,1°C κάθε 10 δευτερόλεπτα.  Όταν η ενεργή επαναφορά µειώνεται, το "Active LWT Target" αλλάζει άµεσα.   
Αφού εφαρµοστεί η επαναφορά, ο στόχος LWT δεν µπορεί να υπερβαίνει την τιµή των 15,56°C (60°F). 

3.9.2 Παράκαµψη θερµοκρασίας εξερχόµενου νερού (LWT) 
Υπάρχει δυνατότητα αυτόµατης παράκαµψης του στόχου βάσης LWT εάν η µονάδα βρίσκεται σε λειτουργία Heat 
(Θέρµανση) και η εξωτερική θερµοκρασία περιβάλλοντος 
 ( OAT ) µειωθεί κάτω από τους -2°C, ως εξής: 
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Αυτός ο αυτόµατος έλεγχος διασφαλίζει ότι οι συµπιεστές λειτουργούν εντός του κανονικού και ασφαλούς εύρους 
τιµών λειτουργίας και αποτρέπει το σπάσιµο των κινητήρων.  

3.9.3 Σήµα επαναφοράς 4-20mA 
Η µεταβλητή "Active Leaving Water" (Ενεργό εξερχόµενο νερό) προσαρµόζεται σύµφωνα µε την αναλογική είσοδο 
επαναφοράς 4 έως 20mA. 
--- Για ψύξη --- 

 
--- Για θέρµανση --- 

 

3.9.4 Επαναφορά θερµοκρασίας εξωτερικού αέρα (ΟΑT) 
Η µεταβλητή "Active Leaving Water" (Ενεργό εξερχόµενο νερό) προσαρµόζεται σύµφωνα µε τη θερµοκρασία 
εξωτερικού αέρα (OAT). 
--- Για ψύξη --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ενεργός στόχος LWT 

Σηµείο ρύθµισης 
LWT 

20mA (DC) Σήµα επαναφοράς 
(mA) 

4mA (DC) 

Ενεργός στόχος LWT 

Σηµείο ρύθµισης 
LWT 
 + Μέγιστη 

Σηµείο ρύθµισης 
LWT 

20mA (DC) Σήµα επαναφοράς 
(mA) 

4mA (DC) 

Σηµείο ρύθµισης LWT + 
Μέγιστη επαναφορά 
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--- Για θέρµανση --- 

 
  

Όνοµα Κλάση Μονάδα Προεπιλογή Ελάχ. Μέγ. 
Μέγιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος 

για επαναφορά (Ψύξη) 
Μονάδα °C 15,0 10,0 30,0 

Θερµοκρασία περιβάλλοντος για 
έναρξη επαναφοράς (Ψύξη) 

Μονάδα °C 23,0 10,0 30,0 

Μέγιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος 
για επαναφορά (Θέρµανση) 

Μονάδα °C 23,0 10,0 30,0 

Θερµοκρασία περιβάλλοντος για 
έναρξη επαναφοράς (Θέρµανση) 

Μονάδα °C 15,0 10,0 30,0 

3.10 Έλεγχος απόδοσης µονάδας 
Ο έλεγχος απόδοσης µονάδας θα πραγµατοποιείται όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα.  Όλα τα όρια απόδοσης 
της µονάδας που περιγράφονται στις παρακάτω ενότητες πρέπει να εφαρµόζονται όπως περιγράφεται. 

3.10.1 Στάδια συµπιεστή σε λειτουργία Cool ( ψύξη) 
Ο πρώτος συµπιεστής στη µονάδα αρχίζει να λειτουργεί όταν η θερµοκρασία εξερχόµενου νερού (LWT) του εξατµιστή 
είναι υψηλότερη από τη Θερµοκρασία εκκίνησης και έχει λήξει ο χρόνος επανακυκλοφορίας του εξατµιστή.  
 
Πρόσθετοι συµπιεστές µπορούν να εκκινηθούν όταν η θερµοκρασία εξερχόµενου νερού του εξατµιστή είναι 
υψηλότερη από τη θερµοκρασία µετάβασης σε υψηλότερο στάδιο και η Καθυστέρηση µετάβασης σε υψηλότερο στάδιο 
δεν είναι ενεργή. 
Όταν λειτουργούν πολλοί συµπιεστές, ένας θα σταµατήσει να λειτουργεί εάν η LWT του εξατµιστή είναι µικρότερη 
από τη θερµοκρασία µετάβασης σε χαµηλότερο στάδιο και η Καθυστέρηση µετάβασης σε χαµηλότερο στάδιο δεν είναι 
ενεργή. 

Ενεργός στόχος LWT 

Σηµείο ρύθµισης LWT 
 - Μέγιστη επαναφορά 

Σηµείο ρύθµισης LWT 

Μέγιστη επαναφορά 

Μέγιστη θερµοκρασία 
περιβάλλοντος για επαναφορά 

(Θέρµανση) 

Θερµοκρασία εξωτερικού 
αέρα (OAT) 

Θερµοκρασία περιβάλλοντος για έναρξη 

επαναφοράς (Θέρµανση) 

Ενεργός στόχος LWT 

Σηµείο ρύθµισης LWT 
 + Μέγιστη επαναφορά 

Σηµείο ρύθµισης LWT 

Μέγιστη επαναφορά 

Θερµοκρασία 
περιβάλλοντος 
για έναρξη 

Θερµοκρασία 
εξωτερικού 
αέρα (OAT) 

Μέγιστη 
θερµοκρασία 
περιβάλλοντος 
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Όλοι οι συµπιεστές που λειτουργούν διακόπτουν τη λειτουργία τους όταν η LWT του εξατµιστή είναι µικρότερη από τη 
θερµοκρασία διακοπής λειτουργίας. 

3.10.2 Στάδια συµπιεστή σε λειτουργία Heat (Θέρµανση) 
Ο πρώτος συµπιεστής στη µονάδα αρχίζει να λειτουργεί όταν η θερµοκρασία εξερχόµενου νερού (LWT) του εξατµιστή 
είναι µικρότερη από τη Θερµοκρασία εκκίνησης.  
Πρόσθετοι συµπιεστές µπορούν να εκκινηθούν όταν η θερµοκρασία εξερχόµενου νερού του εξατµιστή είναι µικρότερη 
από τη θερµοκρασία µετάβασης σε υψηλότερο στάδιο και η Καθυστέρηση µετάβασης σε υψηλότερο στάδιο δεν είναι 
ενεργή. 
Όταν λειτουργούν πολλοί συµπιεστές, ένας θα σταµατήσει να λειτουργεί εάν η LWT του εξατµιστή είναι µικρότερη 
από τη θερµοκρασία µετάβασης σε χαµηλότερο στάδιο και η Καθυστέρηση µετάβασης σε χαµηλότερο στάδιο δεν είναι 
ενεργή. 
Όλοι οι συµπιεστές που λειτουργούν διακόπτουν τη λειτουργία τους όταν η LWT του εξατµιστή είναι υψηλότερη από 
τη θερµοκρασία διακοπής λειτουργίας. 

3.10.3 Καθυστέρηση σταδίων συµπιεστή 
Και στις δύο λειτουργίες Cool (Ψύξη) ή Heat (Θέρµανση), η ακολουθία λειτουργίας έχει τους παρακάτω χρόνους 
καθυστέρησης 

3.10.3.1 Stage Up Delay (Καθυστέρηση µετάβασης σε υψηλότερο στάδιο) 
Ένα ελάχιστο χρονικό διάστηµα, οριζόµενο από το σηµείο ρύθµισης Stage Up Delay (Καθυστέρηση µετάβασης σε 
υψηλότερο στάδιο), µεσολαβεί µεταξύ των αυξήσεων των σταδίων απόδοσης.  Αυτή η καθυστέρηση εφαρµόζεται µόνο 
όταν λειτουργεί τουλάχιστον ένας συµπιεστής.  Εάν ο πρώτος συµπιεστής αρχίσει να λειτουργεί και σύντοµα η 
λειτουργία του διακοπεί για κάποιο λόγο, κάποιος άλλος συµπιεστής µπορεί να αρχίσει να λειτουργεί χωρίς να περάσει 
αυτό το ελάχιστο χρονικό διάστηµα. 

3.10.3.2 Stage Down Delay (Καθυστέρηση µετάβασης σε χαµηλότερο στάδιο) 
Ένα ελάχιστο χρονικό διάστηµα, οριζόµενο από το σηµείο ρύθµισης Stage Down Delay (Καθυστέρηση µετάβασης σε 
χαµηλότερο στάδιο), µεσολαβεί µεταξύ των µειώσεων των σταδίων απόδοσης.  Αυτή η καθυστέρηση δεν ισχύει όταν η 
LWT πέσει κάτω από τη Θερµοκρασία διακοπής λειτουργίας (η λειτουργία της µονάδας διακόπτεται άµεσα). 
 
 

Όνοµα 
Μονάδα/Κ
ύκλωµα 

Προεπιλ

ογή 
Κλίµακα 
ελάχ. µέγ. διαφορά 

Stage Up Delay (Καθυστέρηση 
µετάβασης σε υψηλότερο στάδιο) 

Μονάδα 60 δλ. 60 δλ. 300 δλ. 1 

Stage Down Delay (Καθυστέρηση 
µετάβασης σε χαµηλότερο στάδιο) 

Μονάδα 60 δλ. 60 δλ. 300 δλ. 1 

3.10.3.3 Στάδια συµπιεστή σε λειτουργία Ice (Πάγος) 
Ο πρώτος συµπιεστής στη µονάδα αρχίζει να λειτουργεί όταν η θερµοκρασία εξερχόµενου νερού (LWT) του εξατµιστή 
είναι υψηλότερη από τη Θερµοκρασία εκκίνησης.  
Πρόσθετοι συµπιεστές εκκινούνται όσο γίνεται πιο σύντοµα σε σχέση µε την καθυστέρηση µετάβασης σε υψηλότερο 
στάδιο. 
Η µονάδα διακόπτει τη λειτουργία της όταν η LWT του εξατµιστή είναι µικρότερη από την τιµή στόχου του LWT. 

3.10.3.4 Stage Up Delay (Καθυστέρηση µετάβασης σε υψηλότερο στάδιο) 
Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας χρησιµοποιείται για τη µετάβαση σε υψηλότερο στάδιο µια σταθερή καθυστέρηση 
ενός λεπτού µεταξύ των εκκινήσεων συµπιεστή. 

3.10.3.5 Ακολουθία σταδίων 
Σε αυτήν την ενότητα ορίζεται το ποιος συµπιεστής είναι ο επόµενος που θα ξεκινήσει ή θα διακόψει τη λειτουργία 
του.   Γενικά, οι συµπιεστές µε λιγότερες εκκινήσεις θα αρχίσουν να λειτουργούν κανονικά πρώτοι και οι συµπιεστές 
µε περισσότερες ώρες λειτουργίας κανονικά θα σταµατήσουν να λειτουργούν πρώτοι.  
Αν είναι εφικτό, θα γίνεται εξισορρόπηση των κυκλωµάτων κατά την εναλλαγή σταδίων.  Αν κάποιο κύκλωµα είναι µη 
διαθέσιµο για άλλο λόγο, το άλλο κύκλωµα θα επιτρέπεται να διαχειριστεί τη µετάβαση σε ανώτερο στάδιο για όλους 
τους συµπιεστές.  Κατά τη µετάβαση σε χαµηλότερο στάδιο, ένας συµπιεστής σε κάθε κύκλωµα θα παραµείνει 
ενεργοποιηµένος µέχρις ότου κάθε κύκλωµα να έχει έναν µόνο συµπιεστή σε λειτουργία. 



   
   D - EOMHP00612-13EL - 20/79 

 
 

3.10.3.6 Επόµενος συµπιεστής για εκκίνηση 
Αν και τα δύο κυκλώµατα έχουν ίσο αριθµό συµπιεστών σε λειτουργία ή ένα κύκλωµα δεν έχει κανέναν συµπιεστή 
διαθέσιµο για εκκίνηση: 

• επόµενος συµπιεστής για εκκίνηση θα είναι αυτός µε τις λιγότερες εκκινήσεις 
• αν ο αριθµός των εκκινήσεων είναι ίδιος, επόµενος συµπιεστής για εκκίνηση θα είναι αυτός µε τις 

λιγότερες ώρες λειτουργίας 
• αν οι ώρες λειτουργίας είναι ίδιες, επόµενος συµπιεστής για εκκίνηση θα είναι αυτός µε τον 

µικρότερο αριθµό 
 
Αν τα κυκλώµατα έχουν διαφορετικό αριθµό συµπιεστών σε λειτουργία, ο επόµενος συµπιεστής για εκκίνηση θα είναι 
στο κύκλωµα µε τους λιγότερους συµπιεστές σε λειτουργία αν έχει τουλάχιστον έναν συµπιεστή διαθέσιµο για 
εκκίνηση.  Σε εκείνο το κύκλωµα: 

• επόµενος συµπιεστής για εκκίνηση θα είναι αυτός µε τις λιγότερες εκκινήσεις 
• αν ο αριθµός των εκκινήσεων είναι ίδιος, επόµενος συµπιεστής για εκκίνηση θα είναι αυτός µε τις 

λιγότερες ώρες λειτουργίας 
• αν οι ώρες λειτουργίας είναι ίδιες, επόµενος συµπιεστής για εκκίνηση θα είναι αυτός µε τον 

µικρότερο αριθµό 

3.10.3.7 Επόµενος συµπιεστής για διακοπή λειτουργίας 
Αν και τα δύο κυκλώµατα έχουν ίσο αριθµό συµπιεστών σε λειτουργία: 

• επόµενος συµπιεστής για διακοπή θα είναι αυτός που είναι ήδη σε λειτουργία και έχει τις 
περισσότερες ώρες λειτουργίας 

• αν οι ώρες λειτουργίας είναι ίδιες, επόµενος συµπιεστής για διακοπή θα είναι αυτός µε τις 
περισσότερες εκκινήσεις 

• αν οι εκκινήσεις είναι ίδιες, επόµενος συµπιεστής για διακοπή θα είναι αυτός µε τον µικρότερο 
αριθµό 

 
Αν τα κυκλώµατα έχουν διαφορετικό αριθµό συµπιεστών σε λειτουργία, ο επόµενος συµπιεστής για διακοπή θα είναι 
στο κύκλωµα µε τους περισσότερους συµπιεστές σε λειτουργία.  Σε εκείνο το κύκλωµα: 

• επόµενος συµπιεστής για διακοπή θα είναι αυτός που είναι ήδη σε λειτουργία και έχει τις 
περισσότερες ώρες λειτουργίας 

• αν οι ώρες λειτουργίας είναι ίδιες, επόµενος συµπιεστής για διακοπή θα είναι αυτός µε τις 
περισσότερες εκκινήσεις 

• αν οι εκκινήσεις είναι ίδιες, επόµενος συµπιεστής για διακοπή θα είναι αυτός µε τον µικρότερο 
αριθµό 

3.11 Παρακάµψεις απόδοσης µονάδας 
Μόνο στη λειτουργία ψύξης ή θέρµανσης, υπάρχει η δυνατότητα περιορισµού της συνολικής απόδοσης της µονάδας. 
Ενδεχοµένως να υπάρχουν πολλά όρια ενεργά οποιαδήποτε στιγµή και το χαµηλότερο όριο χρησιµοποιείται πάντα 
στον έλεγχο απόδοσης της µονάδας. 

3.11.1 Περιορισµός ζήτησης  
Η µέγιστη απόδοση της µονάδας µπορεί να περιοριστεί από ένα σήµα 4 έως 20 mA στην αναλογική είσοδο "Demand 
Limit" (Περιορισµός ζήτησης).  Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται µόνο εάν το σηµείο ρύθµισης "Demand Limit" 
(Περιορισµός ζήτησης) έχει ρυθµιστεί σε ENABLE (Ενεργοποίηση).  Το στάδιο µέγιστης απόδοσης της µονάδας 
καθορίζεται όπως παρουσιάζεται στους ακόλουθους πίνακες: 
 
∆ύο συµπιεστές: 

Σήµα "Demand Limit" ( Περιορισµός 
ζήτησης) (%) Περιορισµός ζήτησης (mA) Όριο σταδίου 

Περιορισµός ζήτησης  ≥ 50% Περιορισµός ζήτησης  ≥ 12 mA 1 

Περιορισµός ζήτησης  < 50%  Περιορισµός ζήτησης  < 12 mA  Κανένα 

 
Τρεις συµπιεστές: 

Σήµα "Demand Limit" ( Περιορισµός 
ζήτησης) (%) Περιορισµός ζήτησης (mA) Όριο σταδίου 

Περιορισµός ζήτησης  ≥ 66,6% Περιορισµός ζήτησης  ≥ 14,6 mA 1 

66,6% > Περιορισµός ζήτησης  ≥ 33,3% 
14,6 mA > Περιορισµός ζήτησης  ≥ 9,3 

mA 
2 

Περιορισµός ζήτησης < 33,3% Περιορισµός ζήτησης  < 9,3 mA Κανένα 
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Τέσσερις συµπιεστές: 
Σήµα "Demand Limit" ( Περιορισµός 

ζήτησης) (%) Περιορισµός ζήτησης (mA) Όριο σταδίου 

Περιορισµός ζήτησης  ≥ 75% Περιορισµός ≥ 16 mA 1 

75% > Περιορισµός ζήτησης  ≥ 50% 16 mA > Περιορισµός ≥ 12 mA 2 

50% > Περιορισµός ζήτησης  ≥ 25% 12 mA > Περιορισµός ≥ 8 mA 3 

Περιορισµός ζήτησης < 25%  Περιορισµός ζήτησης  < 8 mA Κανένα 

 
Έξι συµπιεστές: 

Σήµα "Demand Limit" ( Περιορισµός 
ζήτησης) (%) Περιορισµός ζήτησης (mA) Όριο σταδίου 

Περιορισµός ζήτησης  ≥ 83,3% Περιορισµός ζήτησης  ≥ 17,3  mA 1 

83,3% > Περιορισµός ζήτησης  ≥ 66,7% 
17,3 mA > Περιορισµός ζήτησης  ≥ 14,7 

mA 
2 

66,7% > Περιορισµός ζήτησης  ≥ 50% 14,7 mA > Περιορισµός ζήτησης  ≥ 12mA 3 

50% > Περιορισµός ζήτησης  ≥ 33,3% 12 mA > Περιορισµός ζήτησης  ≥ 9,3 mA 4 

33,3% > Περιορισµός ζήτησης  ≥ 16,7% 9,3 mA > Περιορισµός ζήτησης  ≥ 6,7 mA 5 

Περιορισµός ζήτησης < 16,7%  Περιορισµός ζήτησης < 6,7 mA Κανένα 

3.11.2 Περιορισµός δικτύου  
Η µέγιστη απόδοση της µονάδας µπορεί να περιοριστεί από ένα σήµα δικτύου.  Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται µόνο 
εάν ως πηγή ελέγχου έχει οριστεί το δίκτυο και το σηµείο ρύθµισης "Network Limit" (Περιορισµός δικτύου) έχει 
ρυθµιστεί σε ENABLE (Ενεργοποίηση). Το στάδιο µέγιστης απόδοσης της µονάδας βασίζεται στην τιµή περιορισµού 
δικτύου που λαµβάνεται από το BAS, και προσδιορίζεται όπως παρουσιάζεται στους ακόλουθους πίνακες: 
 

∆ύο συµπιεστές: 
Περιορισµός δικτύου Όριο σταδίου 

Περιορισµός δικτύου  ≥ 100% Κανένα 

Περιορισµός δικτύου < 50%  1 

Τρεις συµπιεστές: 
Περιορισµός δικτύου Όριο σταδίου 

Περιορισµός δικτύου  ≥ 100% Κανένα 

66,6% > Περιορισµός δικτύου  ≥ 33,3% 2 

Περιορισµός δικτύου < 33,3%   1 

 
Τέσσερις συµπιεστές: 

Περιορισµός δικτύου Όριο σταδίου 

Περιορισµός δικτύου  ≥ 100% Κανένα 

100% > Περιορισµός δικτύου  ≥ 75% 3 

75% > Περιορισµός δικτύου  ≥ 50% 2 

Περιορισµός δικτύου < 50%   1 

Έξι συµπιεστές: 
Περιορισµός δικτύου Όριο σταδίου 

Περιορισµός δικτύου  ≥ 100% Κανένα 

100% > Περιορισµός δικτύου  ≥ 83,3% 5 

83,3% > Περιορισµός δικτύου  ≥ 66,7% 4 

66,7% > Περιορισµός δικτύου  ≥ 50% 3 

50% > Περιορισµός δικτύου  ≥ 33,3% 2 

Περιορισµός δικτύου < 33,3%    1 



   
   D - EOMHP00612-13EL - 22/79 

 
 

3.11.3 Μέγιστος ρυθµός µείωσης/αύξησης LWT (Θερµοκρασία εξερχόµενου 
νερού) 

Ο µέγιστος ρυθµός µε τον οποίο µπορεί να µειώνεται η θερµοκρασία του εξερχόµενου νερού θα περιορίζεται από την 
τιµή του σηµείου ρύθµισης Maximum Pull-down Rate (Μέγιστος ρυθµός µείωσης), µόνο όταν ο τρόπος λειτουργίας 
της µονάδας είναι Cool (Ψύξη). Αντιθέτως, στον τρόπο λειτουργίας Heat (Θέρµανση), ο µέγιστος ρυθµός µε τον οποίο 
µπορεί να αυξάνεται η θερµοκρασία του εξερχόµενου νερού θα περιορίζεται από την τιµή του Maximum Pull-up Rate 
(Μέγιστος ρυθµός αύξησης). 
Αν ο ρυθµός υπερβαίνει αυτό το σηµείο ρύθµισης, δεν θα εκκινηθούν άλλοι συµπιεστές µέχρις ότου ο ρυθµός µείωσης 
ή αύξησης να είναι µικρότερος από το σηµείο ρύθµισης και στις δύο λειτουργίες Cool (Ψύξη) ή Heat (Θέρµανση).   
Οι λειτουργούντες συµπιεστές δεν θα διακόπτονται ως αποτέλεσµα της υπέρβασης του µέγιστου ρυθµού µείωσης ή 
αύξησης. 

3.11.4 Όριο υψηλής θερµοκρασίας περιβάλλοντος 
Σε µονάδες διαµορφωµένες µε συνδέσεις ηλεκτροδότησης µονού σηµείου, θα µπορούσε να προκύψει υπέρβαση των 
amp µέγιστου φορτίου σε υψηλές θερµοκρασίες περιβάλλοντος.  Αν όλοι οι συµπιεστές λειτουργούν στο κύκλωµα 1 ή 
όλοι πλην ενός στο κύκλωµα 1, η σύνδεση ηλεκτροδότησης είναι µονού σηµείου και η θερµοκρασία περιβάλλοντος 
(OAT) είναι πάνω από 46,6°C (115,9°F), το κύκλωµα 2 περιορίζεται σε λειτουργία όλων των συµπιεστών πλην ενός.  
Αυτό το όριο θα επιτρέψει στη µονάδα να λειτουργεί σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος υψηλότερες από 46,6°C 
(115,9°F). 

3.11.5 Έλεγχος ανεµιστήρα σε διαµόρφωση "V" 
Ο έλεγχος ανεµιστήρα της µονάδας ACZ εξαρτάται από τη διαµόρφωση της µονάδας. Αν η µονάδα είναι 
διαµορφωµένη ως τύπος "V", ο έλεγχος των ανεµιστήρων γίνεται απευθείας από τη µονάδα, ενώ αν η µονάδα είναι 
διαµορφωµένη ως τύπος "W", κάθε κύκλωµα ελέγχει τους δικούς του ανεµιστήρες. 
Ο έλεγχος ανεµιστήρα χρησιµοποιείται στον τρόπο λειτουργίας COOL (Ψύξη), COOL w/Glycol (Ψύξη µε γλυκόλη) ή 
ICE (Πάγος) για να διατηρείται η βέλτιστη πίεση συµπύκνωσης και στον τρόπο λειτουργίας HEAT (Θέρµανση) για να 
διατηρείται η βέλτιστη πίεση εξάτµισης, όλοι οι τρόποι ελέγχου βασίζονται στη θερµοκρασία κορεσµού του αερίου. 

3.11.5.1 Στάδια ανεµιστήρων 
Οι ανεµιστήρες µπορούν να λειτουργούν σε διαφορετικά στάδια, εφόσον λειτουργεί τουλάχιστον ένας συµπιεστής. 
Πρέπει να διασφαλίζεται η σωστή µετάβαση σε υψηλότερο στάδιο για το κύκλωµα µε την υψηλότερη θερµοκρασία 
κορεσµένου ψυκτικού µέσου συµπύκνωσης στον τρόπο λειτουργίας COOL (Ψύξη) ή µε την µικρότερη θερµοκρασία 
κορεσµένου ψυκτικού µέσου εξάτµισης στον τρόπο λειτουργίας HEAT (Θέρµανση), εάν και τα δύο κυκλώµατα είναι 
ενεργοποιηµένα, λαµβάνουν την ίδια θερµοκρασία κορεσµένου ψυκτικού µέσου συµπύκνωσης/εξάτµισης αναφοράς, 
που υπολογίζεται ως η υψηλότερη/µικρότερη µεταξύ των θερµοκρασιών κορεσµένου ψυκτικού µέσου 
συµπύκνωσης/εξάτµισης κάθε κυκλώµατος: 
 

Ref_Sat_Con T  =  ΜΕΓ. ( T_Sat_Cond_T_Cir#1, T_Sat_Cond_T_Cir#1) 
Ref_Sat_Evap T  =  ΕΛΑΧ. ( T_Sat_Evap_T_Cir#1, T_Sat_Evap_T_Cir#1) 
 

Τα στάδια των ανεµιστήρων περιλαµβάνουν από 4 έως 6 κοινούς ανεµιστήρες, χρησιµοποιώντας έως 4 εξόδους για τον 
έλεγχο. Ο συνολικός αριθµός των ενεργοποιηµένων ανεµιστήρων προσαρµόζεται µε αλλαγές σε 1 ή 2 ανεµιστήρες 
κάθε φορά, όπως παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

4 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 

Στάδια 
ανεµιστήρα Έξοδοι ενεργές για κάθε στάδιο Έξ. 1 Έξ. 2 Έξ. 3 Έξ. 4 

1 1     

2 1,2     

3 1,3     

4 1,2,3     

5 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 

Στάδια 
ανεµιστήρα Έξοδοι ενεργές για κάθε στάδιο Έξ. 1 Έξ. 2 Έξ. 3 Έξ. 4 

1 1     

2 1,2     

3 1,3     
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4 1,2,3     

5 1,2,3,4     

6 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 

Στάδια 
ανεµιστήρα Έξοδοι ενεργές για κάθε στάδιο Έξ. 1 Έξ. 2 Έξ. 3 Έξ. 4 

1 1     

2 1,2     

3 1,3     

4 1,2,3     

5 1,3,4     

6 1,2,3,4     

3.11.5.2 Στόχος συµπύκνωσης 
 
Ο στόχος συµπύκνωσης επιλέγεται αυτόµατα από τα σηµεία ρύθµισης (βλ. πίνακες σηµείων ρύθµισης, "Στόχος 
συµπύκνωσης x%"), µε βάση το ποσοστό απόδοσης της µονάδας (λειτουργούντες συµπιεστές / συνολικός αριθµός 
συµπιεστών στη µονάδα). Κάθε στάδιο απόδοσης σε ένα κύκλωµα χρησιµοποιεί διαφορετικό σηµείο ρύθµισης για τον 
στόχο συµπύκνωσης. 
Πρέπει, πάντως, να επιβάλλεται ένας ελάχιστος στόχος συµπύκνωσης, µε βάση τη θερµοκρασία εξερχόµενου νερού 
(LWT) του εξατµιστή.  
Έτσι, ο στόχος συµπύκνωσης θα είναι το µέγιστο µεταξύ του επιλεγµένου σηµείου ρύθµισης και του αντίστοιχου 
υπολογιζόµενου. 
Για µονάδες διπλού κυκλώµατος και διαµόρφωσης "V", απαιτείται περαιτέρω προσαρµογή του στόχου για να 
επιτραπούν σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις θερµοκρασίες κορεσµένου ψυκτικού µέσου του συµπυκνωτή. Αυτό 
µπορεί να συµβεί όταν το φορτίο της µονάδας είναι µη εξισορροπηµένο µεταξύ των κυκλωµάτων ( 25%, 75% ή 50% µε 
ένα κύκλωµα σε πλήρες φορτίο και το άλλο κύκλωµα απενεργοποιηµένο).  
Σε αυτήν την κατάσταση, για να αποτραπεί η διακοπή της περαιτέρω µετάβασης του συµπιεστή σε υψηλότερο στάδιο, 
γίνεται παράκαµψη του στόχου συµπύκνωσης(*) ως εξής:  

Νέος στόχος συµπύκνωσης =  Στόχος συµπύκνωσης + [30°C - ΕΛΑΧ .(Tcond#1, Tcond#2)] 
 

Όνοµα 
Μονάδα/Κύ
κλωµα 

Προεπιλ

ογή 
Κλίµακα 
ελάχ. µέγ. διαφορά 

Μέγιστος στόχος συµπύκνωσης Κύκλωµα 38°C 25°C 55°C 1 
Ελάχιστος στόχος συµπύκνωσης Κύκλωµα 30°C 25°C 55°C 1 

3.12 Στόχος εξάτµισης 
Ο στόχος για τον εξατµιστή είναι σταθερός στους 2°C ( 35,6°F ). Αυτή η σταθερή τιµή βασίζεται στα µηχανικά και 
θερµοδυναµικά χαρακτηριστικά του R410a. 

3.12.1 ∆ιαχείριση µη εξισορροπηµένου φορτίου  
Αν το φορτίο της µονάδας είναι 50% και ένα κύκλωµα είναι σε διαδικασία µετάβασης από την κατάσταση 
απενεργοποίησης στην κατάσταση εκκίνησης, η εφαρµογή εξαναγκάζει τη µονάδα σε ανακατανοµή του φορτίου, µέσω 
της µετάβασης σε χαµηλότερο στάδιο. Η λογική ελέγχου για την τυπική απόδοση της µονάδας προβλέπει ποιος θα είναι 
ο επόµενος συµπιεστής για διακοπή στο κύκλωµα πλήρους φορτίου και, συνεπώς, γίνεται εκ νέου εξισορρόπηση του 
φορτίου της µονάδας. Σε αυτές τις συνθήκες, δεν υπάρχουν θέµατα που να απαιτούν εκκίνηση περαιτέρω συµπιεστών.    

3.12.2 Μετάβαση σε υψηλότερο στάδιο 
Στον τρόπο λειτουργίας COOL (Ψύξη), ο πρώτος ανεµιστήρας δεν θα εκκινηθεί µέχρις ότου ικανοποιηθεί η απαίτηση 
πτώσης πίεσης εξατµιστή ή αύξησης πίεσης συµπυκνωτή για τον συναγερµό "Καµία µεταβολή πίεσης µετά την 
εκκίνηση".  Όταν ικανοποιηθεί αυτή η απαίτηση, αν δεν υπάρχει VFD ανεµιστήρα, τότε ο πρώτος ανεµιστήρας 
ενεργοποιείται όταν η θερµοκρασία κορεσµένου ψυκτικού µέσου συµπυκνωτή υπερβεί τον στόχο συµπυκνωτή.  Αν 
υπάρχει VFD ανεµιστήρα, τότε ο πρώτος ανεµιστήρας ενεργοποιείται όταν η θερµοκρασία κορεσµένου ψυκτικού 
µέσου συµπυκνωτή υπερβεί τον στόχο συµπυκνωτή µείον 5,56°C (10°F). 
Μετά από αυτό, θα χρησιµοποιηθούν οι τέσσερις νεκρές ζώνες µετάβασης σε υψηλότερο στάδιο. Τα στάδια ένα έως 
τέσσερα χρησιµοποιούν τις αντίστοιχες νεκρές ζώνες.  Τα στάδια πέντε έως έξι χρησιµοποιούν τη νεκρή ζώνη 4 της 
µετάβασης σε υψηλότερο στάδιο. 
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Όταν η θερµοκρασία του κορεσµένου ψυκτικού µέσου του συµπυκνωτή είναι πάνω από τον στόχο + την ενεργή νεκρή 
ζώνη, συσσωρεύεται ένα σφάλµα µετάβασης σε υψηλότερο στάδιο.   
 
Βήµα σφάλµατος µετάβασης σε υψηλότερο στάδιο = Θερµοκρασία κορεσµένου ψυκτικού µέσου συµπυκνωτή – 
(Στόχος + Νεκρή ζώνη µετάβασης σε υψηλότερο στάδιο) 
 
Το βήµα σφάλµατος µετάβασης σε υψηλότερο στάδιο προστίθεται στον Συσσωρευτή µετάβασης σε υψηλότερο στάδιο 
µία φορά κάθε 5 δευτερόλεπτα, αλλά µόνο αν δεν µειώνεται η Θερµοκρασία κορεσµένου ψυκτικού µέσου 
συµπυκνωτή. Όταν ο Συσσωρευτής µετάβασης σε υψηλότερο στάδιο υπερβεί τους 11°C (19,8°F), προστίθεται ακόµα 
ένα στάδιο. 
Όταν προκύπτει µια µετάβαση σε υψηλότερο στάδιο ή θερµοκρασία του κορεσµένου ψυκτικού µέσου του συµπυκνωτή 
µειωθεί ξανά και βρεθεί στη νεκρή ζώνη µετάβασης σε υψηλότερο στάδιο, ο Συσσωρευτής µετάβασης σε υψηλότερο 
στάδιο µηδενίζεται. 
Στον τρόπο λειτουργίας HEAT (Θέρµανση), πριν εκκινηθεί ο πρώτος συµπιεστής, ενεργοποιούνται όλοι οι ανεµιστήρες 
για να προετοιµαστεί το πηνίο, που σε αυτόν τον κύκλο λειτουργεί ως συµπυκνωτής. 

3.12.3 Μετάβαση σε χαµηλότερο στάδιο 
Θα χρησιµοποιηθούν τέσσερις νεκρές ζώνες µετάβασης σε χαµηλότερο στάδιο.   Τα στάδια ένα έως τέσσερα 
χρησιµοποιούν τις αντίστοιχες νεκρές ζώνες.  Τα στάδια πέντε και έξι χρησιµοποιούν τη νεκρή ζώνη 4 της µετάβασης 
σε χαµηλότερο στάδιο. 
 
Όταν η θερµοκρασία του κορεσµένου ψυκτικού µέσου του συµπυκνωτή είναι κάτω από τον Στόχο – την ενεργή νεκρή 
ζώνη, συσσωρεύεται ένα σφάλµα Μετάβασης σε χαµηλότερο στάδιο. 
 
Βήµα σφάλµατος µετάβασης σε υψηλότερο στάδιο = (Στόχος - Νεκρή ζώνη µετάβασης σε χαµηλότερο στάδιο) - 
Θερµοκρασία κορεσµένου ψυκτικού µέσου συµπυκνωτή 
 
 
Το βήµα σφάλµατος µετάβασης σε χαµηλότερο στάδιο προστίθεται στον Συσσωρευτή µετάβασης σε χαµηλότερο 
στάδιο µία φορά κάθε 5 δευτερόλεπτα. Όταν ο Συσσωρευτής σφαλµάτων µετάβασης σε χαµηλότερο στάδιο υπερβεί 
τους 2,8°C (5°F), αφαιρείται ακόµα ένα στάδιο ανεµιστήρων συµπιεστή. 
 
Όταν προκύπτει µια µετάβαση σε χαµηλότερο στάδιο ή η θερµοκρασία του κορεσµένου ψυκτικού µέσου του 
συµπυκνωτή αυξηθεί ξανά και βρεθεί στη νεκρή ζώνη µετάβασης σε χαµηλότερο στάδιο, ο Συσσωρευτής σφαλµάτων 
µετάβασης σε χαµηλότερο στάδιο µηδενίζεται.   

3.12.4 Μηχανισµός κίνησης µεταβλητής συχνότητας (VFD) 
Ο ακριβής έλεγχος της πίεσης του συµπυκνωτή επιτυγχάνεται µε τη χρήση ενός προαιρετικού VFD (Μηχανισµός 
κίνησης µεταβλητής συχνότητας) στις πρώτες εξόδους (Speedtrol) ή σε όλες τις εξόδους (διαµόρφωση ταχύτητας 
ανεµιστήρα) για τον έλεγχο των ανεµιστήρων.    
Αυτός ο έλεγχος VFD µεταβάλλει την ταχύτητα του πρώτου ανεµιστήρα ή όλων των ανεµιστήρων ώστε η θερµοκρασία 
του κορεσµένου ψυκτικού µέσου του συµπυκνωτή να φτάσει σε µια τιµή στόχο.  Η τιµή στόχος είναι συνήθως η ίδια µε 
τον στόχο θερµοκρασίας του κορεσµένου ψυκτικού µέσου του συµπυκνωτή.  
Η ταχύτητα ελέγχεται ανάµεσα στα σηµεία ρύθµισης ελάχιστης και µέγιστης ταχύτητας. 
 

Όνοµα 
Μονάδα/Κ
ύκλωµα 

Προεπιλ

ογή 
Κλίµακα 
ελάχ. µέγ. διαφορά 

Μέγιστη ταχύτητα µηχανισµού 
κίνησης µεταβλητής συχνότητας 
(VFD) 

Κύκλωµα 100% 60% 110% 1 

Ελάχιστη ταχύτητα µηχανισµού 
κίνησης µεταβλητής συχνότητας 
(VFD) 

Κύκλωµα 25% 25% 60% 1 

3.12.5 Κατάσταση VFD 
Το σήµα ταχύτητας του VFD είναι πάντοτε 0 όταν το στάδιο λειτουργίας των ανεµιστήρων είναι 0. 
Όταν το στάδιο λειτουργίας των ανεµιστήρων είναι πάνω από 0, ενεργοποιείται το σήµα ταχύτητας του VFD και 
ελέγχει την ταχύτητα σύµφωνα µε τις ανάγκες.   
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3.12.6 Αντιστάθµιση µετάβασης σε υψηλότερο στάδιο 
Για να επιτευχθεί πιο οµαλή µετάβαση όταν προστίθεται ένας ανεµιστήρας, ο VFD αντισταθµίζει το σύστηµα 
εφαρµόζοντας αρχικά µια επιβράδυνση.  Αυτό επιτυγχάνεται προσθέτοντας στον στόχο του VFD τη νεκρή ζώνη 
µετάβασης σε υψηλότερο στάδιο του νέου ανεµιστήρα.  Η υψηλότερη τιµή του στόχου έχει ως αποτέλεσµα η λογική 
του VFD να µειώσει την ταχύτητα του ανεµιστήρα.  Έπειτα, κάθε 2 δευτερόλεπτα, αφαιρούνται 0,1°C (0,18 F) από την 
τιµή στόχου του VFD µέχρι να ισούται µε το σηµείο ρύθµισης του στόχου θερµοκρασίας κορεσµένου ψυκτικού µέσου 
του συµπυκνωτή.   

4 Λειτουργίες κυκλωµάτων 

4.1 Υπολογισµοί 

4.1.1 Θερµοκρασία κορεσµένου ψυκτικού µέσου 
Η θερµοκρασία του κορεσµένου ψυκτικού µέσου θα υπολογίζεται από τις ενδείξεις του αισθητήρα πίεσης για κάθε 
κύκλωµα. Μια συνάρτηση παρέχει την εκ µετατροπής τιµή της θερµοκρασίας σύµφωνα µε τιµές από το Εθνικό 
ινστιτούτο προτύπων και τεχνολογίας (NIST) των Η.Π.Α. όπως αυτές προκύπτουν από το πρόγραµµα REFPROP: 

µε ακρίβεια 0,1°C για εισόδους πίεσης από 0 kPa έως 2070 kPa 
µε ακρίβεια 0,2°C για εισόδους πίεσης από -80 kPa έως 0 kPa 

4.1.2 Προσέγγιση εξατµιστή 
Η προσέγγιση του εξατµιστή θα υπολογίζεται για κάθε κύκλωµα. Η εξίσωση είναι η εξής: 
 

Στον τρόπο λειτουργίας COOL  (Ψύξη): Προσέγγιση εξατµιστή = Θερµοκρασία εξερχόµενου νερού (LWT) – 
Θερµοκρασία κορεσµένου ψυκτικού µέσου εξατµιστή 

Στον τρόπο λειτουργίας HEAT  (Θέρµανση): Προσέγγιση εξατµιστή = Θερµοκρασία περιβάλλοντος (OAT) – 
Θερµοκρασία κορεσµένου ψυκτικού µέσου εξατµιστή 

4.1.3 Προσέγγιση συµπυκνωτή 
Η προσέγγιση του συµπυκνωτή θα υπολογίζεται για κάθε κύκλωµα.  Η εξίσωση είναι η εξής: 
 

Στον τρόπο λειτουργίας COOL  (Ψύξη): Προσέγγιση συµπυκνωτή = Θερµοκρασία κορεσµένου ψυκτικού 
µέσου συµπυκνωτή – Θερµοκρασία περιβάλλοντος (OAT) 

Στον τρόπο λειτουργίας HEAT  (Θέρµανση): Προσέγγιση συµπυκνωτή = Θερµοκρασία κορεσµένου ψυκτικού 
µέσου συµπυκνωτή – Θερµοκρασία εξερχόµενου νερού (LWT) 

4.1.4 Υπερθέρµανση αναρρόφησης 
Η υπερθέρµανση αναρρόφησης θα υπολογίζεται για κάθε κύκλωµα µε την παρακάτω εξίσωση: 
 

Υπερθέρµανση αναρρόφησης (SSH) = Θερµοκρασία αναρρόφησης – Θερµοκρασία κορεσµένου ψυκτικού 
µέσου εξατµιστή 

4.1.5 Πίεση διακοπής λειτουργίας αντλίας 
Η πίεση στην οποία ένα κύκλωµα διακόπτει τη λειτουργία της αντλίας βασίζεται στο σηµείο ρύθµισης "Μείωση 
φορτίου σε χαµηλή πίεση εξατµιστή", στον τρόπο λειτουργίας COOL (Ψύξη). Στον τρόπο λειτουργίας HEAT 
(Θέρµανση), αντιθέτως, βασίζεται στην πραγµατική πίεση εξάτµισης, επειδή στη λειτουργία θέρµανσης η πίεση 
εξάτµισης είναι χαµηλή.   
Η εξίσωση είναι η εξής: 
 

Στον τρόπο λειτουργίας COOL  (Ψύξη): Πίεση διακοπής λειτουργίας αντλίας = Σηµείο ρύθµισης χαµηλής 
πίεσης εξατµιστή για µείωση φορτίου  – 103kPa  

Στον τρόπο λειτουργίας HEAT  (Θέρµανση): Πίεση διακοπής λειτουργίας αντλίας = ΕΛΑΧ. ( 200 kPa, ( πίεση 
πριν από διακοπή λειτουργίας αντλίας – 20 kPa ), 650 kPa ) 

4.2 Λογική ελέγχου κυκλωµάτων 

4.2.1 ∆ιαθεσιµότητα κυκλώµατος 
Ένα κύκλωµα είναι διαθέσιµο για εκκίνηση αν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες: 
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• Ο διακόπτης του κυκλώµατος είναι κλειστός 
• ∆εν υπάρχουν ενεργοί συναγερµοί κυκλώµατος 
• Το σηµείο ρύθµισης κατάστασης λειτουργίας κυκλώµατος έχει οριστεί σε Enable (Ενεργοποίηση) 
• Τουλάχιστον ένας συµπιεστής είναι διαθέσιµος για εκκίνηση λειτουργίας (σύµφωνα µε τα ενεργοποιηµένα 

σηµεία ρύθµισης) 

4.2.2 Καταστάσεις κυκλώµατος 
Το κύκλωµα θα βρίσκεται πάντα σε µία από τις εξής τέσσερις καταστάσεις: 
 

• OFF (Απενεργοποίηση): το κύκλωµα δεν λειτουργεί  
• PRE-OPEN (Προετοιµασία ανοίγµατος): το κύκλωµα προετοιµάζεται να εκκινηθεί 
• RUN (Λειτουργία): το κύκλωµα λειτουργεί 
• PUMP-DOWN (∆ιακοπή λειτουργίας αντλίας): το κύκλωµα τερµατίζει τη λειτουργία του κανονικά. 

 
Οι µεταβάσεις µεταξύ αυτών των καταστάσεων παρουσιάζονται στο ακόλουθο διάγραµµα: 
 

OFF

RUNPUMPDOWN T3

T2

T1POWER 

ON

T5

PREOPEN
T6

 
 
T1 - Από "Off" ( Απενεργοποίηση) σε "Pre-open" (Προετοιµασία ανοίγµατος) 

Κανένας συµπιεστής δεν λειτουργεί και έχει δοθεί εντολή στους συµπιεστές του κυκλώµατος για εκκίνηση 
(βλ. έλεγχο απόδοσης µονάδας) 

 
T2 - Από "Pre-open" (Προετοιµασία ανοίγµατος) σε "Run" ( Εκτέλεση) 

Έχουν περάσει 5 δευτερόλεπτα από τη φάση "PRE-OPEN" (Προετοιµασία ανοίγµατος) 
 
T3 – Από "Run" ( Λειτουργία) σε "Pump-down" ( ∆ιακοπή λειτουργίας αντλίας) 

Απαιτείται οποιοδήποτε από τα παρακάτω: 
Εντολή διακοπής λειτουργίας στον τελευταίο συµπιεστή του κυκλώµατος 
Η κατάσταση της µονάδας είναι "PUMP-DOWN" (∆ιακοπή λειτουργίας αντλίας) 
Ο διακόπτης του κυκλώµατος είναι ανοικτός 
Ο τρόπος λειτουργίας του κυκλώµατος είναι απενεργοποίηση 
Ο συναγερµός "PUMP-DOWN" (∆ιακοπή λειτουργίας αντλίας) του κυκλώµατος είναι ενεργός 

 
T4 – Από "Pump-down" ( ∆ιακοπή λειτουργίας αντλίας) σε "Off" ( Απενεργοποίηση) 

Απαιτείται οποιοδήποτε από τα παρακάτω: 
Πίεση εξατµιστή  <  Τιµή πίεσης διακοπής λειτουργίας αντλίας1 
Η κατάσταση της µονάδας είναι "OFF" (Απενεργοποίηση)  
Ο συναγερµός Ταχείας διακοπής λειτουργίας κυκλωµάτων είναι ενεργός 

 
T5 – Από "Run" ( Λειτουργία) σε "Off" ( Απενεργοποίηση) 

Απαιτείται οποιοδήποτε από τα παρακάτω: 
Η κατάσταση της µονάδας είναι "OFF" (Απενεργοποίηση) 
Ο συναγερµός Ταχείας διακοπής λειτουργίας κυκλωµάτων είναι ενεργός 
Μια προσπάθεια εκκίνησης σε χαµηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος απέτυχε 

 
T6 – Από "Pre-open" (Προετοιµασία ανοίγµατος) σε "Off" ( Απενεργοποίηση) 

                                                           
1 Στον τρόπο λειτουργίας ψύκτη η τιµή ισούται µε τη Μείωση φορτίου σε χαµηλή πίεση – 103,0 kPa 
  Στον τρόπο λειτουργίας θέρµανσης η τιµή ισούται µε την Πίεση εξατµιστή @ έναρξη διακοπής λειτουργίας αντλίας -
20 kPa ( περιορισµός από 200 kPa και 650 kPa ) 
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Απαιτείται οποιοδήποτε από τα παρακάτω: 
Η κατάσταση της µονάδας είναι "OFF" (Απενεργοποίηση) 
Η κατάσταση της µονάδας είναι "PUMP-DOWN" (∆ιακοπή λειτουργίας αντλίας) 
Ο διακόπτης του κυκλώµατος είναι ανοικτός 
Ο τρόπος λειτουργίας του κυκλώµατος είναι απενεργοποίηση 
Ο συναγερµός Ταχείας διακοπής λειτουργίας κυκλωµάτων είναι ενεργός 
Ο συναγερµός ∆ιακοπής λειτουργίας αντλίας του κυκλώµατος είναι ενεργός 

4.3 Circuit Status ( Κατάσταση κυκλώµατος) 
Η εµφανιζόµενη κατάσταση του κυκλώµατος καθορίζεται από τις συνθήκες που βρίσκονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

Κατάσταση Συνθήκες 
Off (Απενεργοποίηση): Ready 
(Έτοιµο) 

Το κύκλωµα είναι έτοιµο για εκκίνηση όποτε χρειαστεί. 

Off (Απενεργοποίηση): Cycle Timers 
(Χρονόµετρα κύκλου) 

Το κύκλωµα είναι απενεργοποιηµένο και δεν µπορεί να 
εκκινηθεί λόγω ενός ενεργού χρονοµέτρου κύκλου σε όλους 
τους συµπιεστές. 

Off (Απενεργοποίηση): All 
Compressors Disabled (Όλοι οι 
συµπιεστές µη διαθέσιµοι) 

Το κύκλωµα είναι απενεργοποιηµένο και δεν µπορεί να 
εκκινηθεί επειδή όλοι οι συµπιεστές είναι µη διαθέσιµοι. 

Off (Απενεργοποίηση): Keypad 
Disable (Ανενεργό µέσω 
πληκτρολογίου) 

Το κύκλωµα είναι απενεργοποιηµένο και δεν µπορεί να 
εκκινηθεί λόγω του σηµείου ρύθµισης ενεργοποίησης 
κυκλώµατος. 

Off (Απενεργοποίηση): Circuit Switch 
(∆ιακόπτης κυκλώµατος) 

Το κύκλωµα είναι απενεργοποιηµένο και ο διακόπτης του 
κυκλώµατος είναι κλειστός. 

Off (Απενεργοποίηση): Alarm 
(Συναγερµός) 

Το κύκλωµα είναι απενεργοποιηµένο και δεν µπορεί να 
εκκινηθεί λόγω ενός ενεργού συναγερµού κυκλώµατος. 

Off (Απενεργοποίηση): Test Mode 
(Κατάσταση δοκιµής) 

Το κύκλωµα είναι σε τρόπο λειτουργίας δοκιµής. 

Pre-open (Προετοιµασία ανοίγµατος) Το κύκλωµα είναι σε κατάσταση προ-ανοίγµατος. 
Run (Σε λειτουργία): Pump-down 
(∆ιακοπή λειτουργίας αντλίας) 

Το κύκλωµα είναι σε κατάσταση διακοπής λειτουργίας 
αντλίας. 

Run (Σε λειτουργία): Κανονική 
Το κύκλωµα είναι σε κατάσταση λειτουργίας και λειτουργεί 
κανονικά. 

Run (Σε λειτουργία): Evap Press Low 
(Χαµηλή πίεση εξατµιστή) 

Το κύκλωµα λειτουργεί και δεν µπορεί να αυξήσει το φορτίο 
λόγω χαµηλής πίεσης του εξατµιστή. 

Run (Σε λειτουργία): Cond Pressure 
High (Υψηλή πίεση συµπυκνωτή) 

Το κύκλωµα λειτουργεί και δεν µπορεί να αυξήσει το φορτίο 
λόγω υψηλής πίεσης του συµπυκνωτή. 

Run (Σε λειτουργία): Όριο υψηλής 
θερµοκρασίας περιβάλλοντος 

Το κύκλωµα λειτουργεί και δεν µπορεί να προσθέσει επιπλέον 
συµπιεστές λόγω του ορίου υψηλής θερµοκρασίας 
περιβάλλοντος για την απόδοση της µονάδας. Ισχύει µόνο για 
το κύκλωµα 2. 

Run (Σε λειτουργία): Defrosting 
(Γίνεται απόψυξη) 

Εκτελείται η διαδικασία απόψυξης 

  

4.4 ∆ιαδικασία διακοπής λειτουργίας αντλίας 
Η διαδικασία διακοπής λειτουργίας αντλίας εκτελείται ως εξής: 

• Αν λειτουργούν πολλοί συµπιεστές, γίνεται διακοπή λειτουργίας των κατάλληλων συµπιεστών µε βάση τη 
λογική της ακολουθίας και µένει µόνο ένας σε λειτουργία. 

• Απενεργοποίηση της εξόδου γραµµής υγρού (αν υπάρχει βαλβίδα). 
• ∆ιατήρηση σε λειτουργία µέχρις ότου η πίεση του εξατµιστή φτάσει στην τιµή πίεσης διακοπής λειτουργίας 

αντλίας, και τότε διακοπή λειτουργίας του συµπιεστή. 
• Αν η πίεση του εξατµιστή δεν φτάσει στην τιµή πίεσης διακοπής λειτουργίας αντλίας εντός δύο λεπτών, 

διακοπή λειτουργίας του συµπιεστή και δηµιουργία προειδοποίησης περί αποτυχίας διακοπής λειτουργίας 
αντλίας. 

4.5 Έλεγχος συµπιεστή 
Οι συµπιεστές λειτουργούν µόνο όταν το κύκλωµα είναι σε κατάσταση λειτουργίας ή σε κατάσταση διακοπής 
λειτουργίας αντλίας.  ∆εν θα λειτουργούν όταν το κύκλωµα είναι σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. 
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4.5.1 ∆ιαθεσιµότητα συµπιεστή 
Ένας συµπιεστής θεωρείται διαθέσιµος για εκκίνηση αν ισχύουν όλες οι ακόλουθες συνθήκες: 
 

• Το αντίστοιχο κύκλωµα είναι διαθέσιµο 
• Το αντίστοιχο κύκλωµα δεν είναι σε κατάσταση διακοπής λειτουργίας αντλίας 
• ∆εν υπάρχουν ενεργά χρονόµετρα κύκλου για τον συµπιεστή 
• ∆εν υπάρχουν ενεργά συµβάντα περιορισµού για το αντίστοιχο κύκλωµα 
• Ο συµπιεστής είναι διαθέσιµος µέσω των σηµείων ρύθµισης ενεργοποίησης 
• Ο συµπιεστής δεν είναι ήδη σε λειτουργία 

4.5.2 Εκκίνηση συµπιεστή 
Ένας συµπιεστής εκκινείται αν λάβει εντολή εκκίνησης από τη λογική ελέγχου απόδοσης της µονάδας ή αν η ρουτίνα 
απόψυξης απαιτεί να γίνει εκκίνηση. 

4.5.3 ∆ιακοπή συµπιεστή 
Ένας συµπιεστής απενεργοποιείται αν συµβεί οτιδήποτε από τα ακόλουθα: 

Η λογική ελέγχου της απόδοσης της µονάδας δίνει εντολή για απενεργοποίηση 
Προκύπτει συναγερµός µείωσης φορτίου και η ακολουθία απαιτεί αυτός ο συµπιεστής να είναι ο επόµενος για 

διακοπή 
Η κατάσταση του κυκλώµατος είναι ∆ιακοπή λειτουργίας αντλίας και η ακολουθία απαιτεί αυτός ο 

συµπιεστής να είναι ο επόµενος για διακοπή 
Η ρουτίνα απόψυξης έχει ζητήσει διακοπή 

4.5.4 Χρονόµετρα κύκλου 
Υπάρχει ένα ελάχιστο χρονικό διάστηµα ανάµεσα στις εκκινήσεις του συµπιεστή και ένα ελάχιστο χρονικό διάστηµα 
ανάµεσα στη διακοπή και την έναρξη λειτουργίας του συµπιεστή.  Οι τιµές χρόνου ορίζονται από τα σηµεία ρύθµισης 
"Χρονόµετρο διαστήµατος µεταξύ εκκινήσεων" και "Χρονόµετρο διαστήµατος από την εκκίνηση ως την διακοπή". 
 

Όνοµα 
Μονάδα/Κύ

κλωµα 
Προεπιλ

ογή 
Κλίµακα 

ελάχ. µέγ. διαφορά 
Χρόνος µεταξύ εκκινήσεων Κύκλωµα 6 min 6 15 1 

Χρόνος από τη διακοπή ως την 
εκκίνηση 

Κύκλωµα 2 min 1 10 1 

 
Αυτά τα χρονόµετρα κύκλου δεν επιβάλλονται όταν σβήσει και ενεργοποιηθεί ξανά ο ψύκτης.  Αυτό σηµαίνει ότι αν 
διακοπεί και ενεργοποιηθεί ξανά η ηλεκτρική τροφοδοσία, τα χρονόµετρα κύκλου δεν είναι ενεργά. 
Αυτά τα χρονόµετρα µπορούν να εκκαθαριστούν µέσω µιας ρύθµισης στο HMI. 
Όταν είναι ενεργή η ρουτίνα απόψυξης, τα χρονόµετρα ορίζονται από τη λογική της φάσης της απόψυξης. 

4.6 Έλεγχος ανεµιστήρα σε διαµόρφωση "W" 
Ο έλεγχος ανεµιστήρα του συµπυκνωτή γίνεται σε αυτό το επίπεδο όταν η µονάδα είναι διαµορφωµένη σε διάταξη "W" 
ή "V" µονού κυκλώµατος. Τα παρακάτω καλύπτουν αυτόν τον τύπο µονάδων. Ο έλεγχος ανεµιστήρα του συµπυκνωτή 
για διαµορφώσεις διπλού κυκλώµατος "V", περιγράφεται στο κεφάλαιο "Λειτουργίες µονάδας", νωρίτερα στο παρόν 
έγγραφο.   

4.6.1 Στάδια ανεµιστήρων 
Οι ανεµιστήρες πρέπει να λειτουργούν σε διαφορετικά στάδια ανάλογα µε τις ανάγκες, για όσο υπάρχουν συµπιεστές 
εν λειτουργία στο κύκλωµα.  Όλοι οι λειτουργούντες ανεµιστήρες απενεργοποιούνται όταν το κύκλωµα µεταβεί στην 
κατάσταση απενεργοποίησης. 
Τα στάδια των ανεµιστήρων περιλαµβάνουν από 3 έως 6 ανεµιστήρες σε ένα κύκλωµα, χρησιµοποιώντας έως 4 
εξόδους για τον έλεγχο.  Ο συνολικός αριθµός των ενεργοποιηµένων ανεµιστήρων προσαρµόζεται µε αλλαγές σε 1 ή 2 
ανεµιστήρες κάθε φορά, όπως παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 
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3 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 

Στάδια 
ανεµιστήρα Έξοδοι ενεργές για κάθε στάδιο 

Έξ. 
1 Έξ. 2 Έξ. 3 Έξ. 4 

1 1     

2 1,2     

3 1,3     

4 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 

Στάδια 
ανεµιστήρα 

Έξοδοι ενεργές για κάθε στάδιο 
Έξ. 
1 

Έξ. 2 Έξ. 3 Έξ. 4 

1 1     

2 1,2     

3 1,3     

4 1,2,3     

5 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 

Στάδια 
ανεµιστήρα 

Έξοδοι ενεργές για κάθε στάδιο Έξ. 
1 

Έξ. 2 Έξ. 3 Έξ. 4 

1 1     

2 1,2     

3 1,3     

4 1,2,3     

5 1,2,3,4     

6 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 

Στάδια 
ανεµιστήρα 

Έξοδοι ενεργές για κάθε στάδιο 
Έξ. 
1 

Έξ. 2 Έξ. 3 Έξ. 4 

1 1     

2 1,2     

3 1,3     

4 1,2,3     

5 1,3,4     

6 1,2,3,4     

7 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 

Στάδια 
ανεµιστήρα 

Έξοδοι ενεργές για κάθε στάδιο 
Έξ. 
1 

Έξ. 2 Έξ. 3 Έξ. 4 

1 1     

2 1,2     

3 1,3     

4 1,2,3     

5 1,3,4     

6 1,2,3,4     

7 1,2,3,4     

4.6.2 Στόχος ελέγχου ανεµιστήρα 
Στον τρόπο λειτουργίας COOL (Ψύξη), ο στόχος θερµοκρασίας του συµπυκνωτή υπολογίζεται αυτόµατα 
χρησιµοποιώντας τα ακόλουθα: 
 

Στόχος θερµοκρασίας συµπυκνωτή = (0,5 * Θερµοκρασία κορεσµένου ψυκτικού µέσου του συµπυκνωτή) – 
30,0 
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Η τιµή αυτή περιορίζεται ανάµεσα σε έναν Ελάχιστο στόχο θερµοκρασίας συµπυκνωτή και έναν Μέγιστο στόχο 
συµπυκνωτή, που ορίζεται από τη διεπαφή. 
Στον τρόπο λειτουργίας HEAT (Θέρµανση), ο στόχος θερµοκρασίας του εξατµιστή είναι σταθερός στους 2°C. 

4.6.2.1 Μετάβαση σε υψηλότερο στάδιο στη λειτουργία COOL (Ψύξη) 
Ο πρώτος ανεµιστήρας δεν θα εκκινηθεί µέχρις ότου ικανοποιηθεί η απαίτηση πτώσης πίεσης εξατµιστή ή αύξησης 
πίεσης συµπυκνωτή για τον συναγερµό "Καµία µεταβολή πίεσης µετά την εκκίνηση".  Όταν ικανοποιηθεί αυτή η 
απαίτηση, αν δεν υπάρχει VFD ανεµιστήρα, τότε ο πρώτος ανεµιστήρας ενεργοποιείται όταν η θερµοκρασία 
κορεσµένου ψυκτικού µέσου συµπυκνωτή υπερβεί τον στόχο συµπυκνωτή.  Αν υπάρχει VFD ανεµιστήρα, τότε ο 
πρώτος ανεµιστήρας ενεργοποιείται όταν η θερµοκρασία κορεσµένου ψυκτικού µέσου συµπυκνωτή υπερβεί τον στόχο 
συµπυκνωτή µείον 5,56°C (10°F). 
 
Μετά από αυτό, θα χρησιµοποιηθούν οι τέσσερις νεκρές ζώνες µετάβασης σε υψηλότερο στάδιο. Τα στάδια ένα έως 
τέσσερα χρησιµοποιούν τις αντίστοιχες νεκρές ζώνες.  Τα στάδια πέντε έως έξι χρησιµοποιούν τη νεκρή ζώνη 4 της 
µετάβασης σε υψηλότερο στάδιο. 
 
Όταν η θερµοκρασία του κορεσµένου ψυκτικού µέσου του συµπυκνωτή είναι πάνω από τον στόχο + την ενεργή νεκρή 
ζώνη, συσσωρεύεται ένα σφάλµα µετάβασης σε υψηλότερο στάδιο.   
 

Βήµα σφάλµατος µετάβασης σε υψηλότερο στάδιο = Θερµοκρασία κορεσµένου ψυκτικού µέσου συµπυκνωτή 
– (Στόχος + Νεκρή ζώνη µετάβασης σε υψηλότερο στάδιο) 
 
Το βήµα σφάλµατος µετάβασης σε υψηλότερο στάδιο προστίθεται στον Συσσωρευτή µετάβασης σε υψηλότερο στάδιο 
µία φορά κάθε 5 δευτερόλεπτα, µόνο αν δεν µειώνεται η Θερµοκρασία κορεσµένου ψυκτικού µέσου συµπυκνωτή. 
Όταν ο Συσσωρευτής µετάβασης σε υψηλότερο στάδιο υπερβεί τους 11°C (19,8°F), προστίθεται ακόµα ένα στάδιο. 
Όταν προκύπτει µια µετάβαση σε υψηλότερο στάδιο ή θερµοκρασία του κορεσµένου ψυκτικού µέσου του συµπυκνωτή 
µειωθεί ξανά και βρεθεί στη νεκρή ζώνη µετάβασης σε υψηλότερο στάδιο, ο Συσσωρευτής µετάβασης σε υψηλότερο 
στάδιο µηδενίζεται. 

4.6.2.2 Μετάβαση σε χαµηλότερο στάδιο στη λειτουργία COOL (Ψύξη) 
Θα χρησιµοποιηθούν τέσσερις νεκρές ζώνες µετάβασης σε χαµηλότερο στάδιο.   Τα στάδια ένα έως τέσσερα 
χρησιµοποιούν τις αντίστοιχες νεκρές ζώνες.  Τα στάδια πέντε και έξι χρησιµοποιούν τη νεκρή ζώνη 4 της µετάβασης 
σε χαµηλότερο στάδιο. 
 
Όταν η θερµοκρασία του κορεσµένου ψυκτικού µέσου του συµπυκνωτή είναι κάτω από τον στόχο µείον την ενεργή 
νεκρή ζώνη, συσσωρεύεται ένα σφάλµα Μετάβασης σε χαµηλότερο στάδιο. 
 

Βήµα σφάλµατος µετάβασης σε υψηλότερο στάδιο = (Στόχος - Νεκρή ζώνη µετάβασης σε χαµηλότερο 
στάδιο) - Θερµοκρασία κορεσµένου ψυκτικού µέσου συµπυκνωτή 
 
Το βήµα σφάλµατος µετάβασης σε χαµηλότερο στάδιο προστίθεται στον Συσσωρευτή µετάβασης σε χαµηλότερο 
στάδιο µία φορά κάθε 5 δευτερόλεπτα. Όταν ο Συσσωρευτής σφαλµάτων µετάβασης σε χαµηλότερο στάδιο υπερβεί 
τους 2,8°C (5°F), αφαιρείται ακόµα ένα στάδιο ανεµιστήρων συµπιεστή. 
 
Όταν προκύπτει µια µετάβαση σε χαµηλότερο στάδιο ή η θερµοκρασία του κορεσµένου ψυκτικού µέσου του 
συµπυκνωτή αυξηθεί ξανά και βρεθεί στη νεκρή ζώνη µετάβασης σε χαµηλότερο στάδιο, ο Συσσωρευτής σφαλµάτων 
µετάβασης σε χαµηλότερο στάδιο µηδενίζεται.   

4.6.2.3 Μετάβαση σε υψηλότερο στάδιο στη λειτουργία HEAT (Θέρµανση) 
Όταν το κύκλωµα είναι στη φάση προετοιµασίας ανοίγµατος, όλα τα στάδια ανεµιστήρα ενεργοποιούνται για να 
προετοιµαστεί το πηνίο για τη φάση εξάτµισης του κύκλου. 
Όταν η θερµοκρασία του κορεσµένου ψυκτικού µέσου του εξατµιστή είναι κάτω από τον στόχο µείον την ενεργή νεκρή 
ζώνη, συσσωρεύεται ένα σφάλµα Μετάβασης σε υψηλότερο στάδιο. 
 

Βήµα σφάλµατος µετάβασης σε υψηλότερο στάδιο = Θερµοκρασία κορεσµένου ψυκτικού µέσου εξατµιστή – 
Στόχος  
 
Το βήµα σφάλµατος µετάβασης σε χαµηλότερο στάδιο προστίθεται στον Συσσωρευτή µετάβασης σε χαµηλότερο 
στάδιο µία φορά κάθε 5 δευτερόλεπτα. Όταν ο Συσσωρευτής σφαλµάτων µετάβασης σε χαµηλότερο στάδιο υπερβεί 
τους 11°C (51,8°F), προστίθεται ακόµα ένα στάδιο ανεµιστήρων συµπιεστή. 
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Όταν προκύπτει µια µετάβαση σε χαµηλότερο στάδιο ή η θερµοκρασία του κορεσµένου ψυκτικού µέσου του 
συµπυκνωτή αυξηθεί ξανά και βρεθεί στη νεκρή ζώνη µετάβασης σε χαµηλότερο στάδιο, ο Συσσωρευτής σφαλµάτων 
µετάβασης σε χαµηλότερο στάδιο µηδενίζεται.   

4.6.2.4 Μετάβαση σε χαµηλότερο στάδιο στη λειτουργία HEAT (Θέρµανση) 
Θα χρησιµοποιηθούν τέσσερις νεκρές ζώνες µετάβασης σε χαµηλότερο στάδιο.   Τα στάδια ένα έως τέσσερα 
χρησιµοποιούν τις αντίστοιχες νεκρές ζώνες.  Τα στάδια πέντε και έξι χρησιµοποιούν τη νεκρή ζώνη 4 της µετάβασης 
σε χαµηλότερο στάδιο. 
 
Όταν η θερµοκρασία του κορεσµένου ψυκτικού µέσου του εξατµιστή είναι κάτω από τον στόχο µείον την ενεργή νεκρή 
ζώνη, συσσωρεύεται ένα σφάλµα Μετάβασης σε χαµηλότερο στάδιο. 
 

Βήµα σφάλµατος µετάβασης σε χαµηλότερο στάδιο = Θερµοκρασία κορεσµένου ψυκτικού µέσου εξατµιστή + 
Στόχος  
 
Το βήµα σφάλµατος µετάβασης σε χαµηλότερο στάδιο προστίθεται στον Συσσωρευτή µετάβασης σε χαµηλότερο 
στάδιο µία φορά κάθε 5 δευτερόλεπτα. Όταν ο Συσσωρευτής σφαλµάτων µετάβασης σε χαµηλότερο στάδιο υπερβεί 
τους 2,8°C (5°F), αφαιρείται ακόµα ένα στάδιο ανεµιστήρων συµπιεστή. 
 
Όταν προκύπτει µια µετάβαση σε χαµηλότερο στάδιο ή η θερµοκρασία του κορεσµένου ψυκτικού µέσου του 
συµπυκνωτή αυξηθεί ξανά και βρεθεί στη νεκρή ζώνη µετάβασης σε χαµηλότερο στάδιο, ο Συσσωρευτής σφαλµάτων 
µετάβασης σε χαµηλότερο στάδιο µηδενίζεται.   

4.6.2.5 Μηχανισµός κίνησης µεταβλητής συχνότητας (VFD) 
Ο ακριβής έλεγχος της πίεσης του πηνίου επιτυγχάνεται µε τη χρήση ενός προαιρετικού VFD (Μηχανισµός κίνησης 
µεταβλητής συχνότητας) στις πρώτες εξόδους (Speedtrol) ή σε όλες τις εξόδους (διαµόρφωση ταχύτητας ανεµιστήρα) 
για τον έλεγχο των ανεµιστήρων.    
Αυτός ο έλεγχος VFD µεταβάλλει την ταχύτητα του πρώτου ανεµιστήρα ή όλων των ανεµιστήρων ώστε η θερµοκρασία 
του κορεσµένου ψυκτικού µέσου του συµπυκνωτή/εξατµιστή να φτάσει σε µια τιµή στόχο.  Η τιµή στόχος είναι 
συνήθως η ίδια µε τον στόχο ελέγχου ανεµιστήρα  
Η ταχύτητα ελέγχεται ανάµεσα στα σηµεία ρύθµισης ελάχιστης και µέγιστης ταχύτητας. 

4.6.2.6 Κατάσταση VFD 
Το σήµα ταχύτητας του VFD είναι πάντοτε 0 όταν το στάδιο λειτουργίας των ανεµιστήρων είναι 0. 
Όταν το στάδιο λειτουργίας των ανεµιστήρων είναι πάνω από 0, ενεργοποιείται το σήµα ταχύτητας του VFD και 
ελέγχει την ταχύτητα σύµφωνα µε τις ανάγκες.   

4.6.2.7 Αντιστάθµιση µετάβασης σε υψηλότερο στάδιο 
Για να επιτευχθεί πιο οµαλή µετάβαση όταν προστίθεται ένας ανεµιστήρας, ο VFD αντισταθµίζει το σύστηµα 
εφαρµόζοντας αρχικά µια επιβράδυνση.  Αυτό επιτυγχάνεται προσθέτοντας στον στόχο του VFD τη νεκρή ζώνη 
µετάβασης σε υψηλότερο στάδιο του νέου ανεµιστήρα.  Η υψηλότερη τιµή του στόχου έχει ως αποτέλεσµα η λογική 
του VFD να µειώσει την ταχύτητα του ανεµιστήρα.  Έπειτα, κάθε 2 δευτερόλεπτα, αφαιρούνται 0,1°C (0,18 F) από την 
τιµή στόχου του VFD µέχρι να ισούται µε το σηµείο ρύθµισης του στόχου θερµοκρασίας κορεσµένου ψυκτικού µέσου 
του συµπυκνωτή.   

4.7 Έλεγχος ηλεκτρονικής βαλβίδας εκτόνωσης (EXV) 
Η µονάδα ACZ διαθέτει µια ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης (EXV) µε προκαθορισµένες παραµέτρους, ως εξής: 
 

• Μέγιστος αριθµός βηµάτων 3530 
• Μέγιστη επιτάχυνση: 150 βήµατα/δλ. 
• Ρεύµα διατήρησης: 0 mA 
• Ρεύµα φάσης: 100 mA 

 
Επίσης, η διαχείριση της λειτουργίας της ηλεκτρονικής βαλβίδας εκτόνωσης γίνεται όπως παρουσιάζεται στην 
παρακάτω εικόνα της λογικής των καταστάσεων. Οι καταστάσεις είναι: 

• CLOSED (Κλειστή): σε αυτήν την κατάσταση, η βαλβίδα είναι εντελώς κλειστή και δεν υπάρχει καµία 
ενεργή ρύθµιση.  

• PRE-OPEN (Προετοιµασία ανοίγµατος): σε αυτήν την κατάσταση, η βαλβίδα είναι τοποθετηµένη σε µια 
σταθερή θέση, ώστε να προετοιµαστούν οι συµπιεστές του κυκλώµατος για εκκίνηση. 

• START (Εκκίνηση): σε αυτήν την κατάσταση, η βαλβίδα είναι κλειδωµένη σε µια σταθερή θέση, µεγαλύτερη 
από την φάση προετοιµασίας ανοίγµατος, για να αποτραπεί η επιστροφή υγρού στους συµπιεστές.  
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• PRESSURE (Πίεση): σε αυτήν την κατάσταση, η βαλβίδα ελέγχει την πίεση του εξατµιστή, µε ρύθµιση των 
PID. Αυτή η φάση έχει 3 διαφορετικούς τύπους ελέγχου: 

o Έλεγχος πίεσης εκκίνησης: πάντοτε, µετά από τη φάση START (Εκκίνηση), η βαλβίδα εκτόνωσης 
ελέγχει την πίεση για να µεγιστοποιήσει τη θερµική εναλλαγή κατά την εκκίνηση της µονάδας.  

o Έλεγχος µέγιστης πίεσης εξάτµισης: όταν η πίεση εξάτµισης αυξάνεται πάνω από τη Μέγιστη 
λειτουργική πίεση εξάτµισης. 

o Έλεγχος πίεσης απόψυξης: στη ρουτίνα απόψυξης. 
• SSH (Υπερθέρµανση αναρρόφησης): σε αυτήν την κατάσταση, η βαλβίδα ελέγχει την Υπερθέρµανση 

αναρρόφησης, µε ρύθµιση των PID. Υπολογίζεται ως Θερµοκρασία αναρρόφησης – Θερµοκρασία 
κορεσµένου ψυκτικού µέσου εξατµιστή. 

• MANUAL  (Χειροκίνητη): σε αυτήν την κατάσταση, η βαλβίδα ελέγχει ένα σηµείο ρύθµισης της πίεσης, που 
εισάγεται µέσω του HMI, µε ρύθµιση των PID. 

•  
 

 
 

T1 - Από "Close" (Κλειστή) σε "Pre-open" (Προετοιµασία ανοίγµατος) 
Η κατάσταση του κυκλώµατος είναι "PRE-OPEN" (Προετοιµασία ανοίγµατος). 
 

T2 - Από "Pre-open" (Προετοιµασία ανοίγµατος) σε "Start" ( Εκκίνηση) 
 Παρέρχεται από τη φάση "PRE-OPEN" (Προετοιµασία ανοίγµατος) της βαλβίδας EXV ένα χρονικό διάστηµα 
ίσο µε το σηµείο ρύθµισης χρόνου προετοιµασίας ανοίγµατος. 
 
T3 – Από "Start" ( Εκκίνηση) σε "Pressure" (Πίεση) 
 Παρέρχεται από τη φάση "START" (Εκκίνηση) της βαλβίδας EXV ένα χρονικό διάστηµα ίσο µε το σηµείο 
ρύθµισης χρόνου εκκίνησης. 
 
T4 – Από "Pressure" (Πίεση) σε "SSH" (Υπερθέρµανση αναρρόφησης) 
 Η Υπερθέρµανση αναρρόφησης είναι χαµηλότερη από το σηµείο ρύθµισης για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα, 
όταν ο έλεγχος βρίσκεται στη φάση PRESSURE (Πίεση).  
 
T5 – Από "SSH " (Υπερθέρµανση αναρρόφησης) σε "Pressure" (Πίεση) 

Αν µεταβιβαστεί το σήµα ελέγχου πίεσης εκκίνησης, 
Ή η πίεση εξάτµισης είναι µεγαλύτερη από τη µέγιστη πίεση εξάτµισης για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα, 
Ή η κατάσταση Απόψυξης είναι µεγαλύτερη από ή ίση µε 2.  
 

T6 – Από "Pre-open" (Προετοιµασία ανοίγµατος) σε "Close" (Κλειστή) 
 Η κατάσταση του κυκλώµατος είναι OFF (Απενεργοποιηµένο) ή PUMP-DOWN (∆ιακοπή λειτουργίας 
αντλίας) και η κατάσταση της ηλεκτρονικής βαλβίδας εκτόνωσης (Exv) είναι PRE-OPEN (Προετοιµασία ανοίγµατος). 
 
T7 – Από "Start" ( Εκκίνηση) σε "Close" (Κλειστή) 
 Η κατάσταση του κυκλώµατος είναι OFF (Απενεργοποιηµένο) ή PUMP-DOWN (∆ιακοπή λειτουργίας 
αντλίας) και η κατάσταση της ηλεκτρονικής βαλβίδας εκτόνωσης (Exv) είναι START (Εκκίνηση). 
 
T8 – Από "Pressure" (Πίεση) σε "Close" (Κλειστή) 
 Η κατάσταση του κυκλώµατος είναι OFF (Απενεργοποιηµένο) ή PUMP-DOWN (∆ιακοπή λειτουργίας 
αντλίας) και η κατάσταση της ηλεκτρονικής βαλβίδας εκτόνωσης (Exv) είναι PRESSURE (Πίεση). 
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T9 – Από "Manual" ( Χειροκίνητη) σε "Close" (Κλειστή) 
 Η κατάσταση του κυκλώµατος είναι OFF (Απενεργοποιηµένο) ή PUMP-DOWN (∆ιακοπή λειτουργίας 
αντλίας) και η κατάσταση της ηλεκτρονικής βαλβίδας εκτόνωσης (Exv) είναι MANUAL (Χειροκίνητη). 
 
T10 – Από "SSH " (Υπερθέρµανση αναρρόφησης) σε "Manual" ( Χειροκίνητη) 
 Το σηµείο ρύθµισης Manual (Χειροκίνητη) ενεργοποιείται σε TRUE από το HMI. 
 
  
T12 – Από "Pressure" (Πίεση) σε "Manual" ( Χειροκίνητη) 
 Το σηµείο ρύθµισης Manual (Χειροκίνητη) ενεργοποιείται σε TRUE από το HMI. 
 
T13 – Από "SSH" (Υπερθέρµανση αναρρόφησης) σε "Close" (Κλειστή) 
 Η κατάσταση του κυκλώµατος είναι OFF (Απενεργοποιηµένο) ή PUMP-DOWN (∆ιακοπή λειτουργίας 
αντλίας) και η κατάσταση της ηλεκτρονικής βαλβίδας εκτόνωσης (Exv) είναι MANUAL (Χειροκίνητη). 
 
T14 – Από "Manual" ( Χειροκίνητη) σε "SSH" (Υπερθέρµανση αναρρόφησης) 
 Το σηµείο ρύθµισης Manual (Χειροκίνητη) ενεργοποιείται σε FALSE από το HMI. 

4.7.1 Εύρος θέσεων της ηλεκτρονικής βαλβίδας εκτόνωσης (EXV) 
Το εύρος της ηλεκτρονικής βαλβίδας εκτόνωσης (EXV) ποικίλει µεταξύ 12% και 95% για κάθε ζεύγος λειτουργούντων 
συµπιεστών και τον συνολικό αριθµό των ανεµιστήρων στη µονάδα. 

Όταν ένας συµπιεστής µεταβαίνει σε χαµηλότερο στάδιο, η µέγιστη θέση µειώνεται κατά 10% για ένα λεπτό για να µην 
φτάσει υγρό ψυκτικό µέσο στους συµπιεστές. Μετά από αυτήν την αρχική καθυστέρηση του ενός λεπτού, το µέγιστο 
της βαλβίδας επιτρέπεται να επιστρέψει στην κανονική τιµή µε ρυθµό 0,1% κάθε έξι δευτερόλεπτα. Αυτή η απόκλιση 
από τη µέγιστη θέση δεν θα πρέπει να συµβαίνει αν η µετάβαση σε χαµηλότερο στάδιο οφείλεται σε µείωση φορτίου 
λόγω χαµηλής πίεσης. 
 
Επιπλέον, η µέγιστη θέση της βαλβίδας εκτόνωσης µπορεί να αυξηθεί εάν µετά από δύο λεπτά η υπερθέρµανση 
αναρρόφησης είναι µεγαλύτερη από 7,2°C (13°F) και η βαλβίδα εκτόνωσης έχει παραµείνει εντός 5% από την 
τρέχουσα µέγιστη θέση. Το µέγιστο αυξάνει µε ρυθµό 0,1% κάθε έξι δευτερόλεπτα, µέχρις ότου συµπληρωθεί 
συνολικά ένα πρόσθετο 5%.  Αυτή η απόκλιση από τη µέγιστη θέση µηδενίζεται όταν η EXV δεν είναι πλέον στην 
κατάσταση Ελέγχου υπερθέρµανσης, ή ένας συµπιεστής στο κύκλωµα αλλάζει στάδιο. 

4.7.2 Έλεγχος πίεσης εκκίνησης 
Ένας από τους τρόπους λειτουργίας Ελέγχου πίεσης είναι κατά τη διάρκεια της εκκίνησης της µονάδας. Σε αυτήν την 
περίπτωση, ο έλεγχος της ηλεκτρονικής βαλβίδας εκτόνωσης χρησιµοποιείται για τη µεγιστοποίηση της εναλλαγής 
θερµότητας µε νερό ( κύκλος COOL / ψύξης ) ή µε τη θερµοκρασία του εξωτερικού αέρα ( κύκλος HEAT / θέρµανσης 
). Η τιµή στόχος έχει ως εξής: 

 

 
 

Με βάση την τιµή της θερµοκρασίας εξερχόµενου νερού, υπολογίζεται το σηµείο ρύθµισης του ελέγχου πίεσης 
εκκίνησης. Το εύρος τιµών λειτουργίας είναι µεταξύ των παρακάτω τιµών: 
LWT στη µέγιστη πίεση εξάτµισης κατά τη λειτουργία ( 980 kPa ) = 20°C ( 68°F ) 
LWT στην ελάχιστη πίεση εξάτµισης κατά τη λειτουργία ( 280 kPa ) = -15°C ( 5°F ) 
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Με βάση την τιµή της θερµοκρασίας εξωτερικού αέρα (OAT), υπολογίζεται το σηµείο ρύθµισης του ελέγχου πίεσης 
εκκίνησης. Το εύρος τιµών λειτουργίας είναι µεταξύ των παρακάτω τιµών: 
OAT στη µέγιστη πίεση εξάτµισης κατά τη λειτουργία ( 980 kPa ) = 20°C ( 68°F ) 
OAT στην ελάχιστη πίεση εξάτµισης κατά τη λειτουργία ( 280 kPa ) = -17°C ( 5°F ) 
 
Αυτός ο συγκεκριµένος έλεγχος πίεσης εκτελείται κάθε φορά που εκκινείται η µονάδα. 
Ο έλεγχος Exv εκτελεί έξοδο από αυτήν την υπορουτίνα αν η SSH είναι χαµηλότερη από το σηµείο ρύθµισης για χρόνο 
µεγαλύτερο από 5 δευτερόλεπτα ή η υπορουτίνα έχει παραµείνει ενεργή για περισσότερο από 5 λεπτά. 
Μετά από αυτήν τη φάση, ο έλεγχος πάντα περνάει στον έλεγχο SSH. 

4.7.3 Έλεγχος µέγιστης πίεσης 
Αυτός ο έλεγχος πίεσης εκκινείται όταν η πίεση εξάτµισης αυξηθεί στη µέγιστη πίεση εξάτµισης για χρόνο µεγαλύτερο 
από 60 δευτερόλεπτα, 
Αφού περάσει αυτός ο χρόνος, ο έλεγχος της τιµής περνάει στον έλεγχο PID που αφορά ειδικά τη ρύθµιση της πίεσης 
στο σηµείο ρύθµισης της µέγιστης πίεσης εξάτµισης ( προεπιλογή είναι τα 980 kPa ). 
Ο έλεγχος Exv εκτελεί έξοδο από αυτήν την υπορουτίνα όταν η SSH είναι χαµηλότερη από το σηµείο ρύθµισης για 
χρόνο µεγαλύτερο από 5 δευτερόλεπτα. 
Μετά από αυτήν τη φάση, ο έλεγχος περνάει πάντα στον έλεγχο SSH. 

4.7.4 Χειροκίνητος έλεγχος πίεσης 
Αυτή η ρουτίνα σχεδιάστηκε για τη χειροκίνητη διαχείριση του σηµείου ρύθµισης πίεσης του ελέγχου Exv Όταν η 
ρουτίνα είναι ενεργοποιηµένη, η θέση εκκίνησης της βαλβίδας παραµένει στην τελευταία θέση που είχε κατά τον 
αυτόµατο έλεγχο. Με τον τρόπο αυτό, η βαλβίδα δεν µετακινείται και επιτυγχάνεται οµαλή αλλαγή. 
Όταν ο έλεγχος Exv είναι στην κατάσταση χειροκίνητης πίεσης, η λογική του συστήµατος θα κάνει αυτόµατα εναλλαγή 
του ελέγχου µέγιστης πίεσης, αν η πίεση λειτουργίας υπερβαίνει τη µέγιστη πίεση λειτουργίας 

4.8 Έλεγχος 4οδης βαλβίδας 
Η 4οδη βαλβίδα είναι το εξάρτηµα της αντλίας θερµότητας το οποίο αντιστρέφει τον θερµοδυναµικό κύκλο και, 
εποµένως, τον τρόπο λειτουργίας, από ψύκτη σε αντλία θερµότητας και αντίστροφα. 
Η λογική του ελεγκτή διαχειρίζεται αυτήν την αλλαγή του κύκλου, αποτρέποντας την τυχαία εναλλαγή της βαλβίδας, 
και διασφαλίζει ότι η βαλβίδα είναι στη σωστή θέση σύµφωνα µε τον κύκλο που επιλέγεται από το HMI.   

4.8.1 Κατάσταση 4οδης βαλβίδας 
Η κατάσταση της 4οδης βαλβίδας είναι σύµφωνα µε το ακόλουθο διάγραµµα: 
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Ο τρόπος λειτουργίας επιλέγεται από τον χειροκίνητο διακόπτη στον πίνακα ελέγχου.  
 
Για να ενεργοποιηθεί µια εναλλαγή της βαλβίδας, όλοι οι συµπιεστές πρέπει να είναι απενεργοποιηµένοι. Μόνο στη 
φάση απόψυξης είναι εφικτή η εναλλαγή της βαλβίδας µε έναν συµπιεστή σε λειτουργία. 
 
Αν χρησιµοποιηθεί ο διακόπτης για αλλαγή τρόπου λειτουργίας κατά την κανονική λειτουργία, θα ενεργοποιηθεί ο 
διακόπτης HP. Η µονάδα θα εκτελέσει µια κανονική διακοπή λειτουργίας αντλίας και, έπειτα, θα απενεργοποιήσει τον 
συµπιεστή. Αφού απενεργοποιηθούν όλοι οι συµπιεστές, ξεκινάει ένα χρονόµετρο 10 δευτερολέπτων, µετά από το 
οποίο διάστηµα γίνεται εναλλαγή της βαλβίδας. 
 
Η εκκίνηση των συµπιεστών ακολουθεί το κανονικό χρονόµετρο επανακυκλοφορίας. 
 
 
Η εναλλαγή της βαλβίδας περιορίζεται επίσης από τα όρια διαφοράς πίεσης της 4οδης βαλβίδας.  ∆ηλ. η διαφορά 
πίεσης πρέπει να είναι µεταξύ 300 kPa και 3100 kPa. 
 
Η βαλβίδα ελέγχεται από µια ψηφιακή έξοδο µε την ακόλουθη λογική. 
 

4οδη βαλβίδα 
Κύκλος ψύξης Κύκλος θέρµανσης 
OFF (Απενεργοποίηση) ON (Ενεργοποίηση) 

 
Κατάσταση 4οδης βαλβίδας Συνθήκες 
OFF (Απενεργοποίηση) ∆ιατήρηση τελευταίας εξόδου λειτουργίας. 
COOL (Ψύξη) ∆ιατήρηση εξόδου ψύξης 
HEAT (Θέρµανση) ∆ιατήρηση εξόδου θέρµανσης 

4.9 Βαλβίδα εκκένωσης αερίου 
Η βαλβίδα αυτή χρησιµοποιείται για την εξαγωγή αερίου από τον δέκτη υγρού και τη διασφάλιση της ορθής πλήρωσης. 
Αυτή η ρουτίνα είναι ενεργή µόνο όταν το µηχάνηµα είναι στη λειτουργία HEAT  (Θέρµανση). 
 
Η βαλβίδα αυτή είναι ανοικτή: 

• Όταν ο έλεγχος Exv είναι στη φάση Pre-open (Προετοιµασία ανοίγµατος), στον τρόπο λειτουργίας HEAT  
(Θέρµανση), 

• Όταν ο έλεγχος κυκλώµατος είναι στη φάση διακοπής λειτουργίας αντλίας, στον τρόπο λειτουργίας HEAT  
(Θέρµανση), 

• Για 5 λεπτά µετά από την εκκίνηση του κυκλώµατος, στον τρόπο λειτουργίας HEAT  (Θέρµανση), 
• Για 5 λεπτά µετά από την εκκίνηση της φάσης 7 της ρουτίνας απόψυξης. Στη συνέχεια, η 4οδη βαλβίδα 

επιστρέφει στη θέση HEAT  (Θέρµανση). 
 

Η βαλβίδα είναι κλειστή: 
• Όταν η κατάσταση του κυκλώµατος είναι "OFF" (Απενεργοποίηση), 
• Ο τρόπος λειτουργίας είναι άλλος εκτός από τον τρόπο HEAT  (Θέρµανση), 
• Στη ρουτίνα απόψυξης όταν η 4οδη βαλβίδα είναι στη θέση COOL  (Ψύξη). 

4.10 Παρακάµψεις απόδοσης – Όρια λειτουργίας 
Στις παρακάτω συνθήκες παρακάµπτεται ο αυτόµατος έλεγχος απόδοσης, όπως περιγράφεται.   Αυτές οι παρακάµψεις 
αποτρέπουν το κύκλωµα από το να µπει σε µια κατάσταση για την οποία δεν έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί.  

OFF (Απενεργοποίηση) 

COOL (Ψύξη) HEAT (Θέρµανση) 

Αυτό ισχύει µόνο για την κατάσταση Defrost 
(Απόψυξη). 
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4.10.1 Χαµηλή πίεση εξατµιστή 
Αν έχουν ενεργοποιηθεί οι συναγερµοί "∆ιατήρηση σε χαµηλή πίεση εξατµιστή" ή "Μείωση φορτίου σε χαµηλή πίεση 
εξατµιστή", η απόδοση του κυκλώµατος µπορεί να περιοριστεί ή να µειωθεί.  Ανατρέξτε στην ενότητα "Συµβάντα 
κυκλώµατος" για λεπτοµέρειες σχετικά µε τις συνθήκες ενεργοποίησης, την επαναφορά και τις εκτελούµενες ενέργειες. 

4.10.2 Υψηλή πίεση συµπυκνωτή 
Αν έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερµός "Υψηλή πίεση συµπυκνωτή - Μείωση φορτίου", η απόδοση του κυκλώµατος 
µπορεί να περιοριστεί ή να µειωθεί.  Ανατρέξτε στην ενότητα "Συµβάντα κυκλώµατος" για λεπτοµέρειες σχετικά µε τις 
συνθήκες ενεργοποίησης, την επαναφορά και τις εκτελούµενες ενέργειες. 

4.10.3 Εκκινήσεις σε χαµηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος 
Μια εκκίνηση σε χαµηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος (OAT) ξεκινάει αν η θερµοκρασία του κορεσµένου ψυκτικού 
µέσου του συµπυκνωτή είναι κάτω από 29,5°C (85,1°F) όταν εκκινείται ο πρώτος συµπιεστής. Αφού εκκινηθεί ο 
συµπιεστής, το κύκλωµα είναι σε κατάσταση εκκίνησης σε χαµηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος για χρονικό διάστηµα 
ίσο µε το σηµείο ρύθµισης Low OAT Start Time (Χρόνος έναρξης σε χαµηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος). Στη 
διάρκεια διαδικασιών έναρξης σε χαµηλή OAT, η λογική έναρξης σε συνθήκες παγετού για τον συναγερµό Χαµηλή 
πίεση εξατµιστή καθώς και οι συναγερµοί ∆ιατήρηση σε χαµηλή πίεση εξατµιστή και Μείωση φορτίου 
απενεργοποιούνται. Επιβάλλεται το απόλυτο όριο για τη χαµηλή πίεση εξατµιστή και ενεργοποιείται το σήµα χαµηλής 
πίεσης εξατµιστή αν η πίεση του εξατµιστή πέσει κάτω από αυτό το όριο. 
 
Όταν λήξει το Χρονόµετρο έναρξης σε χαµηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος, αν η πίεση του εξατµιστή είναι 
µεγαλύτερη από ή ίση µε το σηµείο ρύθµισης Μείωση φορτίου σε χαµηλή πίεση εξατµιστή, η έναρξη θεωρείται 
επιτυχηµένη και επανέρχεται η συνήθης λογική συναγερµών και συµβάντων. Αν η πίεση του εξατµιστή είναι 
µικρότερη από το σηµείο ρύθµισης Μείωση φορτίου σε χαµηλή πίεση εξατµιστή όταν λήξει το χρονόµετρο έναρξης σε 
χαµηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος, η έναρξη είναι ανεπιτυχής και η λειτουργία του συµπιεστή θα διακοπεί. 
 
Επιτρέπονται πολλές προσπάθειες εκκίνησης σε χαµηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος. Στην τρίτη αποτυχηµένη 
προσπάθεια εκκίνησης σε χαµηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος, ενεργοποιείται ο συναγερµός επανεκκίνησης και το 
κύκλωµα δεν θα προσπαθήσει να επανεκκινηθεί µέχρι να εκκαθαριστεί ο συναγερµός επανεκκίνησης. 
 
Ο µετρητής επανεκκινήσεων µηδενίζεται όταν µια εκκίνηση είναι επιτυχηµένη, ή εµφανιστεί ο συναγερµός 
επανεκκίνησης σε χαµηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος (OAT) ή όταν το ρολόι της µονάδας δείξει ότι έχει αρχίσει µια 
νέα ηµέρα. 
 
Αυτή η ρουτίνα είναι ενεργή µόνο στη λειτουργία COOL  (Ψύξη). 

4.11 ∆οκιµή υψηλής πίεσης 
Αυτή η ρουτίνα χρησιµοποιείται µόνο για δοκιµή του διακόπτη υψηλής πίεσης στο τέλος της γραµµής παραγωγής. 
Η δοκιµή αυτή τερµατίζει τη λειτουργία όλων των ανεµιστήρων και αυξάνει το όριο για τη µείωση φορτίου σε υψηλή 
πίεση. Όταν ενεργοποιηθεί ο διακόπτης υψηλής πίεσης, η ρουτίνα απενεργοποιείται και η µονάδα επανέρχεται στην 
αρχική ρύθµιση. 
 
Σε κάθε περίπτωση, η ρουτίνα απενεργοποιείται αυτόµατα µετά από 5 λεπτά. 

4.12 Λογική ελέγχου απόψυξης  
Η απόψυξη απαιτείται όταν η µονάδα βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας HEAT (Θέρµανση) και η θερµοκρασία του 
περιβάλλοντος πέσει σε ένα επίπεδο στο οποίο το σηµείο δρόσου είναι κάτω από 0°C. Σε τέτοιες συνθήκες, στο πηνίο 
µπορεί να σχηµατιστεί πάγος και πρέπει να αφαιρείται περιοδικά για να αποφευχθούν χαµηλές πιέσεις εξατµιστή. 
 
Η ρουτίνα απόψυξης ανιχνεύει τη συσσώρευση πάγου στο πηνίο και αντιστρέφει τον κύκλο. Έτσι, µε το πηνίο να 
λειτουργεί πλέον ως συµπυκνωτής, η απαγόµενη θερµότητα λιώνει τον πάγο.  
 
Όταν αυτή η ρουτίνα αναλάβει τον έλεγχο, επειδή έχουν ανιχνευτεί συνθήκες στις οποίες απαιτείται απόψυξη, 
διαχειρίζεται τους συµπιεστές, τον ανεµιστήρα, τη βαλβίδα εκτόνωσης, την 4οδη βαλβίδα και την ηλεκτρονική βαλβίδα 
(αν υπάρχει) του εµπλεκόµενου κυκλώµατος. 
 
Όλες οι λειτουργίες γίνονται µε τη χρήση των µετατροπέων χαµηλής πίεσης και υψηλής πίεσης και των αισθητήρων 
θερµοκρασίας εξωτερικού αέρα και θερµοκρασίας St. 
Με τη χρήση των µετατροπέων χαµηλής και υψηλής πίεσης και των αισθητήρων θερµοκρασίας, ο τρόπος λειτουργίας 
ελέγχου απόψυξης διαχειρίζεται τον συµπιεστή, τους ανεµιστήρες, την 4οδη βαλβίδα και την ηλεκτροµαγνητική 
βαλβίδα της γραµµής υγρού (αν υπάρχει), για να πετύχει αντιστροφή του κύκλου και απόψυξη. 
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Η απόψυξη µε αντιστροφή κύκλου είναι αυτόµατη όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 8°C. Πάνω από 
αυτήν τη θερµοκρασία, αλλά µόνο µέχρι τους 10°C, αν απαιτείται απόψυξη, αυτή πρέπει να εκκινηθεί χειροκίνητα από 
ένα σηµείο ρύθµισης στην ενότητα κυκλωµάτων του HMI. Πάνω από τους 10°C, δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο 
τρόπος λειτουργίας αντίστροφου κύκλου και η απόψυξη µπορεί να επιτευχθεί µόνο απενεργοποιώντας τη µονάδα και 
αφήνοντας τον πάγο να λιώσει λόγω της υψηλής θερµοκρασίας του περιβάλλοντος. 

4.12.1 Ανίχνευση συνθηκών απόψυξης  
 
Η αυτόµατη απόψυξη εκκινείται µε βάση τον ακόλουθο αλγόριθµο: 
 

St < (0,7 * OAT) –DP και St < 0°C 
Για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα 

 
Όπου DP είναι η παράµετρος απόψυξης, µε προεπιλεγµένη τιµή το 10. 
 
Η ρουτίνα απόψυξης δεν µπορεί να εκκινηθεί εάν: 

• Το χρονόµετρο απόψυξης έχει λήξει (χρόνος ανάµεσα στη λήξη µίας απόψυξης και στην αρχή µιας άλλης 
απόψυξης), 

• Οποιοδήποτε άλλο κύκλωµα έχει µια ενεργή απόψυξη (κάθε στιγµή, ένα µόνο κύκλωµα µπορεί να εκκινήσει 
µια ρουτίνα απόψυξης). 

 
Στην δεύτερη περίπτωση, το κύκλωµα που ζητάει εκκίνηση απόψυξης θα περιµένει µέχρι να ολοκληρωθεί η απόψυξη 
στο άλλο κύκλωµα.  

4.12.2 Απόψυξη µε αντιστροφή κύκλου 
Αυτός ο τύπος ρουτίνας απόψυξης είναι διαθέσιµος µόνο όταν η θερµοκρασία του εξωτερικού αέρα είναι κάτω από 
8°C και είναι πιθανή η συσσώρευση πάγου. 
 
Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, η µονάδα εξαναγκάζεται να λειτουργήσει στον τρόπο COOL (Ψύξη), αντιστρέφοντας 
την κατάσταση λειτουργίας. Η ρουτίνα απόψυξης αποτελείται από 8 διαφορετικές φάσεις. Η εναλλαγή της 4οδης 
βαλβίδας γίνεται µε έναν συµπιεστή ενεργό, και όταν είναι στον τρόπο λειτουργίας COOL (Ψύξη), εµποδίζεται η 
εµφάνιση του συναγερµού χαµηλής πίεσης εξάτµισης, 
 
Για να διασφαλιστεί ότι εκκινείται η ρουτίνα αυτή, είναι απαραίτητο να ισχύουν οι εξής συνθήκες: 

• Το χρονόµετρο κύκλου απόψυξης 2 (προεπιλογή 30 λεπτά) έχει λήξει, 
• ∆εν υπάρχει άλλο κύκλωµα µε ενεργή τη λειτουργία απόψυξης, 
• Ο κύκλος της µονάδας είναι HEAT  (Θέρµανση), 
• St < ( 0,7 * OAT ) – DP, DP είναι η παράµετρος απόψυξης µε προεπιλεγµένη τιµή το 10, 
• St < 0°C, 
• Θερµοκρασία εξωτερικού αέρα (OAT) < 8°C 

 
Όλες οι παραπάνω συνθήκες πρέπει να ισχύουν για 30 δευτερόλεπτα.  
Η απόψυξη θα τερµατιστεί αν ισχύει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: 
 

• Πίεση συµπύκνωσης > 2960 kPa, 
• Θερµοκρασία εξερχόµενου νερού (LWT) < 6°C, 
• Έχουν περάσει 10 λεπτά από την έναρξη της φάσης 3 της ρουτίνας απόψυξης. 

 
Όταν ισχύει µία από αυτές τις συνθήκες, η µονάδα επιστρέφει στον κύκλο Heat (Θέρµανση) και η ρουτίνα απόψυξης 
τερµατίζεται. 
 
 

                                                           
2 Defrost Cycle Timer (χρονόµετρο κύκλου απόψυξης) είναι ένα χρονόµετρο που εκκινείται όταν τελειώνει η ρουτίνα 
απόψυξης και δεν διακόπτεται στη διάρκεια διακοπής του κυκλώµατος. 
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4.12.2.1 Φάση 1: Προετοιµασία απόψυξης 
Σε αυτήν τη φάση, ο ελεγκτής προετοιµάζει το κύκλωµα για την αντιστροφή του κύκλου. Η διαχείριση όλων των 
στοιχείων γίνεται από τη λογική ελέγχου απόψυξης: 
 

Αυτή η φάση απαιτεί να είναι ενεργός ένας συµπιεστής για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα. 

4.12.2.2 Φάση 2: Αντιστροφή κύκλου 
Σε αυτήν τη φάση, η 4οδη βαλβίδα αντιστρέφεται προσωρινά και ο ψύκτης λειτουργεί στην κατάσταση ψύξης: η 
θερµότητα από το αέριο εκκένωσης της συµπύκνωσης λιώνει τον πάγο στο εξωτερικό του πηνίου.   
 
Η µετάβαση στην επόµενη φάση είναι εφικτή αν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες: 
 

∆ιαφορά πίεσης ( DP ) > 400kPa για 5 δευτερόλεπτα 
Ή 

Έχουν περάσει τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα από την έναρξη της φάσης 2  

4.12.2.3 Φάση 3: Defrosting (Γίνεται απόψυξη) 
Σε αυτήν τη φάση, εκκινείται η διαδικασία της απόψυξης. 
 
Η µετάβαση στην επόµενη φάση είναι εφικτή αν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες: 
 

Έχουν περάσει 20 δευτερόλεπτα από την έναρξη της φάσης 3 
Αν η EWT είναι κάτω από 14°C, η λογική ελέγχου της απόψυξης παρακάµπτει τη φάση 4 και µεταβαίνει απευθείας στη 
φάση 5. 

4.12.2.4 Φάση 4: Επιτάχυνση απόψυξης 
Σε αυτήν τη φάση, η λογική ελέγχου της απόψυξης θέτει σε λειτουργία όλους τους συµπιεστές για αύξηση της πίεσης 
συµπύκνωσης και της θερµοκρασίας, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία της απόψυξης.  
 
Η µετάβαση στην επόµενη φάση είναι εφικτή αν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες: 
 

Έχουν περάσει 300 δευτερόλεπτα από την έναρξη της φάσης 4 
Ή 

Πίεση συµπύκνωσης > 2620 kPa (45°C) για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα 

Λειτουργία θέρµανσης 

Προετοιµασία απόψυξης 

Απόψυξη µε αντιστροφή κύκλου 

Λειτουργία θέρµανσης 

• Συνθήκες λήξης 

• Συνθήκες έναρξης 

Προθέρµανση για λειτουργία θέρµανσης 

Μετάβαση στον κύκλο θέρµανσης 

Η κατάσταση του κυκλώµατος θα είναι 
"Απόψυξη µε αντιστροφή κύκλου" στη 
διάρκεια αυτής της λειτουργίας. 

Ναι 

Ναι 
Όχ

ι 

Όχ

ι 
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4.12.2.5 Φάση 5: Καθαρισµός πάγου 
Σε αυτήν τη φάση, η ισχύς του συµπιεστή µειώνεται µε σκοπό να λειτουργεί µε µια σταθερή πίεση εκκένωσης όσο 
αποµακρύνεται ο υπολειπόµενος πάγος. 
 
Η µετάβαση στην επόµενη φάση είναι εφικτή αν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες: 
 

Πίεση συµπύκνωσης > 2960 kPa,  
Ή 

Θερµοκρασία εξερχόµενου νερού (LWT) < 6°C, 
Ή 

Έχουν περάσει 10 δευτερόλεπτα από την έναρξη της φάσης 3 

4.12.2.6 Φάση 6: Προετοιµασία για επαναφορά στη λειτουργία θέρµανσης  
Σε αυτήν τη φάση, η λογική ελέγχου της απόψυξης προετοιµάζει το κύκλωµα για επιστροφή στον τρόπο λειτουργίας 
θέρµανσης. 
 
Η µετάβαση στην επόµενη φάση είναι εφικτή αν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες: 
 

Ο αριθµός των ενεργών συµπιεστών είναι 1 για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα. 

4.12.2.7 Φάση 7: Αντιστροφή κύκλου, επιστροφή σε θέρµανση 
Σε αυτήν τη φάση, η 4οδη βαλβίδα αντιστρέφεται και το κύκλωµα επιστρέφει στον τρόπο λειτουργίας θέρµανσης. 
 
Η µετάβαση στην επόµενη φάση είναι εφικτή αν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες: 
 

∆ιαφορά πίεσης ( DP ) > 400 kPa για τουλάχιστον 25 δευτερόλεπτα 
Ή 

Έχουν περάσει 60 δευτερόλεπτα από την έναρξη της φάσης 7 
 
Υπάρχει χρονοκαθυστέρηση για να διασφαλιστεί ότι δεν επιστρέφει υγρό ψυκτικό µέσο στον συµπιεστή. 

4.12.2.8 Φάση 8: Λειτουργία θέρµανσης 
Σε αυτήν τη φάση, το θερµοδυναµικό κύκλωµα επιστρέφει στον τρόπο λειτουργίας θέρµανσης και ο έλεγχος επιστρέφει 
στο σηµείο ρύθµισης της θέρµανσης. 
 
Το κύκλωµα επιστρέφει στον τρόπο λειτουργίας θέρµανσης και η ρουτίνα απόψυξης ολοκληρώνεται αν ισχύουν οι 
ακόλουθες συνθήκες: 
  

SSH < 6°C για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα 
Ή 

Έχουν περάσει 120 δευτερόλεπτα από την έναρξη της φάσης 8 
Ή 

Θερµοκρασία εκκένωσης > 125°C 
 
Ο έλεγχος της πίεσης µετά την εναλλαγή της βαλβίδας αντιστροφής αποσκοπεί στο να αποτραπεί η επιστροφή υγρού 
στους συµπιεστές. 

4.12.3 Χειροκίνητη απόψυξη 
Η λογική της χειροκίνητης απόψυξης ακολουθεί όλες τις φάσεις της λογικής απόψυξης: σκοπός της είναι να επιτραπεί 
η εκκίνηση της απόψυξης ακόµα και όταν δεν ισχύουν τα κριτήρια για την αυτόµατη λειτουργία. Έτσι, είναι εφικτή µια 
δοκιµή του µηχανήµατος σε κρίσιµες συνθήκες. 
 
Η χειροκίνητη απόψυξη εκκινείται µε έναν διακόπτη στο HMI, και η απόψυξη ξεκινάει εάν ισχύουν οι ακόλουθες 
συνθήκες: 
 

Το κύκλωµα είναι σε κατάσταση Run (Λειτουργία) και σε τρόπο λειτουργίας θέρµανσης. 
ΚΑΙ 

Ο διακόπτης χειροκίνητης απόψυξης στο HMI είναι στη θέση ON (ενεργοποίηση) 
ΚΑΙ 

Θερµοκρασία αναρρόφησης < 0°C 
ΚΑΙ 

∆εν υπάρχει άλλο κύκλωµα σε κατάσταση απόψυξης  
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Μετά από την ενεργοποίηση του διακόπτη χειροκίνητης απόψυξης, επιστρέφει στη θέση OFF (απενεργοποίηση) µετά 
από δύο δευτερόλεπτα. 
 

Συναγερµός/Συ
µβάν 

Αντιστροφή 
θερµοκρασιών 
νερού 

Lo Pr difference 
shutdown 
(∆ιακοπή 
λειτουργίας µε 
χαµηλή 
διαφορά 
πίεσης), 
Συµβάν 

Lo Evap Pr 
shutdown 
(∆ιακοπή 
λειτουργίας µε 
χαµηλή πίεση 
εξατµιστή) 

Lo Evap Pr 
unload (µείωση 
φορτίου µε 
χαµηλή πίεση 
εξατµιστή) 

Lo Evap Pr Inhibit 
load (διακοπή 
φορτίου µε χαµηλή 
πίεση εξατµιστή) 

Στάδιο 1 

Παραβλέπεται Παραβλέπεται 

Κανονική 

Παραβλέπεται 

Παραβλέπεται 
Στάδιο 
2,3,4,5,6,7 

Προσωρινή 
ενεργοποίηση  - 
Θα είναι 0 kPa 
για 10 
δευτερόλεπτα 

Στάδιο8 Κανονική 

4.13 Πίνακες σηµείων ρύθµισης 
Τα σηµεία ρύθµισης αποθηκεύονται στη µόνιµη µνήµη.  Η πρόσβαση σε αυτά τα σηµεία ρύθµισης για ανάγνωση και 
εγγραφή προσδιορίζεται από έναν ξεχωριστό κωδικό πρόσβασης του HMI. 
Τα σηµεία ρύθµισης αρχικά έχουν τις τιµές που παρουσιάζονται στη στήλη "Προεπιλογή" και µπορούν να οριστούν σε 
οποιαδήποτε από τις τιµές που δίνονται στη στήλη "Εύρος τιµών". 
  
Σηµεία ρύθµισης σε επίπεδο µονάδας: 
Περιγραφή Προεπιλογή Εύρος τιµών 

Τρόπος λειτουργίας/Ενεργοποίηση 

"Unit Enable" (Ενεργοποίηση 
µονάδας) 

Enable (Ενεργοποίηση) 
Disable (Απενεργοποίηση), Enable 
(Ενεργοποίηση) 

Network Unit Enable 
(Ενεργοποίηση µονάδας µέσω 
δικτύου) 

Disable (Απενεργοποίηση) 
Disable (Απενεργοποίηση), Enable 
(Ενεργοποίηση) 

Πηγή ελέγχου Local (Τοπικό) Local (Τοπικό), Network (∆ίκτυο) 

∆ιαθέσιµοι τρόποι λειτουργίας Cool (Ψύξη) 

Cool (Ψύξη) 
Cool w/Glycol 
(Ψύξη µε γλυκόλη) 
Cool/Ice w/Glycol 
(Ψύξη/Πάγος µε 
γλυκόλη) 
Ice (Πάγος) 

Heat (Θέρµανση) 
Heat/Cool w/Glycol 
(Θέρµανση/Ψύξη 
µε Γλυκόλη) 
Heat/Ice w/Glycol 
(Θέρµανση/Πάγος 
µε Γλυκόλη) 
Test (∆οκιµή) 

Network Mode Command 
(Εντολή τρόπου λειτουργίας µέσω 
δικτύου) 

Cool (Ψύξη) Cool (Ψύξη), Ice (Πάγος) 

Έλεγχος σταδίων και απόδοσης 
Θερµοκρασία εξερχόµενου νερού 
1 σε κατάσταση ψύξης 

7°C (44,6°F) Βλ. ενότητα 2.1 

Θερµοκρασία εξερχόµενου νερού 
2 σε κατάσταση ψύξης 

7°C (44,6°F) Βλ. ενότητα 2.1 

Θερµοκρασία εξερχόµενου νερού 
σε κατάσταση Ice (Πάγος) 

4,0°C (39,2°F) -15,0 έως 4,0°C (5 έως 39,2°F) 

Θερµοκρασία εξερχόµενου νερού 
1 σε κατάσταση θέρµανσης 

45°C (113°F) Βλ. ενότητα 2.1 

Θερµοκρασία εξερχόµενου νερού 45°C (113°F) Βλ. ενότητα 2.1 
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2 σε κατάσταση θέρµανσης 
Network Cool Set Point (Σηµείο 
ρύθµισης ψύξης µέσω δικτύου) 

7°C (44,6°F) Βλ. ενότητα 2.1 

Network Ice Set Point (Σηµείο 
ρύθµισης πάγου µέσω δικτύου) 

4,0°C (39,2°F) -15,0 έως 4,0°C (5 έως 39,2°F) 

∆ιαφορά θερµοκρασίας για 
εκκίνηση 

2,7°C (4,86°F) 0,6 έως 8,3 °C (1,08 έως 14,94 °F) 

∆ιαφορά θερµοκρασίας για 
διακοπή λειτουργίας 

1,7°C (3,06°F) 0,3 έως 1,7 °C (0,54 έως 3,06 °F) 

Μέγιστη µείωση 1,7°C (3,06°F/λεπτό) 0,1 έως 2,7°C (0,18 έως 4,86°F/λεπτό) 
Ονοµαστική διαφορά 
θερµοκρασίας εξατµιστή 

5,6°C (10,08°F)  
 

Συµπυκνωτής µονάδας 

Στόχος συµπύκνωσης 100% 38,0°C (100,4°F) 25 έως 55 °C (77 έως 131 °F) 
Στόχος συµπύκνωσης 67% 33,0°C (91,4°F) 25 έως 55 °C (77 έως 131 °F) 
Στόχος συµπύκνωσης 50% 30,0°C (86°F) 25 έως 55 °C (77 έως 131 °F) 
Στόχος συµπύκνωσης 33% 30,0°C (86°F) 25 έως 55 °C (77 έως 131 °F) 
∆ιαµόρφωση 
Number of Circuits (Αρ. 
κυκλωµάτων) 

2 1,2 

Number of Comps/Circuit 
(Αριθµός συµπιεστών/κύκλωµα) 

3 2,3 

Number of tot Fans (Αρ. 
συνολικών ανεµιστήρων) 

5+5 4,5,6,3+3,4+4,5+5,6+6,7+7 

Power Config (∆ιαµόρφωση 
ισχύος) 

Single Point (Μονό σηµείο) 
Single Point (Μονό σηµείο), Multi Point 
(Πολλαπλά σηµεία) 

Comm Module 1 (Μονάδα 
επικοινωνίας 1) 

Κανένα IP, LON, MSTP, Modbus 

Comm Module 2 (Μονάδα 
επικοινωνίας 2) 

Κανένα IP, LON, MSTP, Modbus 

Comm Module 3 (Μονάδα 
επικοινωνίας 2) 

Κανένα IP, LON, MSTP, Modbus 

Επιλογές   
Fan VFD (Μηχανισµός κίνησης 
µεταβλητής συχνότητας (VFD) 
ανεµιστήρα) 

Disable (Απενεργοποίηση) 
Disable (Απενεργοποίηση), Enable 
(Ενεργοποίηση) 

LLS Valve (Βαλβίδα LLS) Disable (Απενεργοποίηση) 
Disable (Απενεργοποίηση), Enable 
(Ενεργοποίηση) 

Double Stpt (∆ιπλό σηµείο 
ρύθµισης) 

Disable (Απενεργοποίηση) 
Disable (Απενεργοποίηση), Enable 
(Ενεργοποίηση) 

LWT Reset (Επαναφορά 
θερµοκρασίας εξερχόµενου νερού 
(LWT)) 

Disable (Απενεργοποίηση) 
Disable (Απενεργοποίηση), Enable 
(Ενεργοποίηση) 

Demand Lim (Περιορισµός 
ζήτησης) 

Disable (Απενεργοποίηση) 
Disable (Απενεργοποίηση), Enable 
(Ενεργοποίηση) 

Ext Alarm (Εξωτ. συναγερµός) Disable (Απενεργοποίηση) 
Disable (Απενεργοποίηση), Enable 
(Ενεργοποίηση) 

Power Meter (Μετρητής ισχύος) Disable (Απενεργοποίηση) 
Disable (Απενεργοποίηση), Enable 
(Ενεργοποίηση) 

Retrofit (Μετασκευή) Disable (Απενεργοποίηση) 
Disable (Απενεργοποίηση), Enable 
(Ενεργοποίηση) 

Evap Pump Control (Έλεγχος 
αντλίας εξατµιστή) 

#1 Only (#1 µόνο) 

#1 Only (#1 µόνο), #2 Only (#2 µόνο), 
Auto (Αυτόµατο), 
#1 Primary (#1 κύριος), #2 Primary (#2 
κύριος) 

Χρονόµετρα 
Evap Recirc Timer (Χρονόµετρο 
επανακυκλοφορίας εξατµιστή) 

30 δλ. 15 έως 300 δευτερόλεπτα 

Stage Up Delay (Καθυστέρηση 
µετάβασης σε υψηλότερο στάδιο) 

240 δλ. 120 έως 480 δλ. 

Stage Down Delay (Καθυστέρηση 30 δλ. 20 έως 60 δλ. 
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µετάβασης σε χαµηλότερο 
στάδιο) 
Stage Delay Clear (Εκκαθάριση 
καθυστέρησης σταδίου) 

Όχι No (Όχι), Yes (Ναι) 

Start-start timer (Χρονόµετρο 
διαστήµατος µεταξύ εκκινήσεων) 

15 min 10-60 λεπτά 

Stop-start timer (Χρονόµετρο 
διαστήµατος από τη διακοπή ως 
την επόµενη εκκίνηση) 

5 min 3-20 λεπτά 

Clear Cycle Timers (Εκκαθάριση 
χρονοµέτρων κύκλου) 

No (Όχι) Yes (Ναι), No (Όχι) 

Ice Time Delay (Καθυστέρηση 
χρόνου πάγου) 

12 1-23 ώρες 

Clear Ice Timer (Εκκαθάριση 
χρονοµέτρου κατάστασης πάγου) 

No (Όχι) No (Όχι), Yes (Ναι) 

   
Αποκλίσεις αισθητήρα   
Evap LWT sensor offset 
(Απόκλιση αισθητήρα 
θερµοκρασίας εξερχόµενου νερού 
εξατµιστή (LWT)) 

0,0°C (0°F) -5,0 έως 5,0 °C (-9,0 έως 9,0 °F) 

Evap EWT sensor offset 
(Απόκλιση αισθητήρα 
θερµοκρασίας εισερχόµενου 
νερού εξατµιστή (EWT)) 

0,0°C (0°F) -5,0 έως 5,0 °C (-9,0 έως 9,0 °F) 

OAT sensor offset (Απόκλιση 
αισθητήρα θερµοκρασίας 
περιβάλλοντος (OAT)) 

0,0°C (0°F) -5,0 έως 5,0 °C (-9,0 έως 9,0 °F) 

   
Ρυθµίσεις συναγερµών 
Low Evap Pressure Unload 
(Χαµηλή πίεση εξατµιστή - 
Μείωση φορτίου) 

685,0 kPa (99,35 psi) Βλ. ενότητα 5.1.1 

Low Evap Pressure Hold 
(Χαµηλή πίεση εξατµιστή - 
∆ιατήρηση) 

698,0 kPa (101,23 psi) Βλ. ενότητα 5.1.1 

High Condenser Pressure (Υψηλή 
πίεση συµπυκνωτή) 

4000 kPa (580,15 psi) 3310 έως 4300 kPa (480 έως 623 psi) 

High Condenser Pressure Unload 
(Υψηλή πίεση συµπυκνωτή - 
Μείωση φορτίου) 

3950 kPa (572,89 psi) 3241 έως 4200 kPa (470 έως 609 psi) 

Evaporator Flow Proof (∆οκιµή 
ροής εξατµιστή) 

5 δλ. 5 έως 15 δλ. 

Χρονικό όριο επανακυκλοφορίας 3 min 1 έως 10 min 
Evaporator Water Freeze 
(Πάγωµα νερού εξατµιστή) 

2,0°C (35,6°F) Βλ. ενότητα 5.1.1 

Low OAT Start Time (Χρόνος 
έναρξης σε χαµηλή θερµοκρασία 
περιβάλλοντος) 

165 δλ. 150 έως 240 δλ. 

Low Ambient Lockout 
(Λειτουργία κλειδώµατος λόγω 
χαµηλής θερµοκρασίας 
περιβάλλοντος) 

-18,0°C (-0,4°F) Βλ. ενότητα 5.1.1 

External Alarm Configuration 
(∆ιαµόρφωση εξωτερικού 
συναγερµού) 

Event (Συµβάν) Event (Συµβάν), Alarm (Συναγερµός) 

Clear Alarms (Εκκαθάριση 
συναγερµών) 

Off (Απενεργοποίηση) 
Off (Απενεργοποίηση), On 
(Ενεργοποίηση) 

Network Clear Alarms 
(Εκκαθάριση συναγερµών µέσω 
δικτύου) 

Off (Απενεργοποίηση) 
Off (Απενεργοποίηση), On 
(Ενεργοποίηση) 

 
Τα παρακάτω σηµεία ρύθµισης υπάρχουν για κάθε ένα από τα κυκλώµατα: 
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Περιγραφή Προεπιλογή Εύρος τιµών 

Τρόπος 
λειτουργίας/Ενεργοποίηση 

  

Τρόπος λειτουργίας κυκλώµατος Enable (Ενεργοποίηση) 
Disable (Απενεργοποίηση), Enable 
(Ενεργοποίηση), Test (∆οκιµή) 

Compressor 1 Enable 
(Ενεργοποίηση συµπιεστή 1) 

Enable (Ενεργοποίηση) 
Enable (Ενεργοποίηση), Disable 
(Απενεργοποίηση) 

Compressor 2 Enable 
(Ενεργοποίηση συµπιεστή 2) 

Enable (Ενεργοποίηση) 
Enable (Ενεργοποίηση), Disable 
(Απενεργοποίηση) 

Compressor 3 Enable 
(Ενεργοποίηση συµπιεστή 2) 

Enable (Ενεργοποίηση) 
Enable (Ενεργοποίηση), Disable 
(Απενεργοποίηση) 

Network Compressor 1 Enable 
(Ενεργοποίηση συµπιεστή 1 µέσω 
δικτύου) 

Enable (Ενεργοποίηση) 
Enable (Ενεργοποίηση), Disable 
(Απενεργοποίηση) 

Network Compressor 2 Enable 
(Ενεργοποίηση συµπιεστή 2 µέσω 
δικτύου) 

Enable (Ενεργοποίηση) 
Enable (Ενεργοποίηση), Disable 
(Απενεργοποίηση) 

Network Compressor 3 Enable 
(Ενεργοποίηση συµπιεστή 2 µέσω 
δικτύου) 

Enable (Ενεργοποίηση) 
Enable (Ενεργοποίηση), Disable 
(Απενεργοποίηση) 

Έλεγχος ηλεκτρονικής βαλβίδας 
εκτόνωσης (EXV) 

Auto (Αυτόµατο) Auto (Αυτόµατος), Manual (Χειροκίνητος 

EXV manual pressure 
(Χειροκίνητη πίεση EXV) 

Βλ. ενότητα 3.7.4  

Suction SH Target Cool (Στόχος 
υπερθέρµανσης αναρρόφησης 
(SSH) σε ψύξη) 

5,0°C (41°F) 4,44 έως 6,67 °C (8 έως 12 °F) 

Suction SH Target Heat (Στόχος 
υπερθέρµανσης αναρρόφησης 
(SSH) σε θέρµανση) 

5,0°C (41°F) 4,44 έως 6,67 °C (8 έως 12 °F) 

Max Evap Pressure (Μέγιστη 
πίεση εξατµιστή) 

1076 kPa (156,1 psi) 979 έως 1172 kPa (142 έως 170 psi) 

   
Συµπυκνωτής κυκλώµατος   
Condenser Target 100% (Στόχος 
συµπύκνωσης 100%) 

38,0°C (100,4°F) 25 έως 55 °C (77 έως 131 °F) 

Condenser Target 67% (Στόχος 
συµπύκνωσης 67%) 

33,0°C (91,4°F) 25 έως 55 °C (77 έως 131 °F) 

Condenser Target 50% (Στόχος 
συµπύκνωσης 50%) 

30,0°C (86°F) 25 έως 55 °C (77 έως 131 °F) 

Condenser Target 33% (Στόχος 
συµπύκνωσης 50%) 

30,0°C (86°F) 25 έως 55 °C (77 έως 131 °F) 

VFD Max Speed (Μέγιστη 
ταχύτητα µηχανισµού κίνησης 
µεταβλητής συχνότητας (VFD)) 

100% 60 έως 110% 

VFD Min Speed (Ελάχιστη 
ταχύτητα µηχανισµού κίνησης 
µεταβλητής συχνότητας (VFD)) 

25% 25 έως 60% 

Fan Stage Up Dead-band 1 
(Νεκρή ζώνη 1 µετάβασης σε 
υψηλότερο στάδιο ανεµιστήρα) 

8,33°C (15°F) 0 έως 15 °C (0 έως 27 °F) 

Fan Stage Up Dead-band 2 
(Νεκρή ζώνη 2 µετάβασης σε 
υψηλότερο στάδιο ανεµιστήρα) 

5,56°C (10°F) 0 έως 15 °C (0 έως 27 °F) 

Fan Stage Up Dead-band 3 
(Νεκρή ζώνη 2 µετάβασης σε 
υψηλότερο στάδιο ανεµιστήρα) 

5,56°C (10°F) 0 έως 15 °C (0 έως 27 °F) 

Fan Stage Up Dead-band 4 
(Νεκρή ζώνη 2 µετάβασης σε 
υψηλότερο στάδιο ανεµιστήρα) 

5,56°C (10°F) 0 έως 15 °C (0 έως 27 °F) 

Fan Stage Down Dead-band 1 
(Νεκρή ζώνη 1 µετάβασης σε 

11,11°C (20°F) 0 έως 15 °C (0 έως 27 °F) 
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χαµηλότερο στάδιο ανεµιστήρα) 
Fan Stage Down Dead-band 2 
(Νεκρή ζώνη 1 µετάβασης σε 
χαµηλότερο στάδιο ανεµιστήρα) 

11,11°C (20°F) 0 έως 15 °C (0 έως 27 °F) 

Fan Stage Down Dead-band 3 
(Νεκρή ζώνη 1 µετάβασης σε 
χαµηλότερο στάδιο ανεµιστήρα) 

8,33 °C (15 °F) 0 έως 15 °C (0 έως 27 °F) 

Fan Stage Down Dead-band 4 
(Νεκρή ζώνη 1 µετάβασης σε 
χαµηλότερο στάδιο ανεµιστήρα) 

5,56 °C (10 °F) 0 έως 15 °C (0 έως 27 °F) 

   
Αποκλίσεις αισθητήρα   
Απόκλιση πίεσης εξατµιστή 0 kPa (0 psi) -100 έως 100 kPa (-14,5 έως 14,5 psi) 
Απόκλιση πίεσης συµπυκνωτή 0 kPa (0 psi) -100 έως 100 kPa (-14,5 έως 14,5 psi) 
Απόκλιση θερµοκρασίας 
αναρρόφησης 

0°C (0°F) -5,0 έως 5,0 °C (-9,0 έως 9,0 °F) 

 
Σηµείωση – Οι τιµές Condenser Target 67% (Στόχος συµπύκνωσης 67%) και Condenser Target 33% (Στόχος 
συµπύκνωσης 33%) θα είναι διαθέσιµες µόνο όταν ο αριθµός των συµπιεστών είναι 3 (1 κύκλωµα) ή 6 (2 κυκλώµατα).  
Η τιµή Condenser Target 50% (Στόχος συµπύκνωσης 50%) θα είναι διαθέσιµη µόνο όταν ο αριθµός των συµπιεστών 
είναι 2 (1 κύκλωµα) ή 4 (2 κυκλώµατα). 

4.14 Εύρη τιµών αυτόµατης προσαρµογής 
Ορισµένες ρυθµίσεις έχουν διαφορετικά εύρη προσαρµογής, ανάλογα µε τις τιµές άλλων ρυθµίσεων: 
 

Cool LWT 1 (Θερµοκρασία 1 εξερχόµενου νερού σε ψύξη), Cool LWT 2 
(Θερµοκρασία 2 εξερχόµενου νερού σε ψύξη) και Network Cool Set Point (Σηµείο 
ρύθµισης ψύξης µέσω δικτύου) 
∆ιαθέσιµη επιλογή λειτουργίας Εύρος τιµών 
Χωρίς γλυκόλη 4,0 έως 15,0 °C (39,2 έως 59,0 °F) 
Με γλυκόλη -15,0 έως 15,0 °C (5 έως 59,0 °F) 

 
Evaporator Water Freeze (Πάγωµα νερού εξατµιστή) 
∆ιαθέσιµη επιλογή λειτουργίας Εύρος τιµών 
Χωρίς γλυκόλη 2,0 έως 5,6 °C (35,6 έως 42 °F) 
Με γλυκόλη -17,0(*) έως 5,6°C (1,4 έως 42°F) 

 
Χαµηλή πίεση εξατµιστή - ∆ιατήρηση και Μείωση φορτίου 
∆ιαθέσιµη επιλογή λειτουργίας Εύρος τιµών 
Χωρίς γλυκόλη 669 έως 793 kPa (97 έως 115 psi) 
Με γλυκόλη 300 έως 793 kPa (43,5 έως 115 psi) 

 
Low Ambient Lockout (Λειτουργία κλειδώµατος λόγω χαµηλής θερµοκρασίας 
περιβάλλοντος) 
Fan VFD (Μηχανισµός κίνησης µεταβλητής 
συχνότητας (VFD) ανεµιστήρα) 

Εύρος τιµών 

= όχι, για όλα τα κυκλώµατα -18,0 έως 15,6 °C (-0,4 έως 60 °F) 
= ναι, σε οποιοδήποτε κύκλωµα -23,3 έως 15,6 °C (-9,9 έως 60 °F) 

 
(*) Πρέπει να εφαρµοστεί η κατάλληλη ποσότητα αντιψυκτικού  

4.15 Ειδικές λειτουργίες σηµείων ρύθµισης 
Τα ακόλουθα σηµεία ρύθµισης µπορούν να αλλάξουν µόνο όταν ο διακόπτης της µονάδας είναι απενεργοποιηµένος: 

Number of Circuits (Αρ. κυκλωµάτων) 
Number of Compressors (Αρ. συµπιεστών)  
Number of Fans (Αρ. ανεµιστήρων) 
Fan VFD enable (Ενεργοποίηση µηχανισµού κίνησης µεταβλητής συχνότητας (VFD) ανεµιστήρα):  ενεργοποίηση 
της διαχείρισης του αερισµού µε το VFD 
LLS Valve enable (Ενεργοποίηση βαλβίδας LLS): ενεργοποίηση της διαχείρισης της ηλεκτροµαγνητικής βαλβίδας 

της γραµµής υγρού 
Double Stpt enable (Ενεργοποίηση διπλού σηµείου ρύθµισης): δυνατότητα ενεργοποίησης διπλού σηµείου ρύθµισης 

µε µια ψηφιακή είσοδο 
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LWT Reset enable (Ενεργοποίηση επαναφοράς θερµοκρασίας εξερχόµενου νερού (LWT)): ενεργοποίηση της 
επαναφοράς της LWT µε ένα εξωτερικό σήµα 4-20 mA 

Demand Lim enable (Ενεργοποίηση περιορισµού ζήτησης):  ενεργοποίηση της ρουτίνας περιορισµού ζήτησης 
Ext Alarm enable (Ενεργοποίηση εξωτ. συναγερµού):  ενεργοποίηση του σήµατος συναγερµού ως ψηφιακής εξόδου 

του ελεγκτή 
Power Meter enable (Ενεργοποίηση µετρητή ισχύος):  ενεργοποίηση της επικοινωνίας ( Modbus ) µε έναν µετρητή 

ενέργειας  
Retrofit enable (Ενεργοποίηση µετασκευής):   ενεργοποίηση των δυνατοτήτων µετασκευής της εφαρµογής για 

µια µονάδα διατήρησης ACZ C 
 

Τα σηµεία ρύθµισης του Τρόπου λειτουργίας κυκλωµάτων µπορούν να αλλάξουν µόνο όταν ο διακόπτης του 
αντίστοιχου κυκλώµατος είναι απενεργοποιηµένος. 
Τα σηµεία ρύθµισης Ενεργοποίησης συµπιεστή µπορούν να αλλάξουν µόνο όταν ο αντίστοιχος συµπιεστής δεν είναι σε 
λειτουργία. 
Οι παρακάτω ρυθµίσεις ορίζονται ξανά σε Off (Απενεργοποίηση) αφού παραµείνουν στην τιµή On (Ενεργοποίηση) για 
1 δευτερόλεπτο: 
 

Clear Alarms (Εκκαθάριση συναγερµών) 
Network Clear Alarms (Εκκαθάριση συναγερµών µέσω δικτύου) 
Clear Cycle Timers (Εκκαθάριση χρονοµέτρων κύκλου) 
Clear Ice Timer (Εκκαθάριση χρονοµέτρου κατάστασης πάγου) 
Stage Delay Clear (Εκκαθάριση καθυστέρησης σταδίου) 
HP Test (∆οκιµή HP) 
Σηµεία ρύθµισης Test Mode (Κατάσταση δοκιµής) 
 

Όλες οι έξοδοι ελέγχονται χειροκίνητα µέσω της κατάστασης δοκιµής. Τα σηµεία ορίζονται µόνο όταν η κατάσταση 
δοκιµής είναι ενεργοποιηµένη.   
Για τις εξόδους σε επίπεδο µονάδας, η κατάσταση δοκιµής ενεργοποιείται µόνο όταν ο τρόπος λειτουργίας της µονάδας 
είναι Test (∆οκιµή).  Για τις εξόδους των κυκλωµάτων, η κατάσταση δοκιµής ενεργοποιείται όταν είτε ο τρόπος 
λειτουργίας της µονάδας είναι Test (∆οκιµή) είτε ο τρόπος λειτουργίας του κυκλώµατος είναι Test (∆οκιµή).   
Οι έξοδοι των συµπιεστών αποτελούν ειδική περίπτωση και επιτρέπεται να παραµένουν ενεργές για 3 δευτερόλεπτα 
πριν απενεργοποιηθούν αυτόµατα. 
Όταν ο τρόπος λειτουργίας της µονάδας δεν είναι πια Test (∆οκιµή), όλα τα σηµεία ρύθµισης της κατάστασης δοκιµής 
της µονάδας αλλάζουν ξανά και παίρνουν τις αντίστοιχες τιµές απενεργοποίησης.  Όταν ο τρόπος λειτουργίας δοκιµής 
δεν είναι πια ενεργοποιηµένος για ένα κύκλωµα, όλα τα σηµεία ρύθµισης της κατάστασης δοκιµής αυτού του 
κυκλώµατος αλλάζουν ξανά και παίρνουν τις αντίστοιχες τιµές απενεργοποίησης. 

5 Συναγερµοί 
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, οι συναγερµοί της µονάδας δεν πρέπει να ενεργοποιούνται όταν η κατάσταση της 
µονάδας είναι στην ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΙΗΣΗ (OFF). 

5.1 Περιγραφές συναγερµών µονάδας 

Περιγραφή Τύπος 
∆ιακοπή 

λειτουργίας 
Επαναφορά Σηµείωση 

Απώλεια Volt 
φάσης/Σφάλµα GFP 

Σφάλµα Ταχεία 
Auto 

(Αυτόµατο) 

 

∆ιακοπή λειτουργίας από 
πάγωµα θερµοκρασίας 
νερού 

Σφάλµα Ταχεία Χειροκίνητη 
 

Απώλεια ροής νερού Σφάλµα Ταχεία Χειροκίνητη 

Αυτός ο συναγερµός µπορεί να είναι 
ενεργός ανεξάρτητα από την κατάσταση 
της µονάδας Απλώς εξαρτάται από την 
κατάσταση της αντλίας 

Αντιστροφή θερµοκρασιών 
νερού 

Σφάλµα Κανονική Χειροκίνητη 
 

Κλείδωµα OAT 
Σφάλµα / 

Προειδοποίηση 
Κανονική 

Auto 
(Αυτόµατο) 

Μονάδα σε ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
λειτουργία…Σφάλµα 
Μονάδα σε κατάσταση 
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ…Προειδοποίηση 

Σφάλµα αισθητήρα LWT Σφάλµα Ταχεία Χειροκίνητη 
Αυτός ο συναγερµός µπορεί να είναι 
ενεργός ανεξάρτητα από την κατάσταση 
της µονάδας. 
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Σφάλµα αισθητήρα EWT Σφάλµα Κανονική Χειροκίνητη 
Αυτός ο συναγερµός µπορεί να είναι 
ενεργός ανεξάρτητα από την κατάσταση 
της µονάδας 

Σφάλµα αισθητήρα 
θερµοκρασίας εξωτερικού 
αέρα (OAT) 

Σφάλµα Κανονική Χειροκίνητη 
 

Εξωτερικός συναγερµός Σφάλµα Ταχεία Χειροκίνητη 
Αυτός ο συναγερµός µπορεί να είναι 
ενεργός ανεξάρτητα από την κατάσταση 
της µονάδας 

Λανθασµένη είσοδος 
περιορισµού ζήτησης 

Προειδοποίηση - 
Auto 

(Αυτόµατο) 

 

Λανθασµένο σηµείο 
επαναφοράς LWT 

Προειδοποίηση - 
Auto 

(Αυτόµατο) 

 

External event (Εξωτερικό 
συµβάν) 

Συµβάν - N/R 
 

Σφάλµα προαιρετικού 
ελέγχου µονάδας 

Σφάλµα - 
Auto 

(Αυτόµατο) 

 

Σφάλµα βαλβίδας µονάδας 
1 

Σφάλµα - 
Auto 

(Αυτόµατο) 

 

Σφάλµα βαλβίδας µονάδας 
2 

Σφάλµα  
Auto 

(Αυτόµατο) 

 

Σφάλµα αντλίας 1 Σφάλµα  
Auto 

(Αυτόµατο) 

 

Σφάλµα αντλίας 2 Σφάλµα  
Auto 

(Αυτόµατο) 

 

Σφάλµα διαµόρφωσης 
µονάδας 

Σφάλµα  
Auto 

(Αυτόµατο) 

 

Αποτυχία επικοινωνίας µε 
δίκτυο ψύκτη 

Προειδοποίηση - 
Auto 

(Αυτόµατο) 

Αυτός ο συναγερµός µπορεί να είναι 
ενεργός ανεξάρτητα από την κατάσταση 
της µονάδας 

Απώλεια ρεύµατος κατά τη 
λειτουργία 

Συµβάν - N/R 
 

5.2 Συναγερµοί σφαλµάτων µονάδας 

5.2.1 Απώλεια Volt φάσης/Σφάλµα GFP 
[Σκοπός] 

Έλεγχος της αντίστροφης φάσης, έλλειψη φάσης και ασυµµετρία τάσης. 
 
[Συνθήκη εµφάνισης] 
 
 • Η είσοδος PVM / GFP είναι "χαµηλή" 
 
[Ενέργεια] 

Ταχεία διακοπή λειτουργίας όλων των κυκλωµάτων που λειτουργούν 
 
[Επαναφορά] 

Αυτόµατη επαναφορά όταν η είσοδος PVM είναι υψηλή ή το σηµείο ρύθµισης PVM δεν είναι "single point" 
(µονό σηµείο) για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα. 

5.2.2 ∆ιακοπή λειτουργίας από πάγωµα νερού 
[Σκοπός] 

Μειώστε τον κίνδυνο ζηµιάς στον ψύκτη λόγω παγώµατος. 
 
[Συνθήκη εµφάνισης] 
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  EWT < 2,8°C για 5 δευτερόλεπτα 
   Ή 
  LWT < 2,8°C για 5 δευτερόλεπτα 
 
[Ενέργεια] 

Ταχεία διακοπή λειτουργίας όλων των κυκλωµάτων που λειτουργούν 
  
[Επαναφορά] 

Η εκκαθάριση αυτού του συναγερµού µπορεί να γίνει χειροκίνητα µέσω του πληκτρολογίου, ή µέσω εντολής 
BAS, αλλά µόνο αν έχουν πάψει να υπάρχουν οι συνθήκες που οδήγησαν στην ενεργοποίηση του συναγερµού. 

Όνοµα Κλάση Μονάδα Προεπιλογή Ελάχ. Μέγ. 

Πάγωµα νερού Μονάδα °C 
2,8 2,8 6,0 

2,8 -18,0 6,0 

5.2.3 Απώλεια ροής νερού 
Αυτός ο συναγερµός µπορεί να είναι ενεργός ανεξάρτητα από την κατάσταση της µονάδας. Απλώς εξαρτάται από την 
κατάσταση της αντλίας. 
 
[Σκοπός] 

Μειώστε τον κίνδυνο ζηµιάς στον ψύκτη λόγω παγώµατος ή ασταθούς κατάστασης. 
 
[Συνθήκη εµφάνισης 1] 
 
  Η κατάσταση της αντλίας είναι RUN (Σε λειτουργία) 
   ΚΑΙ 
  Ο διακόπτης ροής είναι ανοικτός 
   ΚΑΙ 
  15 δευτερόλεπτα καθυστέρηση 
 
[Συνθήκη εµφάνισης 2] 
 
  Η κατάσταση της αντλίας είναι Start (Εκκίνηση) 
   ΚΑΙ 
  πέρασαν 3 λεπτά 
 
[Ενέργεια] 

Ταχεία διακοπή λειτουργίας όλων των κυκλωµάτων που λειτουργούν 
 
[Επαναφορά] 

Η εκκαθάριση αυτού του συναγερµού µπορεί να γίνει ανά πάσα στιγµή χειροκίνητα µέσω του πληκτρολογίου 
ή µε την εντολή εκκαθάρισης συναγερµών µέσω του δικτύου BAS. 
 
Αν ο συναγερµός είναι ενεργός µέσω της συνθήκης εµφάνισης 1: 

Όταν αυτός ο συναγερµός εµφανιστεί λόγω αυτής της συνθήκης, µπορεί να γίνει αυτόµατη επαναφορά τις 
πρώτες δύο φορές κάθε ηµέρα, ενώ για την τρίτη εµφάνισή του πρέπει να γίνει χειροκίνητη επαναφορά. 
Για τις εµφανίσεις αυτόµατης επαναφοράς, θα γίνει αυτόµατα επαναφορά του συναγερµού όταν η κατάσταση 
του εξατµιστή είναι ξανά Σε λειτουργία. Αυτό σηµαίνει ότι ο συναγερµός παραµένει ενεργός όσο η µονάδα 
είναι σε αναµονή για ροή και, έπειτα, εκτελεί τη διαδικασία επανακυκλοφορίας αφού εντοπιστεί ροή. Αφού 
ολοκληρωθεί η επανακυκλοφορία, η αντλία νερού µεταβαίνει στην κατάσταση Σε λειτουργία, πράγµα που 
προκαλεί εκκαθάριση του συναγερµού. Μετά από τρεις εµφανίσεις, ο αριθµός των εµφανίσεων µηδενίζεται 
και ο κύκλος ξεκινάει ξανά αν γίνει εκκαθάριση του συναγερµού χειροκίνητης επαναφοράς απώλειας ροής. 
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Αν ο συναγερµός είναι ενεργός µέσω της συνθήκης εµφάνισης 2: 

Αν ο συναγερµός απώλειας ροής εµφανιστεί λόγω αυτής της συνθήκης, πρέπει πάντοτε να γίνει χειροκίνητη 
επαναφορά. 

Όνοµα Κλάση Μονάδα Προεπιλογή Ελάχ. Μέγ. 
∆οκιµή ροής νερού Μονάδα ∆ευτ. 15 5 15 
Λήξη χρονικού ορίου 
επανακυκλοφορίας 

Μονάδα Ελάχ. 3 1 10 

5.2.4 Προστασία αντλίας από πάγωµα 
[Σκοπός] 

Αποφύγετε το πάγωµα του νερού. Αν η θερµοκρασία νερού κατέβει κάτω από το σηµείο ρύθµισης, η αντλία 
θα πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί ανεξάρτητα από τη λειτουργία του ψύκτη. 

 
[Συνθήκη εµφάνισης] 

 LWT < Σηµείο ρύθµιση παγώµατος νερού 
  ΚΑΙ 
 Το σφάλµα αισθητήρα LWT δεν είναι ενεργό 

   ΚΑΙ 
    Η κατάσταση της µονάδας είναι "Off" (Απενεργοποίηση) 
    3 δευτερόλεπτα καθυστέρηση 
 
[Ενέργεια] 

Εκκίνηση αντλίας 
 
[Επαναφορά] 

Αυτόµατη εκκαθάριση όταν δεν υπάρχουν πλέον οι συνθήκες εµφάνισης. Ή όταν η αντλία έχει 
απενεργοποιηθεί. 

5.2.5 Αντιστροφή θερµοκρασιών νερού 
[Σκοπός] 

Εντοπισµός σφάλµατος καλωδίωσης. ∆ιατήρηση του ελέγχου έλεγχο LWT στη σωστή λειτουργία. 
 
[Συνθήκη εµφάνισης] 
 
   • EWT < LWT – 1°C σε λειτουργία ψύξης 
    Ή 
   • EWT < LWT – 1°C σε λειτουργία θέρµανσης 
  ΚΑΙ  
  • Η κατάσταση τουλάχιστον ενός κυκλώµατος είναι RUN (Σε λειτουργία) 
  • 60 δευτερόλεπτα καθυστέρηση 
 
[Ενέργεια] 

Κανονική διακοπή λειτουργίας (διακοπή λειτουργίας αντλίας) όλων των κυκλωµάτων που λειτουργούν 
 
[Επαναφορά] 

Η εκκαθάριση αυτού του συναγερµού µπορεί να γίνει χειροκίνητα µέσω του πληκτρολογίου, ή µέσω εντολής 
BAS, αλλά µόνο αν έχουν πάψει να υπάρχουν οι συνθήκες που οδήγησαν στην ενεργοποίηση του συναγερµού. 
 
[Μάσκα] 

Κατάσταση αντλίας 

Συναγερµοί 

∆ιακόπτης ροής 
εξατµιστή 

Run (Σε 
λειτουργία) 

Start 
(Εκκίνηση) 

OFF 
(Απενεργο

) 

OFF 
(Απενεργο

) 

Active 
(Ενεργός) 

Open 
(Ανοικτός) 

Close 
(Κλειστός) 

Χρόνος επανακυκλοφορίας εξατµιστή 
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Αυτός ο συναγερµός παραβλέπεται κατά τις ακόλουθες λειτουργίες. 
• Λειτουργία απόψυξης 
• Λειτουργία περιστροφής τετράοδης βαλβίδας (έως ότου η τετράοδη βαλβίδα έρθει σε µια σταθερή 

θέση) 

5.2.6 Κλείδωµα λόγω χαµηλής OAT 
Αυτός ο συναγερµός διαθέτει δύο ενέργειες, οι οποίες βασίζονται στις συνθήκες εµφάνισης. Επίσης τα σηµεία 
ρύθµισης ποικίλλουν ανάλογα µε τη διαµόρφωση µηχανισµού κίνησης µεταβλητής συχνότητας (VFD) ανεµιστήρα και 
τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώµατος. 
 
[Σκοπός] 

Αποφεύγεται η λειτουργία της µονάδας εκτός του εύρους τιµών λειτουργίας. 
 
[Τύπος συναγερµού] 

Συνθήκη εµφάνισης 1 --- Σφάλµα 
Συνθήκη εµφάνισης 2 --- Προειδοποίηση 

 
[Συνθήκη εµφάνισης 1] 
 
  OAT < Σηµείο ρύθµισης κλειδώµατος χαµηλής OAT 
   ΚΑΙ 
  Λειτουργεί τουλάχιστον ένας κύκλος 
   ΚΑΙ 
  20 λεπτά καθυστέρηση 
 
[Συνθήκη εµφάνισης 2] 

Για να µην κάνετε το σφάλµα να χρησιµοποιήσετε ελαττωµατικό αισθητήρα, αν η OAT βρίσκεται εκτός 
εύρους αυτός ο συναγερµός δεν πρέπει να ενεργοποιηθεί. 
 
  OAT < Σηµείο ρύθµισης κλειδώµατος χαµηλής OAT 
   ΚΑΙ 
  ∆εν λειτουργεί κανένα κύκλωµα 
   ΚΑΙ 
  Η κατάσταση της µονάδας είναι AUTO (Αυτόµατο) 
   ΚΑΙ 
  Το σφάλµα αισθητήρα OAT δεν είναι ενεργό 
   ΚΑΙ 
  5 δευτερόλεπτα καθυστέρηση 
 
[Ενέργεια] 

Αν ο συναγερµός είναι ενεργός µέσω της συνθήκης εµφάνισης 1: 
Κανονική διακοπή λειτουργίας όλων των κυκλωµάτων που λειτουργούν ως σφάλµα 

Αν ο συναγερµός είναι ενεργός µέσω της συνθήκης εµφάνισης 2: 
∆εν επιτρέπεται η έναρξη (Προειδοποίηση) 

 
[Επαναφορά] 

Αυτόµατη εκκαθάριση όταν η OAT > Σηµείο ρύθµισης κλειδώµατος χαµηλής OAT +2,5°C 
 
Όνοµα Κλάση Μονάδα Προεπιλογή Ελάχ. Μέγ. Σηµείωση 

Κλείδωµα λόγω χαµηλής 
OAT 

Μονάδα °C 

2,0 2,0 15,0 
Σηµείο ρύθµισης 
(Ψύξη χωρίς VFD 

ανεµιστήρα) 

2,0 -20,0 15,0 
Σηµείο ρύθµισης 
(Ψύξη µε VFD 
ανεµιστήρα) 

-17,0 -17,0 0,0 
Σηµείο ρύθµισης 

(Θέρµανση) 

5.2.7 Σφάλµα αισθητήρα LWT 
Αυτός ο συναγερµός µπορεί να είναι ενεργός ανεξάρτητα από την κατάσταση της µονάδας. 
[Εύρος] 

Ελάχιστη = -40°C, Μέγιστη = 100°C 
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[Συνθήκη εµφάνισης] 
 

 Εκτός εύρους για 1 δευτερόλεπτο 
 
[Ενέργεια] 

Ταχεία διακοπή λειτουργίας όλων των κυκλωµάτων που λειτουργούν 
 
[Επαναφορά] 

Η εκκαθάριση αυτού του συναγερµού µπορεί να γίνει χειροκίνητα µέσω του πληκτρολογίου ή εντολής BAS, αν 
ο αισθητήρας επανέλθει εντός εύρους για 5 δευτερόλεπτα. 

5.2.8 Σφάλµα αισθητήρα EWT 
Αυτός ο συναγερµός µπορεί να είναι ενεργός ανεξάρτητα από την κατάσταση της µονάδας. 
 
[Εύρος] 

Ελάχιστη = -40°C, Μέγιστη = 100°C 
 
[Συνθήκη εµφάνισης] 
 

 Εκτός εύρους για 1 δευτερόλεπτο 
 
[Ενέργεια] 

Ταχεία διακοπή λειτουργίας όλων των κυκλωµάτων που λειτουργούν 
 
[Επαναφορά] 

Η εκκαθάριση αυτού του συναγερµού µπορεί να γίνει χειροκίνητα µέσω του πληκτρολογίου ή εντολής BAS, αν 
ο αισθητήρας επανέλθει εντός εύρους για 5 δευτερόλεπτα. 

5.2.9 Σφάλµα αισθητήρα θερµοκρασίας εξωτερικού αέρα (OAT) 
[Εύρος] 

Ελάχιστη = -40°C, Μέγιστη = 70°C 
 
[Συνθήκη εµφάνισης] 
 
  Εκτός εύρους για 1 δευτερόλεπτο 
   ΚΑΙ 
  Η κατάσταση της µονάδας είναι AUTO (Αυτόµατο) 
 
[Ενέργεια] 

Κανονική διακοπή λειτουργίας όλων των κυκλωµάτων που λειτουργούν 
 
[Επαναφορά] 

Η εκκαθάριση αυτού του συναγερµού µπορεί να γίνει χειροκίνητα µέσω του πληκτρολογίου ή εντολής BAS, 
αν ο αισθητήρας επανέλθει εντός εύρους. 

5.2.10 Εξωτερικός συναγερµός 
Αυτός ο συναγερµός µπορεί να είναι ενεργός ανεξάρτητα από την κατάσταση της µονάδας. 
[Συνθήκη εµφάνισης] 
 

 Η είσοδος εξωτερικού συναγερµού είναι ανοικτή για 5 δευτερόλεπτα. 
 
[Ενέργεια] 

Ταχεία διακοπή λειτουργίας όλων των κυκλωµάτων που λειτουργούν 
 
[Επαναφορά] 

Η εκκαθάριση αυτού του συναγερµού µπορεί να γίνει χειροκίνητα µέσω του πληκτρολογίου, ή µέσω εντολής 
BAS, αλλά µόνο αν έχουν πάψει να υπάρχουν οι συνθήκες που οδήγησαν στην ενεργοποίηση του συναγερµού. 
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5.3 Συναγερµοί προειδοποιήσεων µονάδας 

5.3.1 Λανθασµένη είσοδος περιορισµού ζήτησης 
[Συνθήκη εµφάνισης] 
 
  Είσοδος περιορισµού ζήτησης εκτός εύρους (εύρος: 4-20mA) για 1 δευτερόλεπτο 
   ΚΑΙ 
  Ο περιορισµός ζήτησης είναι ενεργοποιηµένος 
 
[Ενέργεια] 

Παράβλεψη περιορισµού ζήτησης 
 
[Επαναφορά] 

Αυτόµατη εκκαθάριση όταν η λειτουργία περιορισµού ζήτησης είναι απενεργοποιηµένη ή η είσοδος 
περιορισµού ζήτησης έχει επιστρέψει εντός του εύρους για 5 δευτερόλεπτα. 

5.3.2 Λανθασµένο σηµείο επαναφοράς LWT 
[Συνθήκη εµφάνισης] 
 
  Η είσοδος επαναφοράς LWT είναι εκτός εύρους (εύρος: 4-20mA) για 1 δευτερόλεπτο 
   ΚΑΙ 
  Ρύθµιση επαναφοράς LWT = 4-20mA 
 
[Ενέργεια] 

Παράβλεψη επαναφοράς LWT. 
 
[Επαναφορά] 

Αυτόµατη εκκαθάριση όταν η ρύθµιση επαναφοράς LWT είναι εντός εύρους 4-20mA ή η είσοδος επαναφοράς 
LWT έχει επιστρέψει εντός εύρους για 5 δευτερόλεπτα. 

5.3.3 Λανθασµένη ένδειξη ρεύµατος µονάδας 
[Συνθήκη εµφάνισης] 
 
  Είσοδος ρεύµατος εκτός εύρους (εύρος: 4-20mA) για 1 δευτερόλεπτο 
   ΚΑΙ 

Όριο ρεύµατος ενεργοποιηµένο, ψηφιακή είσοδος κλειστή 
 ΚΑΙ 

  Ο τύπος του ορίου ρεύµατος έχει οριστεί σε CT (4-20mA) 
 
[Ενέργεια] 

Παράβλεψη ορίου ρεύµατος. 
  
[Επαναφορά] 

Αυτόµατη εκκαθάριση αν οι συνθήκες ενεργοποίησης δεν υπάρχουν για 5 δευτερόλεπτα. 
 

5.3.4 Αποτυχία επικοινωνίας µε δίκτυο ψύκτη 
[Συνθήκη εµφάνισης] 
 

 Το σηµείο ρύθµισης του δικτύου του ψύκτη έχει οριστεί σε Enable (Ενεργοποίηση) 
   ΚΑΙ 

Η επικοινωνία µε το δίαυλο επεξεργασίας απέτυχε 
 ΚΑΙ 
30 δευτερόλεπτα καθυστέρηση 

 
[Ενέργεια] 

Ποικίλλει ανάλογα µε τη ρύθµιση Master / Slave (Κύρια / ∆ευτερεύουσα). 
Για τη µονάδα Master (Κύρια) 

Αν η µονάδα εξακολουθεί να επικοινωνεί µε τουλάχιστον µία δευτερεύουσα µονάδα (slave), θα 
πρέπει να λειτουργούν ως δίκτυο. ∆ιαφορετικά, θα πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα. 

Για τη µονάδα Slave (∆ευτερεύουσα) 
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Αν η µονάδα εξακολουθεί να επικοινωνεί µε την κύρια µονάδα (master) θα πρέπει να λειτουργούν ως 
δίκτυο. ∆ιαφορετικά, θα πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα. 

 
[Επαναφορά] 
Αυτόµατη εκκαθάριση αν οι συνθήκες ενεργοποίησης δεν υπάρχουν για 5 δευτερόλεπτα. 

5.4 Συµβάντα µονάδας 

5.4.1 Απώλεια ρεύµατος κατά τη λειτουργία 
[Συνθήκη εµφάνισης] 
 

Το σύστηµα ελέγχου πραγµατοποιεί επανεκκίνηση µετά από µια διακοπή ενόσω ο συµπιεστής 
λειτουργούσε 

 
[Ενέργεια] 

Κανένα 
[Επαναφορά] 

N/R 

5.5 Συναγερµοί κυκλώµατος 
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, οι συναγερµοί του κυκλώµατος δεν πρέπει να ενεργοποιούνται όταν η κατάσταση του 
κυκλώµατος είναι OFF (Απενεργοποίηση). 

5.5.1 Περιγραφές συναγερµών κυκλώµατος 

Περιγραφή Τύπος 
∆ιακοπή 

λειτουργίας 
Επαναφορά Σηµείωση 

Μηχανικός διακόπτης υψηλής πίεσης Σφάλµα Ταχεία Χειροκίνητη 
 

"High Cond Pr shut down" (∆ιακοπή 
λειτουργίας από υψηλή πίεση 
συµπυκνωτή) 

Σφάλµα Ταχεία Χειροκίνητη 
 

"High Cond Pr hold" (∆ιατήρηση υψηλής 
πίεσης συµπυκνωτή) 

Συµβάν - 
Auto 

(Αυτόµατο) 

 

"Low Evap Pr shut down" (∆ιακοπή 
λειτουργίας από χαµηλή πίεση εξατµιστή) 

Σφάλµα Ταχεία Χειροκίνητη 
 

Καµία µεταβολή πίεσης µετά από την 
εκκίνηση 

Σφάλµα Ταχεία Χειροκίνητη 
 

"Cond Pr sensor fault" (Σφάλµα 
αισθητήρα πίεσης συµπυκνωτή) 

Σφάλµα Ταχεία Χειροκίνητη 
 

"Evap Pr sensor fault" (Σφάλµα αισθητήρα 
πίεσης εξατµιστή) 

Σφάλµα Ταχεία Χειροκίνητη 
 

"Suct temp sensor fault" (Σφάλµα 
αισθητήρα θερµοκρασίας αναρρόφησης) 

Σφάλµα Ταχεία Χειροκίνητη 
 

Cx Motor Prot (Προστασία κινητήρα Σx) Σφάλµα Ταχεία 

Auto 
(Αυτόµατη) / 

Manual 
(Χειροκίνητη) 

Μετά από 3 φορές σε 6 
ώρες 

"High Discharge Temp Alarm" 
(Συναγερµός υψηλής θερµοκρασίας 
εκκένωσης) 

Σφάλµα Ταχεία 

Auto 
(Αυτόµατη) / 

Manual 
(Χειροκίνητη) 

 

"Pump down fail" (Αποτυχία διακοπής 
λειτουργίας αντλίας) 

Συµβάν - 
Auto 

(Αυτόµατο) 

 

"Low Evap Pr unload" (Μείωση φορτίου 
χαµηλής πίεσης εξατµιστή) 

Συµβάν - 
Auto 

(Αυτόµατο) 
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"Low Evap Pr hold" (∆ιατήρηση χαµηλής 
πίεσης εξατµιστή) 

Συµβάν - 
Auto 

(Αυτόµατο) 
 

5.5.2 Λεπτοµέρειες για συναγερµούς κυκλώµατος 

5.5.2.1.1 Μηχανικός διακόπτης υψηλής πίεσης (MHP) 
[Σκοπός] 

Για αποφυγή λειτουργίας του κυκλώµατος πάνω από την πίεση βάσει σχεδιασµού. 
 
[Συνθήκη εµφάνισης] 
 
  Η ψηφιακή είσοδος του MHP είναι ανοικτή. 
 
Το σηµείο ρύθµισης MHP είναι ίσο µε 90% της τιµής ασφαλείας (90% των 4500 kPa = 4100 kPa). 
 
[Ενέργεια] 

Ταχεία διακοπή λειτουργίας του κυκλώµατος 
 
[Επαναφορά] 

Η εκκαθάριση αυτού του συναγερµού µπορεί να γίνει χειροκίνητα µέσω του πληκτρολογίου, αν η ψηφιακή 
είσοδος του MHP είναι κλειστή. 

5.5.2.1.2 Υψηλή πίεση συµπυκνωτή - ∆ιακοπή λειτουργίας / Μείωση φορτίου  
[Σκοπός] 

Για αποφυγή ενεργοποίησης του συναγερµού σφάλµατος HPS του κυκλώµατος. 
 
[Τύπος συναγερµού] 

∆ιακοπή λειτουργίας --- Σφάλµα 
Μείωση φορτίου, ∆ιακοπή φορτίου --- Συµβάν 

 
[Συνθήκες εµφάνισης, Ενέργειες και Επαναφορές] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ιακοπή λειτουργίας 

Μείωση ψυκτικού 
φορτίου 

• Κανέ

να 

Συνθήκη εµφάνισης: Πίεση συµπυκνωτή > Υψηλή τιµή µείωσης φορτίου συµπυκνωτή για 5 δευτερόλεπτα 
Ενέργεια: Μείωση φορτίου µε ρυθµό 1 βήµα ανά 10 δευτερόλεπτα 
Επαναφορά: Αυτόµατη εκκαθάριση αν Πίεση συµπυκνωτή > Υψηλή τιµή µείωσης φορτίου 

συµπυκνωτή για 5 δευτερόλεπτα 

Συνθήκη 
εµφάνισης: 

Ενέργεια: Ταχεία διακοπή λειτουργίας κυκλώµατος 
Επαναφορά: Μπορεί να εκκαθαριστεί χειροκίνητα αν δεν υπάρχουν πλέον οι συνθήκες 
εµφάνισης. 

• Πίεση συµπυκνωτή > Μέγιστη πίεση συµπυκνωτή για 5 δευτερόλεπτα 
Ή 

• Πίεση συµπυκνωτή > Υψηλή τιµή µείωσης φορτίου συµπυκνωτή 
 ΚΑΙ 
• 3 λεπτά καθυστέρηση 
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[Υπολογισµοί] 
 Τα όρια παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα 

Όνοµα Κλάση Μονάδα Προεπιλογή Ελάχ. Μέγ. 
Hi Cond Press Stop (∆ιακοπή 
λειτουργίας µε υψηλή πίεση 

συµπυκνωτή) 
Μονάδα kPa 4000 3900 4300 

Hi Cond Pres Unload (Μείωση 
φορτίου µε υψηλή πίεση συµπυκνωτή) 

Μονάδα kPa 3900 3800 

Σηµείο 
ρύθµισης 

διακοπής σε 
υψηλή πίεση - 

20 

5.5.2.1.3 Low Evap Pressure Shutdown / Unload / Inh ibit load ( Χαµηλή πίεση εξατµιστή - 
∆ιακοπή λειτουργίας / Μείωση φορτίου / ∆ιακοπή φορτίου) 

[Σκοπός] 
Προστασία του συµπιεστή στην περίπτωση απώλειας ψυκτικού υγρού ή χαµηλής απόδοσης του εξατµιστή. 
Αυτός ο συναγερµός λειτουργεί και στη θέρµανση και στην ψύξη, αν και γίνεται αντιµετάθεση των 
εναλλακτών θερµότητας. 

[Τύπος συναγερµού] 
∆ιακοπή λειτουργίας --- Σφάλµα 
Μείωση φορτίου, ∆ιακοπή φορτίου --- Συµβάν 

 
[Συνθήκες εµφάνισης, Ενέργειες και Επαναφορές] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ιακοπή 
λειτουργίας 

Μείωση ψυκτικού 
φορτίου 

∆ιακοπή αύξησης 
φορτίου 

Κανένα όριο 

Συνθήκη εµφάνισης: Πίεση εξατµιστή < ∆ιακοπή φορτίου µε χαµηλή πίεση εξατµιστή για 5 
δευτερόλεπτα 
Ενέργεια: ∆ιακοπή αύξησης φορτίου 
Επαναφορά: Αυτόµατη εκκαθάριση αν Πίεση συµπυκνωτή > Σηµείο επαναφοράς διακοπής φορτίου µε 
χαµηλή πίεση εξατµιστή για 3 λεπτά 

Συνθήκη εµφάνισης: Πίεση εξατµιστή < Μείωση φορτίου µε χαµηλή πίεση εξατµιστή για 5 
δευτερόλεπτα 
Ενέργεια: Μείωση φορτίου µε ρυθµό 1 βήµα ανά 10 δευτερόλεπτα 
Επαναφορά: Αυτόµατη εκκαθάριση αν Πίεση εξατµιστή > Μείωση φορτίου µε χαµηλή πίεση 
εξατµιστή για 5 δευτερόλεπτα 

Συνθήκη εµφάνισης:  
 
 • Πίεση εξατµιστή < Χαµηλή πίεση εξατµιστή για 1 δευτερόλεπτο 

Ή 
 

Ενέργεια: Ταχεία διακοπή λειτουργίας κυκλώµατος 
Επαναφορά: Μπορεί να εκκαθαριστεί χειροκίνητα αν δεν υπάρχουν πλέον οι συνθήκες 
εµφάνισης. 

 

Πίεση εξατµιστή < Μείωση φορτίου µε χαµηλή πίεση εξατµιστή 
 ΚΑΙ 
60 δευτερόλεπτα καθυστέρηση 
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[Υπολογισµοί] 
Τα όρια παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα 

 
Όνοµα Κλάση Μονάδα Προεπιλογή Ελάχ. Μέγ. 

Low Evap Pres Hold Cooling (Χαµηλή 
πίεση εξατµιστή - ∆ιατήρηση - Ψύξη) 

Μονάδα kPa 670 630 793 

Low Evap Pres Hold Heating (Χαµηλή 
πίεση εξατµιστή - ∆ιατήρηση - 

Θέρµανση) 
Μονάδα kPa 325 300 400 

Low Pres Unload Cooling (Χαµηλή 
πίεση εξατµιστή - Μείωση φορτίου - 

Ψύξη) 
Μονάδα kPa 650 600 793 

Low Pres Unload Heating (Χαµηλή 
πίεση εξατµιστή - Μείωση φορτίου - 

Θέρµανση) 
Μονάδα kPa 260 240 320 

Low Pres Alarm (Συναγερµός χαµηλής 
πίεσης) 

Μονάδα kPa 200 200 630 

 
[Μάσκα] 

Αυτές οι λογικές παραβλέπονται ή αλλάζουν κατά την παρακάτω λειτουργία. 
 

Λειτουργία ψύκτη ∆ιακοπή λειτουργίας 
Μείωση ψυκτικού 

φορτίου 
∆ιακοπή αύξησης 

φορτίου 

Απόψυξη µε αντιστροφή 
κύκλου, στάδιο 2,3,4,5,6 7 

Παραβλέπεται 

Παραβλέπεται 

Παραβλέπεται 
Απόψυξη µε αντιστροφή 

κύκλου, στάδιο 8 
Κανονική 

5.5.2.1.4 No Pressure Change after Start ( Καµία µεταβολή πίεσης µετά από την εκκίνηση) 
 
[Σκοπός] 
 

Αυτός ο συναγερµός δεν επιτρέπει στον συµπιεστή να λειτουργήσει σε περίπτωση ανεπαρκούς λειτουργίας 
αντλίας, που δηλώνει σφάλµα συµπιεστή 

 
[Τύπος συναγερµού] 
  

∆ιακοπή λειτουργίας --- Σφάλµα 
 
[Συνθήκες εµφάνισης, Ενέργειες και Επαναφορές] 
  
  Πίεση εξατµιστή στην εκκίνηση του συµπιεστή – Πραγµατική πίεση εξατµιστή >= 7,0 kPa 
   Ή 
  Πραγµατική πίεση συµπυκνωτή – Πίεση συµπυκνωτή στην εκκίνηση >= 35,0 kPa 
  ΚΑΙ 
 30 δλ. από την εκκίνηση του συµπιεστή 
[Ενέργεια] 

 Ταχεία διακοπή λειτουργίας του κυκλώµατος 
[Επαναφορά] 

Η εκκαθάριση αυτού του συναγερµού µπορεί να γίνει χειροκίνητα µέσω του πληκτρολογίου ή εντολής BAS, 
αν ο αισθητήρας επανέλθει εντός εύρους. 

5.5.2.1.5 Σφάλµα αισθητήρα πίεσης συµπυκνωτή 
 
 [Εύρος] 

Ελάχιστο = 0 kPa, Μέγιστο = 5000 kPa 
 
[Συνθήκη εµφάνισης] 
 
  Εκτός εύρους για 1 δευτερόλεπτο 
   ΚΑΙ 
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  Η κατάσταση της µονάδας είναι AUTO (Αυτόµατο) 
 
[Ενέργεια] 

Κανονική διακοπή λειτουργίας των κυκλωµάτων που λειτουργούν 
 
[Επαναφορά] 

Η εκκαθάριση αυτού του συναγερµού µπορεί να γίνει χειροκίνητα µέσω του πληκτρολογίου ή εντολής BAS, 
αν ο αισθητήρας επανέλθει εντός εύρους. 

5.5.2.1.6 Σφάλµα αισθητήρα πίεσης εξατµιστή 
 
 [Εύρος] 

Ελάχιστο = 0 kPa, Μέγιστο = 3000 kPa 
 
[Συνθήκη εµφάνισης] 
 
  Εκτός εύρους για 1 δευτερόλεπτο 
   ΚΑΙ 
  Η κατάσταση της µονάδας είναι AUTO (Αυτόµατο) 
 
[Ενέργεια] 

Κανονική διακοπή λειτουργίας των κυκλωµάτων που λειτουργούν 
 
[Επαναφορά] 

Η εκκαθάριση αυτού του συναγερµού µπορεί να γίνει χειροκίνητα µέσω του πληκτρολογίου ή εντολής BAS, 
αν ο αισθητήρας επανέλθει εντός εύρους. 

5.5.2.1.7 Σφάλµα αισθητήρα θερµοκρασίας αναρρόφησης 
Αυτός ο συναγερµός µπορεί να είναι ενεργός ανεξάρτητα από την κατάσταση της µονάδας. 
[Εύρος] 

Ελάχιστη = -40°C, Μέγιστη = 100°C 
 
[Συνθήκη εµφάνισης] 
 

 Εκτός εύρους για 1 δευτερόλεπτο 
 
[Ενέργεια] 

Ταχεία διακοπή λειτουργίας των κυκλωµάτων που λειτουργούν 
 
[Επαναφορά] 

Η εκκαθάριση αυτού του συναγερµού µπορεί να γίνει χειροκίνητα µέσω του πληκτρολογίου ή εντολής BAS, αν 
ο αισθητήρας επανέλθει εντός εύρους για 5 δευτερόλεπτα. 

5.5.2.1.8 Cx Motor Protection Alarm ( Συναγερµός προστασίας κινητήρα Σx) 
Αυτός ο συναγερµός προστατεύει τον ηλεκτρικό κινητήρα κάθε ενός από τους συµπιεστές.  
[Συνθήκη εµφάνισης] 
 

 Η ψηφιακή είσοδος για το kriwan των συµπιεστών είναι ενεργή 
  Ή  
 Η ψηφιακή είσοδος από τον θερµικό ασφαλειοδιακόπτη των κυκλωµάτων είναι ενεργή 

 
[Ενέργεια] 

Ταχεία διακοπή λειτουργίας των κυκλωµάτων που λειτουργούν 
 
[Επαναφορά] 

Αυτός ο συναγερµός έχει αυτόµατη επαναφορά για τις τρεις πρώτες φορές εντός 6 ωρών για κάθε συµπιεστή, 
αφού περάσουν 5 λεπτά από τον συναγερµό. Μετά από αυτό, η εκκαθάριση του συναγερµού µπορεί να γίνει 
χειροκίνητα µέσω του πληκτρολογίου ή µέσω εντολής BAS. 
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5.5.2.1.9 High Discharge Temperature Alarm ( Συναγερµός υψηλής θερµοκρασίας 
εκκένωσης) 

Αυτός ο συναγερµός αποτρέπει την υπερβολική αύξηση της θερµοκρασίας εκκένωσης από τον συµπιεστή 
 
[Συνθήκη εµφάνισης] 
 Θερµοκρασία εκκένωσης > 135,0°C 
  ΚΑΙ 
 5 δευτερόλεπτα 
 
[Ενέργεια] 

Ταχεία διακοπή λειτουργίας των κυκλωµάτων που λειτουργούν 
 
[Επαναφορά] 

Η εκκαθάριση αυτού του συναγερµού µπορεί να γίνει χειροκίνητα µέσω του πληκτρολογίου ή εντολής BAS, 
και η θερµοκρασία εκκένωσης είναι πάνω από 100,0°C. 

5.5.2.1.10 "Pump down fail" ( Αποτυχία διακοπής λειτουργίας αντλίας) 
Αυτός ο συναγερµός παρακολουθεί και επιβεβαιώνει ότι η διαδικασία διακοπής λειτουργίας αντλίας έχει ολοκληρωθεί 
στον σωστό χρόνο. 
 
[Συνθήκη εµφάνισης] 
  
 Έχουν περάσει 2 λεπτά από την έναρξη των διαδικασιών διακοπής λειτουργίας αντλίας. 

6 Παράρτηµα Α : Προδιαγραφές αισθητήρων, βαθµονοµήσεις 

6.1 Αισθητήρες θερµοκρασίας 

Περιγραφή Αρ. αισθητήρων Τύπος Εύρος τιµών Βαθµονόµηση Σηµείωση 

EWT 
(Θερµοκρασία 
εισερχόµενου 

νερού) 

1 ανά µονάδα NTC10K -40°C ~ 100°C 
Απόκλιση µέσω του 
σηµείου ρύθµισης 

Προµηθευτής: 
Thermotech 

LWT 
(Θερµοκρασία 
εξερχόµενου 

νερού) 

1 ανά µονάδα NTC10K -40°C ~ 100°C 
Απόκλιση µέσω του 
σηµείου ρύθµισης 

Προµηθευτής: 
Thermotech 

OAT 
(Θερµοκρασία 

εξωτερικού αέρα) 
1 ανά µονάδα NTC10K -40°C ~ 100°C 

Απόκλιση µέσω του 
σηµείου ρύθµισης 

Προµηθευτής: 
Thermotech 

Suction Temp 
(Θερµοκρασία 
αναρρόφησης) 

1 ανά κύκλωµα NTC10K -40°C ~ 100°C 
Απόκλιση µέσω του 
σηµείου ρύθµισης 

Προµηθευτής: 
Thermotech 

Discharge Temp 
(Θερµοκρασία 
εκκένωσης) 

1 ανά κύκλωµα NTC10K -40°C ~ 150°C 
Απόκλιση µέσω του 
σηµείου ρύθµισης 

Προµηθευτής: 
Thermotech 

6.2 Μετατροπείς πίεσης 

Περιγραφή 
Αρ. 

αισθητήρων 
Τύπος Εύρος τιµών Βαθµονόµηση Σηµείωση 

Cond Pr (Πίεση 
συµπυκνωτή) 

1 ανά 
κύκλωµα 

500mV ~ 
4500mV 

0 kPa ~ 5000,0 
kPa 

Απόκλιση µέσω 
του σηµείου 
ρύθµισης 

Προµηθευτής: Danfoss 
Saginomiya 

Evap Pr (Πίεση 
εξατµιστή) 

1 ανά 
κύκλωµα 

500mV ~ 
4500mV 

0 kPa ~ 3000,0 
kPa 

Απόκλιση µέσω 
του σηµείου 
ρύθµισης 

Προµηθευτής: Danfoss 
Saginomiya 
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7 Παράρτηµα Β : Αντιµετώπιση προβληµάτων 
 
Όταν παρουσιάζεται ένα πρόβληµα, πρέπει να ελεγχθούν όλα τα πιθανά σφάλµατα. Αυτό το κεφάλαιο παρέχει µια 
γενική ιδέα πού να ψάξετε για σφάλµατα. Επίσης, εξηγούνται οι γενικές διαδικασίες για την επιδιόρθωση του ψυκτικού 
κυκλώµατος και του ηλεκτρικού κυκλώµατος. 

7.1 Σφάλµα PVM/GFP  (στην οθόνη:  PvmGfpAl  ) 
 

Σκοπός: 

• για να αποφύγετε την εσφαλµένη κατεύθυνση της περιστροφής του συµπιεστή. 
• για να αποφύγετε τις επισφαλείς καταστάσεις λειτουργίας από βραχυκύκλωµα 

 

Σύµπτωµα: όλα τα κυκλώµατα σταµατούν να λειτουργούν και στην οθόνη του ελεγκτή κινείται 
το εικονίδιο καµπάνας 

ΑΙΤΙΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 

1. Απώλεια µίας φάσης 
 

2. Εσφαλµένη σύνδεση 
ακολουθίας L1,L2,L3 
 

3. Το επίπεδο τάσης στον 
πίνακα της µονάδας δεν 
βρίσκεται εντός του 
επιτρεπόµενου εύρους 
(±10%); 
 
 

4. Υπάρχει βραχυκύκλωµα 
στη µονάδα. 

1. Ελέγξτε το επίπεδο τάσης σε 
καθεµία από τις φάσεις. 
 

2. Ελέγξτε τις συνδέσεις της 
ακολουθίας L1, L2, L3 σύµφωνα 
µε την ένδειξη που υπάρχει στο 
διάγραµµα ηλεκτρικών στον 
ψύκτη. 
 
 
 
 

3. Ελέγξτε ότι το επίπεδο τάσης σε 
κάθε φάση βρίσκεται εντός του 
επιτρεπόµενου εύρους που 
σηµειώνεται στην ετικέτα επάνω 
στον ψύκτη. 

 
Είναι σηµαντικό να ελέγξετε το 
επίπεδο τάσης σε κάθε φάση όχι 
µόνο όταν ο ψύκτης δεν 
λειτουργεί, αλλά και όταν ο 
ψύκτης λειτουργεί µε την ελάχιστη 
έως την πλήρη απόδοση. Αυτό 
συµβαίνει λόγω πτώσης της τάσης 
που µπορεί να παρουσιαστεί σε 
συγκεκριµένο επίπεδο ψύξης της 
ονάδας ή λόγω συγκεκριµένης 
κατάστασης λειτουργίας (δηλ. 
υψηλές τιµές Θερµοκρασίας 
εξωτερικού αέρα (OAT)). 
Σε αυτές τις περιπτώσεις το 
ζήτηµα µπορεί να συσχετιστεί µε 
το µέγεθος των καλωδίων 
παροχής. 
 

4. Ελέγξτε για σωστές συνθήκες 
µόνωσης των ηλεκτρικών του 
κυκλώµατος κάθε µονάδας µε τη 
συσκευή Megger. 

Ταχεία διακοπή 
λειτουργίας 
όλων των 
κυκλωµάτων 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ: Αυτόµατη επαναφορά όταν η είσοδος είναι κλειστή για τουλάχιστον 5 
δευτερόλεπτα ή αν ισχύει ∆ιαµόρφωση ισχύος = Multi Point (Πολλαπλά σηµεία). 
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7.2 ΑΠΩΛΕΙΑ ΡΟΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ   (στην οθόνη:  EvapFlowLoss ) 
Σκοπός: 

• Για να αποφύγετε τον κίνδυνο να παγώσει το νερό στον εξατµιστή του ψύκτη. 
• Για να αποτρέψετε την έναρξη λειτουργίας του ψύκτη χωρίς να υπάρχουν οι σωστές συνθήκες ροής του 

νερού στον εξατµιστή. 

 

Σύµπτωµα: όλα τα κυκλώµατα σταµατούν να λειτουργούν και στην οθόνη του ελεγκτή κινείται 
το εικονίδιο καµπάνας 

ΑΙΤΙΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 

∆εν υπάρχει ροή του 
νερού για 5 δευτερόλεπτα 
συνεχόµενα ή η ροή του 
νερού είναι εξαιρετικά 
αργή. 

Ελέγξτε το φίλτρο της αντλίας νερού 
και το κύκλωµα του νερού για εµπόδια. 

Ταχεία διακοπή 
λειτουργίας όλων 
των κυκλωµάτων 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ: Αφού βρείτε την αιτία, γίνεται αυτόµατη επαναφορά του διακόπτη ροής, 
αλλά εξακολουθεί να χρειάζεται αυτόµατη επαναφορά του ελεγκτή. 

7.3   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ ΑΠΟ ΠΑΓΩΜΑ ΝΕΡΟΥ   (στην οθόνη: 
EvapWaterTmpLo) 

Σκοπός: 

• Για να αποτρέψετε το πάγωµα του νερού στον εξατµιστή µε πιθανή µηχανική βλάβη 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η ρύθµιση της θερµοκρασίας για προστασία από πάγωµα νερού στον εξατµιστή εξαρτάται 
από το αν η µονάδα λειτουργεί µε εφαρµογή γλυκόλης ή όχι. 

 

Σύµπτωµα: όλα τα κυκλώµατα σταµατούν να λειτουργούν και στην οθόνη του ελεγκτή κινείται 
το εικονίδιο καµπάνας 

ΑΙΤΙΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 

1. Εξαιρετικά χαµηλή ροή 
νερού 

2. Η θερµοκρασία εισόδου 
στον εξατµιστή είναι 
εξαιρετικά χαµηλή. 

3. Ο διακόπτης ροής δεν 
λειτουργεί ή δεν υπάρχει 
ροή νερού. 

4. Η θερµοκρασία του 
ψυκτικού µέσου είναι 
εξαιρετικά χαµηλή (< -
0.6°C). 

1. Αυξήστε τη ροή του 
νερού. 

2. Αυξήστε τη θερµοκρασία 
εισόδου του νερού. 

3. Ελέγξτε τον διακόπτη 
ροής και την αντλία 
νερού. 

4. Ελέγξτε τη ροή νερού και 
το φίλτρο. Κακές 
συνθήκες εναλλαγής 
µέσα στον εξατµιστή. 

Ταχεία διακοπή 
λειτουργίας όλων των 
κυκλωµάτων 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ: Η εκκαθάριση αυτού του συναγερµού µπορεί να γίνει χειροκίνητα µέσω του 
πληκτρολογίου, αλλά µόνο αν έχουν πάψει να υπάρχουν οι συνθήκες που οδήγησαν στη 
λειτουργία του συναγερµού. 

7.4 ΣΦΑΛΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 
Αυτή η παράγραφος αναφέρεται στα ακόλουθα θέµατα: 
 

• ΣΦΑΛΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ (LWT)   (στην οθόνη: 
EvapLwtSenf) 

• ΣΦΑΛΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΑΓΩΜΑ   (στην οθόνη: FreezeTempSenf) 
• ΣΦΑΛΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ (ΟΑΤ)   (στην οθόνη: OatSenf) 

 

Σκοπός: 

• Έλεγχος των σωστών συνθηκών λειτουργίας των αισθητήρων θερµοκρασίας ώστε να είναι εφικτή η σωστή 
και ασφαλής κατάσταση λειτουργίας του ψύκτη 
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Σύµπτωµα: όλα τα κυκλώµατα σταµατούν να λειτουργούν και στην οθόνη του ελεγκτή κινείται 
το εικονίδιο καµπάνας 

ΑΙΤΙΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 

1. Ο αισθητήρας έχει 
σπάσει. 

2. Ο αισθητήρας έχει 
βραχυκυκλώσει. 

3. Ο αισθητήρας δεν 
είναι σωστά 
συνδεδεµένος 
(ανοικτός) 

1. Ελέγξτε την ακεραιότητα του 
αισθητήρα. 
Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία 
του αισθητήρα σύµφωνα µε 
τον πίνακα και το 
επιτρεπόµενο εύρος kOhm 
(kΩ) στην ενότητα 3.2 αυτού 
του εγχειριδίου. 

2. Ελέγξτε αν υπάρχει 
βραχυκύκλωµα στον 
αισθητήρα µε µέτρηση 
αντίστασης. 

3. Ελέγξτε για απουσία νερού ή 
υγρασία στις ηλεκτρικές 
επαφές. 
Ελέγξτε για σωστή 
τοποθέτηση στις ηλεκτρικές 
συνδέσεις. 
Ελέγξτε για σωστή 
καλωδίωση του αισθητήρα 
σύµφωνα µε το ηλεκτρικό 
σχεδιάγραµµα. 

Κανονική διακοπή 
λειτουργίας όλων των 
κυκλωµάτων 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ: Η εκκαθάριση αυτού του συναγερµού µπορεί να γίνει χειροκίνητα µέσω 
του πληκτρολογίου ή εντολής BAS, αλλά µόνο αν οι τιµές του αισθητήρα έχουν επανέλθει 
στην κανονική περιοχή. 

7.5 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ή ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ (στην οθόνη: ExtAlarm)  
Σκοπός: 

• Αποτροπή βλάβης στον ψύκτη λόγω εξωτερικών συµβάντων ή του εξωτερικού συναγερµού 

 

Σύµπτωµα: όλα τα κυκλώµατα σταµατούν να λειτουργούν και στην οθόνη του ελεγκτή κινείται 
το εικονίδιο καµπάνας 

ΑΙΤΙΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 

Υπάρχει ένα εξωτερικό 
συµβάν που έχει 
προκαλέσει το άνοιγµα 
της θύρας στην πλακέτα 
του ελεγκτή για 
τουλάχιστον 5 
δευτερόλεπτα. 

Ελέγξτε το εξωτερικό 
συµβάν ή τον συναγερµό. 

Ελέγξτε την ηλεκτρική 
καλωδίωση από τον 
ελεγκτή της µονάδας 
στον εξωτερικό 
εξοπλισµό σε περίπτωση 
που παρουσιαστούν 
εξωτερικά συµβάντα ή 
συναγερµοί. 

Η συνέπεια αυτού του 
σφάλµατος θα είναι 
ανάλογη µε τη 
διαµόρφωση του ΧΡΗΣΤΗ 
στο εξωτερικό συµβάν ως 
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ή 
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ. 

Σε περίπτωση που 
διαµορφωθεί 
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ θα 
επακολουθήσει ταχεία 
διακοπή λειτουργίας όλων 
των κυκλωµάτων. 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ: Αυτόµατη εκκαθάριση όταν κλείσει ξανά η ψηφιακή είσοδος για 
εξωτερικό συµβάν/συναγερµό. 

7.6 Επισκόπηση σφάλµατος κυκλώµατος 
 
Όταν ένας Συναγερµός σφάλµατος κυκλώµατος είναι ενεργός, ο συναγερµός της ψηφιακής εξόδου ενεργοποιείται. 
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Αν δεν υπάρχει Συναγερµός σφάλµατος µονάδας ενεργός, αλλά υπάρχει ενεργός συναγερµός σφάλµατος κυκλώµατος, 
ο συναγερµός της ψηφιακής εξόδου ενεργοποιείται και απενεργοποιείται κάθε 5 δευτερόλεπτα συνεχώς. 

 
Όλοι οι συναγερµοί εµφανίζονται στη λίστα ενεργών συναγερµών ενώ είναι ενεργοί. 
Όλοι οι συναγερµοί προσθέτονται στο αρχείο καταγραφής συναγερµών όταν ενεργοποιούνται και όταν 
απενεργοποιούνται. 

 

ΛΙΣΤΑ 
ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 

ΜΕΝΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 

ΜΗΝΥΜΑ ΟΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 

1 Χαµηλή πίεση εξατµιστή LowEvPr 

2 
High Condenser Pressure (Υψηλή 
πίεση συµπυκνωτή) HighCondPr 

3 
Μηχανικός διακόπτης υψηλής 
πίεσης (MHP) CoX.MhpAl 

  4 Σφάλµα προστασίας κινητήρα CoX.MotorProt 

5 
Σφάλµα επανεκκίνησης σε χαµηλή 
θερµοκρασία εξωτερικού αέρα 
(OAT) 

CoX.RestartFlt 

6 
Καµία µεταβολή πίεσης µετά από την 
εκκίνηση NoPrChgAl 

7 Σφάλµα αισθητήρα πίεσης εξατµιστή EvapPsenf 

8 
Σφάλµα αισθητήρα πίεσης 
συµπυκνωτή CondPsenf 

  9 
Σφάλµα αισθητήρα θερµοκρασίας 
αναρρόφησης SuctTsenf 

10 
Αποτυχία επικοινωνίας βαλβίδας 
EXV µονάδας 1 EvPumpFlt1 

11 
Αποτυχία επικοινωνίας βαλβίδας 
EXV µονάδας 2 EvPumpFlt2 

7.6.1 ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ    (στην οθόνη:  LowEvPr ) 
Σκοπός: 

• Για να αποφύγετε εσφαλµένες συνθήκες λειτουργίας του κυκλώµατος µε µειωµένη αποδοτικότητα.  
• Για να αποφύγετε τον κίνδυνο να παγώσει το νερό στον εξατµιστή της µονάδας. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η ρύθµιση της θερµοκρασίας για προστασία από πάγωµα νερού στον εξατµιστή εξαρτάται από το αν 
η µονάδα λειτουργεί µε εφαρµογή γλυκόλης ή όχι. 

 

Σύµπτωµα: το κύκλωµα σταµατά να λειτουργεί και στην οθόνη του ελεγκτή κινείται το 
εικονίδιο καµπάνας 

ΑΙΤΙΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 

1. Η ροή του νερού 
στον εναλλάκτη 
θερµότητας νερού 
είναι εξαιρετικά 
χαµηλή. 

2. Έλλειψη ψυκτικού 
3. Η µονάδα λειτουργεί 

εκτός του πιθανού 
εύρους ή του εύρους 
τιµών λειτουργίας 
της. 

4. Η θερµοκρασία 
εισόδου στον 

1. Αυξήστε τη ροή του νερού. 
2. Ελέγξτε για διαρροές και 

προσθέστε ψυκτικό αν 
χρειαστεί. 

3. Ελέγξτε την κατάσταση 
λειτουργίας του ψύκτη. 

4. Αυξήστε τη θερµοκρασία 
εισόδου του νερού. 

5. Καθαρίστε τον εξατµιστή 
και ελέγξτε για την καλή 
ποιότητα του υγρού που 
ρέει στον εναλλάκτη 
θερµότητας. 

Ταχεία διακοπή 
λειτουργίας 
κυκλωµάτων 
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εναλλάκτη 
θερµότητας νερού 
είναι εξαιρετικά 
χαµηλή. 

5. Βρόµικος 
εξατµιστής 

6. Οι ρυθµίσεις 
ασφαλείας χαµηλής 
πίεσης είναι 
εξαιρετικά υψηλές. 

7. Ο διακόπτης ροής 
δεν λειτουργεί ή δεν 
υπάρχει ροή νερού. 

8. Η βαλβίδα EEXV 
δεν λειτουργεί, δηλ. 
δεν ανοίγει αρκετά. 

9. Ο αισθητήρας 
χαµηλής πίεσης δεν 
λειτουργεί σωστά. 

6. Ανατρέξτε στην ενότητα 
"Ρυθµίσεις παραµέτρων" σε 
αυτό το χειριστείτε το 
επιτρεπόµενο εύρος για την 
"ελάχιστη θερµοκρασία του 
νερού εξόδου". 

7. Ελέγξτε τον διακόπτη ροής 
και τη σωστή λειτουργία 
της αντλίας νερού. 

8. Ελέγξτε τη σωστή 
λειτουργία της βαλβίδας 
εκτόνωσης (EXV) στο 
κύκλωµα. 

9. Ελέγξτε τη σωστή 
λειτουργία του αισθητήρα 
χαµηλής πίεσης. Ανατρέξτε 
στην ενότητα 3.1. 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ: Η εκκαθάριση αυτού του συναγερµού µπορεί να γίνει χειροκίνητα µέσω 
του πληκτρολογίου, αν η πίεση του εξατµιστή έχει επανέλθει στο επιτρεπόµενο εύρος. 

7.6.2  ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ 
 

Αυτή η παράγραφος αναφέρεται στα ακόλουθα θέµατα: 
 

• ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ   (στην οθόνη:  HighCondPr) 
• ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (MHP)   (στην οθόνη:  CoX.MhpAl) 

Σκοπός: 

• Για να αποφύγετε εσφαλµένες συνθήκες λειτουργίας του κυκλώµατος: µείωση αποδοτικότητας.  
• Για να προστατεύσετε τον ψύκτη από υπερθέρµανση που θα µπορούσε να προκαλέσει ζηµιά στα 

εξαρτήµατα της µονάδας. 

 

Σύµπτωµα: το κύκλωµα σταµατά να λειτουργεί και στην οθόνη του ελεγκτή κινείται το εικονίδιο 
καµπάνας 

ΑΙΤΙΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 

1. Ένας ή περισσότεροι 
ανεµιστήρες του 
συµπιεστή δεν 
λειτουργούν σωστά. 

2. Βρόµικο ή µερικώς 
µπλοκαρισµένο πηνίο 
συµπυκνωτή 

3. Η θερµοκρασία του 
εισερχόµενου αέρα του 
συµπυκνωτή είναι 
εξαιρετικά υψηλή. 

4. Ένας ή περισσότεροι 
ανεµιστήρες του 
συµπιεστή 
περιστρέφονται προς 
λάθος κατεύθυνση. 

5. Υπερβολική πλήρωση 
ψυκτικού στη µονάδα 

6. Ο αισθητήρας υψηλής 
πίεσης δεν λειτουργεί 
σωστά. 

1. Ελέγξτε ότι οι ανεµιστήρες 
περιστρέφονται ελεύθερα. 
Καθαρίστε να χρειάζεται. 
Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν 
εµπόδια στην ελεύθερη έξοδο 
του αέρα. 

2. Αποµακρύνετε κάθε εµπόδιο 
και καθαρίστε το πηνίο του 
συµπιεστή µε µια µαλακή 
βούρτσα και έναν 
ανεµιστήρα. 

3. Η θερµοκρασία του αέρα που 
µετριέται στην είσοδο του 
συµπιεστή µπορεί να µην 
υπερβαίνει το όριο που 
υποδεικνύεται στο 
λειτουργικό εύρος (εύρος 
τιµών λειτουργίας) του 
ψύκτη. 
Ελέγξτε την τοποθεσία που 
έχει εγκατασταθεί η µονάδα 
και ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν 

Ταχεία διακοπή 
λειτουργίας 
κυκλωµάτων 
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 βραχυκυκλώµατα από τον 
καυτό αέρα που φυσάει από 
τους ανεµιστήρες της ίδιας 
µονάδας ή ακόµη και από 
τους ανεµιστήρες των 
διπλανών ψυκτών. 

4. Ελέγξτε τη σωστή ακολουθία 
της φάσης (L1, L2, L3) στην 
ηλεκτρική σύνδεση των 
ανεµιστήρων. 

5. Ελέγξτε την υπόψυξη υγρού 
και την υπερθέρµανση 
αναρρόφησης για να 
χειριστείτε ανεξάρτητα τη 
σωστή πλήρωση του 
ψυκτικού. 
Αν είναι απαραίτητο 
συµπληρώστε ψυκτικό για να 
ολοκληρωθεί η πλήρωση και 
ελέγξτε αν η τιµή αντιστοιχεί 
µε την ένδειξη σε κιλά που 
υπάρχει στην ετικέτα της 
µονάδας. 

6. Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία 
του αισθητήρα υψηλής 
πίεσης. Ανατρέξτε στην 
ενότητα 3.1. 

 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ: Η εκκαθάριση αυτού του συναγερµού µπορεί να γίνει χειροκίνητα µέσω του 
πληκτρολογίου του ελεγκτή µονάδας 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: σε περίπτωση σφάλµατος """"Μηχανικού διακόπτη υψηλής πίεσης, πρέπει οπωσδήποτε να 

επαναφέρετε τον διακόπτη πριν επαναρρυθµίσετε τον συναγερµό στον ελεγκτή της µονάδας. 
Για να επαναφέρετε τον διακόπτη, είναι απαραίτητο να πιέσετε το έγχρωµο κουµπί που βρίσκεται στο 
επάνω µέρος του διακόπτη υψηλής πίεσης.  

7.6.3 ΣΦΑΛΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ    (στην οθόνη: CoX.MotorProt ) 
Σκοπός: 

• Για να αποφύγετε ζηµιές στον ηλεκτρικό κινητήρα του συµπιεστή και επίσης κάθε πιθανή ζηµιά στα 
µηχανικά µέρη του συµπιεστή. 
Το σφάλµα ενεργοποιείται τόσο από την υπερβολικά υψηλή θερµοκρασία εκκένωσης του συµπιεστή όσο 
και από την εξαιρετικά υψηλή θερµοκρασία του ηλεκτρικού κινητήρα του συµπιεστή που δεν έχει κρυώσει 
επαρκώς από τον ατµό του ψυκτικού χαµηλής πίεσης. 

 

Σύµπτωµα: το κύκλωµα σταµατά να λειτουργεί και στην οθόνη του ελεγκτή κινείται το 
εικονίδιο καµπάνας 

ΑΙΤΙΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 

1. Αποτυχία µίας από τις 
φάσεις 

2. Εξαιρετικά χαµηλή τάση 
3. Η µονάδα λειτουργεί 

εκτός του επιτρεπόµενου 
εύρους λειτουργίας (εύρος 
τιµών λειτουργίας). 

4. Υπερφόρτωση του 
κινητήρα. 

5. Υπάρχει βραχυκύκλωµα 

1. Ελέγξτε τις ασφάλειες στην 
παροχή ηλεκτρικού ή 
µετρήστε την τάση της 
παροχής. 

2. Μετρήστε την τάση της 
παροχής όχι µόνο µε τη 
µονάδα εκτός λειτουργίας 
αλλά και µε τη µονάδα να 
λειτουργεί. Η τάση πέφτει 
µε τις απορροφήσεις του 

Ταχεία διακοπή 
λειτουργίας 
κυκλωµάτων 
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στον κινητήρα. 
6. Ο συµπιεστής λειτουργεί 

µε λάθος κατεύθυνση. 
7. Η θερµοκρασία του 

αερίου στην εκκένωση 
των συµπιεστών είναι 
εξαιρετικά υψηλή. 

8. Οι αισθητήρες 
θερµοκρασίας δεν 
µπορούν να 
λειτουργήσουν σωστά. 

9. Έλλειψη ψυκτικού στη 
µονάδα 

ρεύµατος, εποµένως, η 
τάση πέφτει όταν η µονάδα 
λειτουργεί. 

3. Βεβαιωθείτε ότι η µονάδα 
λειτουργεί εντός του 
επιτρεπόµενου εύρους 
τιµών λειτουργίας 
(εξαιρετικά υψηλή 
θερµοκρασία 
περιβάλλοντος ή νερού). 

4. ∆οκιµάστε να 
επαναρρυθµίσετε και 
πραγµατοποιήστε 
επανεκκίνηση. Βεβαιωθείτε 
ότι ο κινητήρας του 
συµπιεστή δεν είναι 
κλειδωµένος. 

5. Ελέγξτε την καλωδίωση 
που χρησιµοποιείται για τη 
συσκευή Megger, αν 
απαιτείται, για να 
αξιολογήσετε το επίπεδο 
της ηλεκτρικής µόνωσης. 

6. Ελέγξτε την καλωδίωση και 
διορθώστε την ακολουθία 
των φάσεων (L1, L2, L3) 
σύµφωνα µε το ηλεκτρικό 
σχεδιάγραµµα. 

7. Ελέγξτε για σωστή 
ποσότητα λαδιού και 
διορθώστε την ποσότητα 
λαδιού στους συµπιεστές. 
Η υψηλή θερµοκρασία 
εκκένωσης του συµπιεστή 
θα µπορούσε να 
συσχετιστεί µε πιθανά 
µηχανικά θέµατα στους 
συµπιεστές. 

8. Ελέγξτε τη σωστή 
λειτουργία των αισθητήρων 
θερµοκρασίας. Ανατρέξτε 
στην ενότητα 3.2. 

9. Βεβαιωθείτε ότι δεν 
υπάρχουν διαρροές του 
ψυκτικού και ελέγξτε αν η 
πλήρωση του ψυκτικού της 
µονάδας είναι σωστή. Αν 
χρειαστεί, πληρώστε ξανά 
τη µονάδα µε ψυκτικό αφού 
επισκευάσετε τις διαρροές.  

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ: Η εκκαθάριση αυτού του συναγερµού µπορεί να γίνει χειροκίνητα µέσω 
του πληκτρολογίου του ελεγκτή µονάδας, αν η είσοδος προστασίας του κινητήρα είναι 
κλειστή. 

7.6.4 ΣΦΑΛΜΑ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΑΕΡΑ (OAT) 
 (στην οθόνη: CoX.RestartFlt ) 
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Σκοπός: 

• Για να αποφύγετε τις ακατάλληλες συνθήκες λειτουργίας του ψύκτη, µε εξαιρετικά χαµηλή πίεση 
συµπύκνωσης. 

 

Σύµπτωµα: το κύκλωµα σταµατά να λειτουργεί και στην οθόνη του ελεγκτή κινείται το 
εικονίδιο καµπάνας 

ΑΙΤΙΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 

1. Η θερµοκρασία 
εξωτερικού αέρα είναι 
εξαιρετικά χαµηλή ή 
χαµηλότερη από την 
τιµή που έχει ρυθµιστεί 
στον ελεγκτή της 
µονάδας. 

2. Έλλειψη ψυκτικού 
3. Η εσφαλµένη 

λειτουργία του 
αισθητήρα υψηλής 
πίεσης ή ακόµη 
αισθητήρα χαµηλής 
πίεσης  

1. Ελέγξτε τον λόγο για το 
αίτηµα παραγωγής κρύου 
νερού ακόµη και σε χαµηλή 
θερµοκρασία εξωτερικού 
αέρα. Εποµένως, ελέγξτε τη 
σωστή εφαρµογή και χρήση 
του ψύκτη. 

2. Ελέγξτε την πλήρωση του 
ψυκτικού της µονάδας. 

3. Ελέγξτε τη σωστή 
λειτουργία των αισθητήρων 
υψηλής και χαµηλής 
θερµοκρασίας. Ανατρέξτε 
στην ενότητα 3.1. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ωστόσο σε 
κάθε περίπτωση 
δοκιµάστε δύο-τρεις 
φορές να 
επαναρρυθµίσετε τον 
συναγερµό του 
κυκλώµατος και 
επανεκκινήστε τον 
ψύκτη. 

Ταχεία διακοπή 
λειτουργίας 
κυκλωµάτων 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ: Η εκκαθάριση αυτού του συναγερµού µπορεί να γίνει χειροκίνητα µέσω 
του πληκτρολογίου ή µέσω εντολής BAS. 

7.6.5 ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ   (στην οθόνη: 
NoPrChgAl ) 

Σκοπός: 

• Για να αποφύγετε τη λειτουργία του συµπιεστή µε εσωτερικό σφάλµα. 

 

Σύµπτωµα: το κύκλωµα σταµατά να λειτουργεί και στην οθόνη του ελεγκτή κινείται το 
εικονίδιο καµπάνας 

ΑΙΤΙΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 

1. Οι ασφάλειες του 
συµπιεστή έχουν καεί. 

2. Οι ασφαλειοδιακόπτες 
του συµπιεστή είναι 
ανοικτοί ή ο συµπιεστής 
δεν τροφοδοτείται. 

3. Ο συµπιεστής 
παρουσιάζει ηλεκτρικά 
ή εσωτερικά µηχανικά 
προβλήµατα στον 
κινητήρα. 

4. Ο συµπιεστής 
περιστρέφεται µε λάθος 
κατεύθυνση. 

1. Ελέγξτε τις ασφάλειες. 
2. Ελέγξτε σε τι κατάσταση 

βρίσκονται οι 
ασφαλειοδιακόπτες. 
Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία 
της εκκίνησης της ηλεκτρικής 
συσκευής του συµπιεστή 
(διάστηµα έναρξης, κ.λπ.). 

3. Ελέγξτε την κατάσταση του 
συµπιεστή ή αν ο κινητήρας 
είναι κλειδωµένος. 

4. Ελέγξτε τη σωστή ακολουθία 
της φάσης (L1, L2, L3) 
σύµφωνα µε το ηλεκτρικό 

Ταχεία διακοπή 
λειτουργίας 
κυκλωµάτων 
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5. ∆εν υπάρχει ψυκτικό 
στο ψυκτικό κύκλωµα. 
 

διάγραµµα. 
5. Ελέγξτε την πίεση του 

κυκλώµατος και την παρουσία 
ψυκτικού. 
Αρ. 6 αφαιρέθηκε – µη σχετικό 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ: Η εκκαθάριση αυτού του συναγερµού µπορεί να γίνει χειροκίνητα µέσω 
του πληκτρολογίου ή µέσω εντολής BAS. 

7.6.6 ΣΦΑΛΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ   (στην οθόνη: EvapPsenf ) 
Αυτή η παράγραφος αναφέρεται στα ακόλουθα θέµατα: 

 
• ΣΦΑΛΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ   (στην οθόνη: EvapPsenf) 
• ΣΦΑΛΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ   (στην οθόνη: CondPsenf) 

Σκοπός: 

• Για να αποφύγετε ακατάλληλες συνθήκες λειτουργίας του ψύκτη. 

 

Σύµπτωµα: το κύκλωµα σταµατά να λειτουργεί και στην οθόνη του ελεγκτή κινείται το 
εικονίδιο καµπάνας 

ΑΙΤΙΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 

1. Ο αισθητήρας έχει 
σπάσει. 

2. Ο αισθητήρας έχει 
βραχυκυκλώσει 

3. Το κύκλωµα του 
αισθητήρα είναι 
ανοικτό  

1. Ελέγξτε την ακεραιότητα 
του αισθητήρα. 
Ελέγξτε τη σωστή 
λειτουργία του αισθητήρα 
σύµφωνα µε το εύρος mVolt 
(mV) που σχετίζεται µε τις 
τιµές πίεσης σε kPa, όπως 
φαίνεται στην ενότητα 3.1 
αυτού του εγχειριδίου. 

2. Ελέγξτε αν υπάρχει 
βραχυκύκλωµα στον 
αισθητήρα µε µέτρηση 
αντίστασης. 

3. Ελέγξτε τη σωστή 
εγκατάσταση του αισθητήρα 
στον σωλήνα του ψυκτικού 
κυκλώµατος. 
Ελέγξτε για απουσία νερού 
ή υγρασία στις ηλεκτρικές 
επαφές του αισθητήρα. 
Ελέγξτε για σωστή 
τοποθέτηση στις ηλεκτρικές 
συνδέσεις. 
Ελέγξτε για σωστή 
καλωδίωση του αισθητήρα 
σύµφωνα µε το ηλεκτρικό 
σχεδιάγραµµα. 

Ταχεία διακοπή 
λειτουργίας 
κυκλωµάτων 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ: Η εκκαθάριση αυτού του συναγερµού µπορεί να γίνει χειροκίνητα µέσω 
του πληκτρολογίου ή εντολής BAS, αλλά µόνο αν οι τιµές του αισθητήρα έχουν επανέλθει 
στην κανονική περιοχή. 

7.6.7 ΣΦΑΛΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ   (στην οθόνη: 
SuctTsenf ) 

Σκοπός: 

• Για να αποφύγετε τις ακατάλληλες συνθήκες λειτουργίας µε ανεπαρκή ψύξη του ηλεκτρικού κινητήρα του 
συµπιεστή. 
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Σύµπτωµα: το κύκλωµα σταµατά να λειτουργεί και στην οθόνη του ελεγκτή κινείται το 
εικονίδιο καµπάνας 

ΑΙΤΙΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 

1. Ο αισθητήρας 
έχει σπάσει. 

2. Ο αισθητήρας 
έχει 
βραχυκυκλώσει 

3. Το κύκλωµα 
του αισθητήρα 
είναι ανοικτό 

1. Ελέγξτε την ακεραιότητα του 
αισθητήρα. 
Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία 
των αισθητήρων σύµφωνα µε 
το εύρος kOhm (kΩ) που 
σχετίζεται µε τις τιµές 
θερµοκρασίας, όπως φαίνεται 
στην ενότητα 3.2 αυτού του 
εγχειριδίου. 

2. Ελέγξτε αν υπάρχει 
βραχυκύκλωµα στον αισθητήρα 
µε µέτρηση αντίστασης. 

3. Ελέγξτε τη σωστή εγκατάσταση 
του αισθητήρα στον σωλήνα 
του ψυκτικού κυκλώµατος. 
Ελέγξτε για απουσία νερού ή 
υγρασία στις ηλεκτρικές επαφές 
του αισθητήρα. 
Ελέγξτε για σωστή τοποθέτηση 
στις ηλεκτρικές συνδέσεις. 
Ελέγξτε για σωστή καλωδίωση 
του αισθητήρα σύµφωνα µε το 
ηλεκτρικό σχεδιάγραµµα. 

Κανονική διακοπή 
λειτουργίας των 
κυκλωµάτων 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ: Η εκκαθάριση αυτού του συναγερµού µπορεί να γίνει χειροκίνητα µέσω 
του πληκτρολογίου ή εντολής BAS, αλλά µόνο αν οι τιµές του αισθητήρα έχουν επανέλθει 
στην κανονική περιοχή. 

7.6.8 ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 1/2 (στην οθόνη: 
EvPumpFlt1 ) 

Σκοπός: 

• Για να αποφύγετε τις ακατάλληλες συνθήκες λειτουργίας µε ανεπαρκή ψύξη του ηλεκτρικού κινητήρα του 
συµπιεστή. 

 

Σύµπτωµα: το κύκλωµα σταµατά να λειτουργεί και στην οθόνη του ελεγκτή κινείται το 
εικονίδιο καµπάνας 

ΑΙΤΙΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 

1. Η επικοινωνία µε 
τη µονάδα 
επέκτασης I/O 
απέτυχε. 

1. Ελέγξτε για τη σωστή σύνδεση 
∆ιαύλου περιφερειακών 
ανάµεσα στον κύριο ελεγκτή 
και τη µονάδα επέκτασης I/O. 
Ανατρέξτε στην ενότητα 2.2 
αυτού του εγχειριδίου. 

Ταχεία διακοπή 
λειτουργίας 
κυκλώµατος 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ: Η εκκαθάριση αυτού του συναγερµού µπορεί να γίνει χειροκίνητα µέσω 
του πληκτρολογίου ή εντολής BAS όταν η επικοινωνία µεταξύ του κύριου ελεγκτή και της 
µονάδας επέκτασης είναι σε λειτουργία για 5 δευτερόλεπτα. 

7.7 Επισκόπηση συναγερµών προβληµάτων 
  
Αυτή η ενότητα παρέχει χρήσιµες πληροφορίες για τη διάγνωση και τη διόρθωση ορισµένων προβληµάτων που 
µπορεί να παρουσιαστούν στη µονάδα. 
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Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία αντιµετώπισης προβληµάτων, διεξάγετε έναν σχολαστικό οπτικό έλεγχο της µονάδας 
και ψάξτε για ελαττώµατα όπως χαλαρές συνδέσεις ή ελαττωµατική καλωδίωση. 

 
Όταν διεξάγετε έλεγχο στον πίνακα παροχής ή στο κουτί διακοπτών της µονάδας, να βεβαιώνεστε πάντα ότι ο 
ασφαλειοδιακόπτης της µονάδας είναι κλειστός. 
 
Επισκόπηση προβληµάτων µονάδας 
 

ΛΙΣΤΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΜΕΝΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΜΗΝΥΜΑ ΟΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 

1 
Low Ambient Lockout (Λειτουργία 
κλειδώµατος λόγω χαµηλής 
θερµοκρασίας περιβάλλοντος) 

LowOATemp 

2 
Evaporator Pump #1 Failure (Βλάβη 
αντλίας 1 εξατµιστή) EvPumpFlt1 

3 
Evaporator Pump #2 Failure 
(Βλάβη αντλίας 1 εξατµιστή) EvPumpFlt2 

7.7.1 ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ ΛΟΓΩ ΧΑΜΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   (στην 
οθόνη: LowOATemp ) 

Σκοπός: 

• Για να αποφύγετε τις ακατάλληλες συνθήκες λειτουργίας του ψύκτη, µε εξαιρετικά χαµηλή πίεση 
συµπύκνωσης 

 
Σύµπτωµα: η µονάδα σταµατά να λειτουργεί και στην οθόνη του ελεγκτή κινείται το εικονίδιο 
καµπάνας 

ΑΙΤΙΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 

1. Η θερµοκρασία 
εξωτερικού 
περιβάλλοντος είναι 
χαµηλότερη από την 
τιµή που έχει οριστεί 
στον ελεγκτή της 
µονάδας. 

2. Καµία σωστή 
λειτουργία του 
αισθητήρα 
θερµοκρασίας 
εξωτερικού 
περιβάλλοντος 

1. Ελέγξτε την ελάχιστη τιµή 
θερµοκρασίας εξωτερικού 
περιβάλλοντος που έχει 
οριστεί στον ελεγκτή της 
µονάδας. 
Ελέγξτε αν αυτή η τιµή 
συµφωνεί µε την εφαρµογή 
του ψύκτη. Εποµένως, 
ελέγξτε τη σωστή 
λειτουργία και χρήση του 
ψύκτη. 

2. Ελέγξτε τη σωστή 
λειτουργία του αισθητήρα 
OAT σύµφωνα µε το εύρος 
kOhm (kΩ) που σχετίζεται 
µε τις τιµές θερµοκρασίας. 
Επίσης ανατρέξτε στη 
διορθωτική ενέργεια που 
σηµειώνεται στην ενότητα 
3.2 αυτού του εγχειριδίου. 

 

Κανονική διακοπή 
λειτουργίας όλων των 
κυκλωµάτων. 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ: Θα γίνει εκκαθάριση της λειτουργίας κλειδώµατος όταν η θερµοκρασία 
εξωτερικού αέρα (OAT) αυξηθεί και φτάσει στο σηµείο ρύθµισης της λειτουργίας 
κλειδώµατος συν 2,8°C. 

7.7.2 ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ #1 ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ   (στην οθόνη:  
EvPumpFlt1 ) 

Σκοπός: 

• Για να αποφύγετε τις ακατάλληλες συνθήκες λειτουργίας του ψύκτη, µε κίνδυνο την εσφαλµένη ροή στον 
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εξατµιστή. 

 

Σύµπτωµα: η µονάδα µπορεί να είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ και στην οθόνη του ελεγκτή 
κινείται το εικονίδιο καµπάνας 

ΑΙΤΙΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 

1. Η αντλία αρ. 1 δεν 
λειτουργεί. 

1. Ελέγξτε για πρόβληµα 
στην ηλεκτρική 
καλωδίωση της αντλίας 
#1. 
Ελέγξτε ότι ο 
ασφαλειοδιακόπτης της 
αντλίας #1 είναι 
ΑΝΟΙΚΤΟΣ. 
Ελέγξτε για πρόβληµα στη 
σύνδεση της καλωδίωσης 
ανάµεσα στο σύστηµα 
έναρξης της αντλίας και 
τον ελεγκτή της µονάδας. 
Ελέγξτε το φίλτρο της 
αντλίας νερού και το 
κύκλωµα νερού για 
εµπόδια 

Χρησιµοποιείται η 
εφεδρική αντλία. 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ: Η εκκαθάριση αυτού του συναγερµού µπορεί να γίνει χειροκίνητα µέσω 
του πληκτρολογίου ή εντολής BAS. 

7.7.3  ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ #2 ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ   (στην οθόνη: 
EvPumpFlt2)  

Σκοπός: 

• Για να αποφύγετε τις ακατάλληλες συνθήκες λειτουργίας του ψύκτη, µε κίνδυνο την εσφαλµένη ροή στον 
εξατµιστή. 

 

Σύµπτωµα: η µονάδα σταµατά να λειτουργεί και στην οθόνη του ελεγκτή κινείται το εικονίδιο 
καµπάνας 

ΑΙΤΙΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 

1. Η αντλία αρ. 2 δεν 
λειτουργεί. 

1. Ελέγξτε για πρόβληµα 
στην ηλεκτρική 
καλωδίωση της αντλίας 
#2. 
Ελέγξτε ότι ο 
ασφαλειοδιακόπτης της 
αντλίας #2 είναι 
ΑΝΟΙΚΤΟΣ. 
Ελέγξτε για πρόβληµα 
στη σύνδεση της 
καλωδίωσης ανάµεσα 
στο σύστηµα έναρξης 
της αντλίας και τον 
ελεγκτή της µονάδας. 
Ελέγξτε το φίλτρο της 
αντλίας νερού και το 
κύκλωµα νερού για 
εµπόδια 

Χρησιµοποιείται η 
εφεδρική αντλία ή 
διακόπτεται η λειτουργία 
όλων των κυκλωµάτων 
σε περίπτωση αποτυχίας 
λειτουργίας της αντλίας 
#1. 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ: Η εκκαθάριση αυτού του συναγερµού µπορεί να γίνει χειροκίνητα µέσω 
του πληκτρολογίου ή εντολής BAS. 
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7.8 Επισκόπηση συναγερµών προειδοποίησης 
Αυτή η ενότητα παρέχει χρήσιµες πληροφορίες για τη διάγνωση και τη διόρθωση ορισµένων προειδοποιήσεων 
που µπορεί να παρουσιαστούν στη µονάδα. 
 
Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία αντιµετώπισης προβληµάτων, διεξάγετε έναν σχολαστικό οπτικό έλεγχο της µονάδας 
και ψάξτε για ελαττώµατα όπως χαλαρές συνδέσεις ή ελαττωµατική καλωδίωση. 
 
Όταν διεξάγετε έλεγχο στον πίνακα παροχής ή στο κουτί διακοπτών της µονάδας, να βεβαιώνεστε πάντα ότι ο 
ασφαλειοδιακόπτης της µονάδας είναι κλειστός. 

7.8.1 Επισκόπηση προειδοποιήσεων µονάδας 
 

ΛΙΣΤΑ 
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΜΕΝΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΜΗΝΥΜΑ ΟΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 

1 Εξωτερικό συµβάν ExternalEvent 

2 Λανθασµένη είσοδος περιορισµού 
ζήτησης BadDemandLmInpW 

3 Λανθασµένη είσοδος 
επαναφοράς θερµοκρασίας 
εξερχόµενου νερού (LWT) 

BadSPtOvrdInpW 

4 Σφάλµα αισθητήρα 
θερµοκρασίας εισερχόµενου 
νερού εξατµιστή (EWT) 

EvapEwtSenf 

7.8.2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΜΒΑΝ   (στην οθόνη: ExternalEvent) 
Σκοπός: 

• Για να αποφύγετε πιθανές ακατάλληλες συνθήκες λειτουργίας του ψύκτη. 

 

Σύµπτωµα: η µονάδα λειτουργεί και στην οθόνη του ελεγκτή κινείται το εικονίδιο καµπάνας 

∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 

1. Η είσοδος εξωτερικού 
συναγερµού/συµβάντο
ς είναι ανοικτή για 
τουλάχιστον 5 
δευτερόλεπτα. Το 
"Εξωτερικό σφάλµα" 
έχει διαµορφωθεί ως 
"Συµβάν". 

1. Ελέγξτε για λόγους 
παρουσίασης 
εξωτερικού συµβάντος 
και αν µπορεί να γίνει 
πιθανό πρόβληµα για 
τη σωστή λειτουργία 
του ψύκτη. 

 

Καµία. 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ: Αυτόµατη εκκαθάριση όταν κλείσει η ψηφιακή είσοδος. 

7.8.3 ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΖΗΤΗΣΗΣ   (στην οθόνη:  

7.8.4 BadDemandLmInpW ) 
Σκοπός: 

• Για να αποφύγετε πιθανές ακατάλληλες συνθήκες λειτουργίας του ψύκτη. 

 

Σύµπτωµα: η µονάδα λειτουργεί και στην οθόνη του ελεγκτή κινείται το εικονίδιο καµπάνας 

ΑΙΤΙΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 

1. Η είσοδος περιορισµού 
ζήτησης είναι εκτός εύρους  
Για αυτήν την 
προειδοποίηση εκτός 

1. Ελέγξτε για τιµές του 
σήµατος εισόδου στον 
ελεγκτή της µονάδας. 
Πρέπει να βρίσκεται 

∆εν είναι δυνατή η 
χρήση της 
λειτουργίας 
περιορισµού 
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εύρους λειτουργεί ένα σήµα 
λιγότερο από 3mA ή 
περισσότερο από 21mA. 

εντός του επιτρεπόµενου 
εύρους mV. 
Ελέγξτε για ηλεκτρική 
θωράκιση των 
καλωδιώσεων. 
Ελέγξτε για τη σωστή 
τιµή της εξόδου του 
ελεγκτή της µονάδας σε 
περίπτωση που το σήµα 
εισόδου βρίσκεται εντός 
του επιτρεπόµενου 
εύρους. 

ζήτησης. 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ: Αυτόµατη εκκαθάριση όταν η λειτουργία περιορισµού ζήτησης είναι 
απενεργοποιηµένη ή η είσοδος περιορισµού ζήτησης έχει επιστρέψει εντός του εύρους για 
5 δευτερόλεπτα. 

7.8.5 ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ (LWT)   

 (στην οθόνη: BadSPtOvrdInpW) 
Σκοπός: 

• Για να αποφύγετε πιθανές ακατάλληλες συνθήκες λειτουργίας του ψύκτη. 

 

Σύµπτωµα: η µονάδα λειτουργεί και στην οθόνη του ελεγκτή κινείται το εικονίδιο καµπάνας 

ΑΙΤΙΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 

1. Η είσοδος επαναφοράς 
LWT είναι εκτός εύρους  
Για αυτήν την 
προειδοποίηση εκτός 
εύρους λειτουργεί ένα σήµα 
λιγότερο από 3mA ή 
περισσότερο από 21mA. 

1. Ελέγξτε για τιµές του 
σήµατος εισόδου στον 
ελεγκτή της µονάδας. 
Πρέπει να βρίσκεται 
εντός του επιτρεπόµενου 
εύρους mV. 
Ελέγξτε για ηλεκτρική 
θωράκιση των 
καλωδιώσεων. 
Ελέγξτε για τη σωστή 
τιµή της εξόδου του 
ελεγκτή της µονάδας σε 
περίπτωση που το σήµα 
εισόδου βρίσκεται εντός 
του επιτρεπόµενου 
εύρους. 

∆εν είναι δυνατή η 
χρήση της 
λειτουργίας 
επαναφοράς LWT. 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ: Αυτόµατη εκκαθάριση όταν η λειτουργία επαναφοράς LWT είναι 
απενεργοποιηµένη ή η είσοδος επαναφοράς LWT έχει επιστρέψει εντός του εύρους για 5 
δευτερόλεπτα. 

7.8.6 ΣΦΑΛΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 
ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ (EWT) 

(στην οθόνη: EvapEwtSenf) 
Σκοπός: 

• Για να αποφύγετε πιθανές ακατάλληλες συνθήκες λειτουργίας του ψύκτη. 

 

Σύµπτωµα: η µονάδα λειτουργεί και στην οθόνη του ελεγκτή κινείται το εικονίδιο καµπάνας 

ΑΙΤΙΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 

1. Ο αισθητήρας έχει 1. Ελέγξτε την ακεραιότητα του Αδυναµία ελέγχου 
από τη µονάδα. 
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σπάσει. 
2. Ο αισθητήρας έχει 

βραχυκυκλώσει 
3. Το κύκλωµα του 

αισθητήρα είναι 
ανοικτό 

αισθητήρα. 
Ελέγξτε τη σωστή έξοδο του 
αισθητήρα, όπως φαίνεται στην 
ενότητα 3.2 αυτού του 
εγχειριδίου. 

2. Ελέγξτε αν υπάρχει 
βραχυκύκλωµα στον αισθητήρα 
µε µέτρηση αντίστασης. 

3. Ελέγξτε τη σωστή εγκατάσταση 
του αισθητήρα στον σωλήνα 
του κυκλώµατος νερού. 
Ελέγξτε για απουσία νερού ή 
υγρασίας στις ηλεκτρικές 
επαφές του αισθητήρα. 
Ελέγξτε για σωστή τοποθέτηση 
στις ηλεκτρικές συνδέσεις. 
Ελέγξτε για σωστή καλωδίωση 
του αισθητήρα σύµφωνα µε το 
ηλεκτρικό σχεδιάγραµµα. 

Αντικαταστήστε τον 
αισθητήρα ή 
διορθώστε το σφάλµα 
για να αποκαταστήσετε 
τη σωστή λειτουργία. 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ: Αυτόµατη εκκαθάριση όταν ο αισθητήρας βρίσκεται εντός εύρους. 

7.9 Επισκόπηση προειδοποιήσεων κυκλώµατος 
 

ΛΙΣΤΑ 
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 

ΜΕΝΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 

ΜΗΝΥΜΑ ΟΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 

1 Αποτυχία διακοπής λειτουργίας 
αντλίας PdFail 

7.9.1 ΑΠΟΤΥΧΙΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ   (στην οθόνη: PdFail) 
Σκοπός: 

• Για να πληροφορηθείτε την εσφαλµένη λειτουργία του ψύκτη και να τερµατίσετε την αποτυχηµένη διακοπή 
λειτουργίας της αντλίας ώστε να αποτρέψετε πιθανή ζηµιά. 

Σύµπτωµα: η µονάδα σταµατά να λειτουργεί και στην οθόνη του ελεγκτή κινείται το εικονίδιο 
καµπάνας 

ΑΙΤΙΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 

1. Η βαλβίδα EEXV δεν 
κλείνει εντελώς, 
εποµένως, υπάρχει 
"βραχυκύκλωµα" 
ανάµεσα στην πλευρά του 
κυκλώµατος µε την 
υψηλή πίεση και την 
πλευρά µε τη χαµηλή 
πίεση. 

2. Ο αισθητήρας χαµηλής 
πίεσης δεν λειτουργεί 
σωστά. 

3. Η ρύθµιση στον ελεγκτή 
µονάδας για τιµή χαµηλής 
πίεσης διακοπής 
λειτουργίας αντλίας δεν 
είναι σωστή. 

4. Ο συµπιεστής στο 
κύκλωµα παρουσίασε 
εσωτερική βλάβη µε 

1. Ελέγξτε τη σωστή 
λειτουργία και την 
εντελώς κλειστή θέση 
της βαλβίδας EEXV. 

2. Ελέγξτε τη σωστή 
λειτουργία του 
αισθητήρα χαµηλής 
πίεσης. 
Ανατρέξτε στην 
ενότητα 3.1 αυτού του 
εγχειριδίου. 

3. Ελέγξτε τις ρυθµίσεις 
στον ελεγκτή για τη 
διαδικασία διακοπής 
λειτουργίας της 
αντλίας. 

4. Ελέγξτε τους 
συµπιεστές για 
κυκλώµατα. 

Ταχεία διακοπή 
λειτουργίας 
κυκλώµατος. 
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µηχανικά προβλήµατα, 
για παράδειγµα, σε 
εσωτερική βαλβίδα 
αντεπιστροφής ή σε 
εσωτερικά σπιράλ ή 
πτερύγια. 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ: Κανένα 

7.9.2 Επισκόπηση συµβάντων 
Αυτή η ενότητα παρέχει χρήσιµες πληροφορίες για τη διάγνωση και τη διόρθωση ορισµένων συµβάντων 
που µπορεί να παρουσιαστούν στη µονάδα. 
 
Ενδέχεται να παρουσιαστούν ορισµένες καταστάσεις που απαιτούν κάποια ενέργεια από τον ψύκτη ή που 
πρέπει να καταγραφούν για µελλοντική παραποµπή, αλλά δεν είναι αρκετά σοβαρές ώστε να εντοπιστούν ως 
συναγερµοί.  
Αυτά τα συµβάντα αποθηκεύονται σε ένα αρχείο καταγραφής ξεχωριστό από τους συναγερµούς.  
Αυτό το αρχείο καταγραφής δείχνει την ώρα και ηµεροµηνία της τελευταίας εµφάνισης, τον αριθµό 
εµφανίσεων για την τρέχουσα ηµέρα και τον αριθµό εµφανίσεων για καθεµία από τις προηγούµενες 7 ηµέρες. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που παρουσιαστεί ένα συµβάν στον ψύκτη, απαιτούνται συγκεκριµένες 
ενέργειες ή διαδικασίες σέρβις. Τέτοια συµβάντα µπορούν να παρουσιαστούν σε κανονική λειτουργία 
του ψύκτη. 
 
Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία αντιµετώπισης προβληµάτων, διεξάγετε έναν σχολαστικό οπτικό έλεγχο της 
µονάδας και ψάξτε για ελαττώµατα όπως χαλαρές συνδέσεις ή ελαττωµατική καλωδίωση. 
 
Όταν διεξάγετε έλεγχο στον πίνακα παροχής ή στο κουτί διακοπτών της µονάδας, να βεβαιώνεστε πάντα 
ότι ο ασφαλειοδιακόπτης της µονάδας είναι κλειστός. 

7.9.3 Επισκόπηση συµβάντων µονάδας 
 

ΛΙΣΤΑ 
ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΜΕΝΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

1 Επαναφορά ρεύµατος µονάδας 

  

7.9.4 Επαναφορά ρεύµατος µονάδας 
Σκοπός: 

• Για να πληροφορηθείτε σχετικά µε σηµαντικά συµβάντα λειτουργίας που παρουσιάστηκαν στον ψύκτη. 

 
Σύµπτωµα: η µονάδα λειτουργεί ή βρίσκεται σε κατάσταση αναµονής "και στην οθόνη του ελεγκτή 
κινείται το εικονίδιο καµπάνας 

ΑΙΤΙΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 

1. Η µονάδα έχασε την 
παροχή ρεύµατος για 
κάποιο χρονικό 
διάστηµα. 

2. Ο ελεγκτής της µονάδας 
έχασε την παροχή 
ρεύµατος λόγω 
αποτυχίας λειτουργίας 
σε ασφάλεια 24V 

1. Ελέγξτε τις αιτίες της 
απώλειας της παροχής 
ρεύµατος και αν µπορεί 
να γίνει πιθανό 
πρόβληµα για τη σωστή 
λειτουργία του ψύκτη. 

2. Ελέγξτε την ασφάλεια 
24V 

 

Καµία. 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ: Καµία. 

7.10 Επισκόπηση συµβάντων κυκλώµατος 
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ΛΙΣΤΑ 
ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 

ΜΕΝΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 

1 Χαµηλή πίεση εξατµιστή - ∆ιατήρηση 

2 Χαµηλή πίεση εξατµιστή - Μείωση φορτίου 

3 Υψηλή πίεση συµπυκνωτή - Μείωση φορτίου 

7.10.1 ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ - ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 
Σκοπός: Για να αποτρέψετε την υπερβολικά χαµηλή πίεση στον εξατµιστή και να παρέχετε πληροφορίες του συµβάντος. 

 

Σύµπτωµα: η µονάδα λειτουργεί και το συµβάν Χαµηλή πίεση εξατµιστή αναφέρεται στη 
λίστα του ελεγκτή.  

ΑΙΤΙΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 

Αυτό το συµβάν 
ενεργοποιείται αν ισχύουν όλα 
τα παρακάτω: 

κατάσταση κυκλώµατος = 
Λειτουργία 
               ΚΑΙ 
πίεση εξατµιστή              ΚΑΙ 
το κύκλωµα δεν βρίσκεται 
προς το παρόν σε έναρξη 
λειτουργίας χαµηλής OAT 
              ΚΑΙ 
έχουν περάσει τουλάχιστον 30 
δευτερόλεπτα από την έναρξη 
λειτουργίας του συµπιεστή 
στο κύκλωµα.   

Ελέγξτε τη 
θερµοκρασία 
προσέγγισης του 
ψυκτικού στον 
εξατµιστή. 

Ελέγξτε τη σωστή ροή 
νερού στον εξατµιστή. 

 Ελέγξτε τη σωστή      
λειτουργία της 
βαλβίδας EXV 

Ελέγξτε για απώλεια 
ψυκτικού 

 

Ελέγξτε για 
βαθµονόµηση οργάνων 

∆ιακοπή έναρξης των 
πρόσθετων 
συµπιεστών στο 
κύκλωµα. 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ: Συνεχίζοντας σε κατάσταση λειτουργίας, θα γίνει επαναφορά του 
συµβάντος αν η πίεση του εξατµιστή > Σηµείο ρύθµισης ∆ιατήρηση χαµηλής πίεσης 
εξατµιστή + 90 kPa. 
Η επαναφορά του συµβάντος γίνεται επίσης αν το κύκλωµα δεν είναι πλέον σε κατάσταση 
λειτουργίας. 

7.10.2 ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ - ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ 
Σκοπός: 

• Για να αποτρέψετε την υπερβολικά χαµηλή πίεση στον εξατµιστή και να παρέχετε πληροφορίες του 
συµβάντος. 

 

Σύµπτωµα: η µονάδα λειτουργεί και το συµβάν Χαµηλή πίεση εξατµιστή αναφέρεται στη 
λίστα του ελεγκτή.  

ΑΙΤΙΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 

Αυτό το συµβάν 
ενεργοποιείται αν 
ισχύουν όλα τα 
παρακάτω: 

κατάσταση κυκλώµατος 
= Λειτουργία 
             ΚΑΙ 
περισσότεροι από ένας 
συµπιεστές λειτουργούν 
στο κύκλωµα 

Ελέγξτε τη θερµοκρασία 
προσέγγισης του 
ψυκτικού στον 
εξατµιστή. 

Ελέγξτε τη σωστή ροή 
νερού στον εξατµιστή. 

 

Ελέγξτε τη σωστή 
λειτουργία της βαλβίδας 
EXV 

Μετάβαση σε χαµηλότερο 
στάδιο ενός συµπιεστή στο 
κύκλωµα κάθε 10 
δευτερόλεπτα ενώ η πίεση 
του εξατµιστή είναι 
µικρότερη όταν το σηµείο 
ρύθµισης της µείωσης 
φορτίου, εκτός από τον 
τελευταίο. 



   
   D - EOMHP00612-13EL - 75/79 

 
 

             ΚΑΙ 
πίεση εξατµιστή <= 
(Χαµηλή πίεση 
εξατµιστή - Σηµείο 
ρύθµισης µείωσης 
φορτίου) για χρονικό 
διάστηµα µεγαλύτερο 
από το µισό του τωρινού 
χρόνου έναρξης 
παγώµατος 
             ΚΑΙ 
το κύκλωµα δεν 
βρίσκεται προς το παρόν 
σε έναρξη χαµηλής OAT 
             ΚΑΙ 
έχουν περάσει 
τουλάχιστον 30 
δευτερόλεπτα από την 
έναρξη λειτουργίας ενός 
συµπιεστή στο κύκλωµα. 

 

Σε µονάδες µε 6 
συµπιεστές, 
ηλεκτρονικές βαλβίδες 
εκτόνωσης και 10 ή 
περισσότερους 
ανεµιστήρες, όταν 
ξεκινά να λειτουργεί ο 
κάθε συµπιεστής, πρέπει 
να υπάρχει διάστηµα 2 
λεπτών κατά τη διάρκεια 
του οποίου η πίεση του 
εξατµιστή πρέπει να 
πέσει κατά επιπλέον 27 
kPa για να ενεργοποιηθεί 
ο συναγερµός. 

Μετά το διάστηµα των 2 
λεπτών, το σηµείο 
ενεργοποίησης πρέπει να 
επιστρέψει στο 
κανονικό. 

 

Ελέγξτε για απώλεια 
ψυκτικού 

 

Ελέγξτε για 
βαθµονόµηση οργάνων 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ: Συνεχίζοντας σε κατάσταση λειτουργίας, θα γίνει επαναφορά του 
συµβάντος αν η πίεση του εξατµιστή > Σηµείο ρύθµισης ∆ιατήρηση χαµηλής πίεσης 
εξατµιστή + 90 kPa. 

Η επαναφορά του συµβάντος γίνεται επίσης αν το κύκλωµα δεν είναι πλέον σε κατάσταση 
λειτουργίας. 

7.10.3  ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ 

7.10.4 ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ - ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ 
Σκοπός: 

• Για να αποτρέψετε την υπερβολικά χαµηλή πίεση στον συµπυκνωτή και να παρέχετε ένδειξη του 
συµβάντος. 

 

Σύµπτωµα: η µονάδα λειτουργεί και η ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ αναφέρεται στη 
λίστα του ελεγκτή.  

ΑΙΤΙΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 
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Αυτό το συµβάν 
ενεργοποιείται αν ισχύουν όλα 
τα παρακάτω: 

κατάσταση κυκλώµατος = 
λειτουργία 
                 ΚΑΙ 
περισσότεροι από ένας 
συµπιεστές λειτουργούν στο 
κύκλωµα 
                 ΚΑΙ 
πίεση συµπυκνωτή > (Υψηλή 
πίεση συµπυκνωτή – Σηµείο 
ρύθµισης µείωσης φορτίου) 

Ελέγξτε τη 
θερµοκρασία που 
προσεγγίζει το ψυκτικό 
στον συµπυκνωτή. 

Ελέγξτε τη σωστή ροή 
αέρα µέσω του πηνίου. 

Ελέγξτε τη σωστή 
λειτουργία των 
ανεµιστήρων του 
συµπυκνωτή και τις 
σωστές συνθήκες 
καθαρισµού των 
πηνίων. 

Ελέγξτε για 
βραχυκύκλωµα αέρα 
συµπυκνωτή στα πηνία 

Μετάβαση σε 
χαµηλότερο στάδιο 
ενός συµπιεστή στο 
κύκλωµα κάθε 10 
δευτερόλεπτα ενώ η 
πίεση του συµπυκνωτή 
είναι υψηλότερη όταν 
το σηµείο ρύθµισης της 
µείωσης φορτίου, 
εκτός από τον 
τελευταίο. 

∆ιακοπή µετάβασης 
φάσης περισσότερων 
συµπιεστών µέχρι την 
επαναφορά της 
κατάστασης. 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ: Συνεχίζοντας σε κατάσταση λειτουργίας, θα γίνει επαναφορά του 
συµβάντος αν η πίεση του συµπυκνωτή> (Σηµείο ρύθµισης ∆ιατήρηση πίεσης συµπυκνωτή 
- 862 kPa). 

Η επαναφορά του συµβάντος γίνεται επίσης αν το κύκλωµα δεν είναι πλέον σε κατάσταση 
λειτουργίας. 

8 Παράρτηµα Γ : Βασικά διαγνωστικά για το σύστηµα ελέγχου 
 
Ο ελεγκτής MicroTech III, οι µονάδες επέκτασης και οι µονάδες επικοινωνίας εξοπλίζονται µε δύο λυχνίες LED 
κατάστασης (BSP και BUS) για να υποδεικνύουν τη λειτουργική κατάσταση των συσκευών. 

 
Εικόνα ελεγκτή "MicroTech III" µε ενδείξεις των κύριων κουµπιών και λυχνιών LED 

8.1 Λυχνία LED για τη µονάδα ελεγκτή 
 

Το νόηµα των δύο λυχνιών LED κατάστασης για τη µονάδα ελεγκτή υποδεικνύεται στον παρακάτω 
πίνακα. 

Λυχνία LED BSP Λυχνία LED BUS ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Ανάβει πράσινη OFF 
(Απενεργοποίηση) 

Εφαρµογή σε λειτουργία Κανένα 

Ανάβει κίτρινη OFF 
(Απενεργοποίηση) 

Η εφαρµογή φορτώθηκε αλλά δεν 
λειτουργεί.  

Επικοινωνήστε µε 
το σέρβις. 

Ανάβει κόκκινη OFF Σφάλµα υλικού εξοπλισµού  Επικοινωνήστε µε 
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(Απενεργοποίηση) το σέρβις. 

Αναβοσβήνει 
κίτρινη 

OFF 
(Απενεργοποίηση) 

Η εφαρµογή δεν φορτώθηκε  Επικοινωνήστε µε 
το σέρβις. 

Αναβοσβήνει 
κόκκινη 

OFF 
(Απενεργοποίηση) 

Σφάλµα BSP Επικοινωνήστε µε 
το σέρβις. 

Αναβοσβήνει 
κόκκινη/πράσινη 

OFF 
(Απενεργοποίηση) 

Ενηµέρωση εφαρµογής/BSP Επικοινωνήστε µε 
το σέρβις. 

8.2 Λυχνία LED για τη µονάδα επέκτασης 
 

Το νόηµα των δύο λυχνιών LED επέκτασης για τη µονάδα ελεγκτή υποδεικνύεται στον παρακάτω 
πίνακα. 

Λυχνία LED BSP Λυχνία 
LED BUS 

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Ανάβει πράσινη  BSP σε λειτουργία Κανένα 

Ανάβει κόκκινη  Σφάλµα υλικού εξοπλισµού  Επικοινωνήστε µε 
το σέρβις. 

Αναβοσβήνει 
κόκκινη 

 Σφάλµα BSP  Επικοινωνήστε µε 
το σέρβις. 

 Ανάβει 
πράσινη 

Υπάρχει επικοινωνία, I/O σε 
λειτουργία 

Κανένα 

 Ανάβει 
κίτρινη 

Υπάρχει επικοινωνία, λείπει 
παράµετρος  

Επικοινωνήστε µε 
το σέρβις. 

 Ανάβει 
κόκκινη 

∆εν υπάρχει επικοινωνία  Επικοινωνήστε µε 
το σέρβις. 

8.3 Λυχνία LED για τη µονάδα επικοινωνίας 
 

Το νόηµα των δύο λυχνιών LED κατάστασης BSP για τη µονάδα επικοινωνίας υποδεικνύεται στον 
παρακάτω πίνακα. 

Λυχνία LED BSP ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Ανάβει πράσινη BPS σε λειτουργία, επικοινωνία µε ελεγκτή Κανένα 

Ανάβει κίτρινη BSP σε λειτουργία, καµιά επικοινωνία µε 
ελεγκτή  

Επικοινωνήστε µε 
το σέρβις. 

Ανάβει κόκκινη Σφάλµα υλικού εξοπλισµού  Επικοινωνήστε µε 
το σέρβις. 

Αναβοσβήνει 
κόκκινη 

Σφάλµα BSP  Επικοινωνήστε µε 
το σέρβις. 

Αναβοσβήνει 
κόκκινη/πράσινη 

Ενηµέρωση εφαρµογής/BSP  Κανένα 

 
Η κατάσταση λυχνίας LED BUS εξαρτάται από συγκεκριµένο πρωτόκολλο επικοινωνίας. 

Πρωτόκολλο Λυχνία LED BUS ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Μονάδα 

LON  

Ανάβει πράσινη 
Έτοιµο για επικοινωνία. (Όλες οι παράµετροι 
φορτώθηκαν, Neuron διαµορφωµένο). ∆εν δηλώνεται 
επικοινωνία µε άλλες συσκευές. 

Ανάβει κίτρινη Εκκίνηση 

Ανάβει κόκκινη 
Καµιά επικοινωνία µε Neuron (εσωτερικό σφάλµα, θα 
µπορούσε να λυθεί µε λήψη µιας νέας εφαρµογής 
LON) 

Αναβοσβήνει 
κίτρινη 

Αδύνατη επικοινωνία µε Neuron. Το Neuron πρέπει να 
διαµορφωθεί και να συνδεθεί µέσω του εργαλείου LON 
Tool. 
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Πρωτόκολλο Λυχνία LED BUS ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

BACnet 

MSTP 

Μονάδα 

Ανάβει πράσινη 
Έτοιµο για επικοινωνία. Το BACnet Server έχει 
αρχίσει να λειτουργεί. ∆εν υποδεικνύει ενεργή 
επικοινωνία 

Ανάβει κίτρινη Εκκίνηση 

Ανάβει κόκκινη 
Το BACnet Server δεν λειτουργεί. Αυτόµατη 
επανεκκίνηση µετά από 3 δευτερόλεπτα. 

 
Πρωτόκολλο Λυχνία LED BUS ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

BACnet 

IP 

Μονάδα 

Ανάβει πράσινη 
Έτοιµο για επικοινωνία. Το BACnet Server έχει 
αρχίσει να λειτουργεί. ∆εν υποδεικνύει ενεργή 
επικοινωνία 

Ανάβει κίτρινη 
Εκκίνηση. Η λυχνία LED παραµένει κίτρινη µέχρι η 
µονάδα να λάβει µια διεύθυνση IP, εποµένως πρέπει να 
δηµιουργηθεί ένας σύνδεσµος. 

Ανάβει κόκκινη 
Το BACnet Server δεν λειτουργεί. Αυτόµατη 
επανεκκίνηση µετά από 3 δευτερόλεπτα. 

 
Πρωτόκολλο Λυχνία LED BUS ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

MODbus 

Μονάδα 

Ανάβει πράσινη Υπάρχουν όλες οι επικοινωνίες 

Ανάβει κίτρινη 
Εκκίνηση ή ένα διαµορφωµένο κανάλι δεν επικοινωνεί 
µε το Master. 

Ανάβει κόκκινη 

Όλες οι διαµορφωµένες επικοινωνίες έχουν διακοπεί. 
∆ηλαδή καµιά επικοινωνία µε το Master. Υπάρχει 
δυνατότητα διαµόρφωσης του χρονικού ορίου. Σε 
περίπτωση που το χρονικό όριο είναι µηδέν, το χρονικό 
όριο απενεργοποιείται. 
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"Η παρούσα δηµοσίευση περιέχει µόνο από πληροφορίες και δεν αποτελεί δεσµευτική προσφορά εκ µέρους της Daikin. Η Daikin συνέταξε το περιεχόµενο 
αυτής της δηµοσίευσης επιδιώκοντας να συµπεριλάβει κατά το δυνατόν ακριβέστερες πληροφορίες. Καµιά ρητή ή σιωπηρή εγγύηση δεν δίνεται για την 
πληρότητα, ακρίβεια, αξιοπιστία ή καταλληλότητα για συγκεκριµένο σκοπό του περιεχοµένου της και των προϊόντων και υπηρεσιών που παρουσιάζονται 

στο παρόν. Η προδιαγραφή υπόκειται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Αναφέρεται στα δεδοµένα που ανακοινώνονται κατά την καταχώριση της 
παραγγελίας. Η Daikin δεν αναλαµβάνει καµιά ευθύνη για τυχόν άµεσες ή έµµεσες ζηµιές µε την ευρύτερη έννοια του όρου, που προκύπτουν από ή 
σχετίζονται µε τη χρήση ή/και την ερµηνεία της παρούσας δηµοσίευσης. Ολόκληρο το περιεχόµενο αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία της Daikin". 
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