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Οι ελεγκτές της μονάδες είναι
πιστοποιημένοι από τη LONMARK, με
μια προαιρετική υπομονάδα
επικοινωνίας LONWORKS
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Εισαγωγή
Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει πληροφορίες σχετικά την εγκατάσταση, τη λειτουργία, την
αντιμετώπιση προβλημάτων και τη συντήρηση για τους Υδρόψυκτους Ψύκτες DAIKIN με 1, 2
και 3 κυκλώματα και Ελεγκτή Microtech III.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
!

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

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

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

!

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 εγχειρίδιο αυτό καλύπτει τις μονάδες EWWD G-EWLD G-EWWD IEWLD I-EWWD J-EWLD J-EWWQ B. 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: 8.44

!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

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.

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.
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Όρια λειτουργίας ελεγκτή:
Λειτουργία (IEC 721-3-3):






Θερμοκρασία -40...+70 °C
Περιορισμός για την LCD -20… +60 °C
Δίαυλος επεξεργασίας περιορισμού -25….+70 °C
Σχετική υγρασία <90 % (χωρίς υγροποίηση)
Ελάχ. πίεση αέρα 700 hPA, που αντιστοιχεί σε μέγ. υψόμετρο 3.000 μ. από την επιφάνεια
της θάλασσας

Μεταφορά (IEC 721-3-2):




Θερμοκρασία -40...+70 °C
Σχετική υγρασία <95 % (χωρίς υγροποίηση)
Ελάχ. πίεση αέρα 260 hPA, που αντιστοιχεί σε μέγ. υψόμετρο 3.000 μ. από την επιφάνεια της
θάλασσας.

Χαρακτηριστικά του ελεγκτή
Ανάγνωση των παρακάτω ενδείξεων 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
Πίεση λαδιού

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.
Δύο επίπεδα προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη μεταβολή των σημείων ρύθμισης και άλλων
παραμέτρων ελέγχου.
Διαγνωστικά 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.
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.
D–EOMWC00A04-14EL

-4Ικανότητα επικοινωνίας με Σύστημα αυτοματισμών κτιρίων (BAS) μέσω των τυποποιημένων
πρωτοκόλλωνLonTalk, 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 ενέργεπριν εμφανιστεί σφάλμα.
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Γενική περιγραφή
Ο πίνακας ελέγχου βρίσκεται στο εμπρός μέρος της μονάδας, στο άκρο όπου βρίσκεται ο
συμπιεστής. Υπάρχουν τρεις θύρες. Ο πίνακας ελέγχου είναι πίσω από τη θύρα που
βρίσκεται στα αριστερά. Ο πίνακας ηλεκτρικής τροφοδοσίας είναι πίσω από τις θύρες που
βρίσκονται στο μέσον και στα δεξιά.

Γενική περιγραφή
Το σύστημα ελέγχου MicroTech III αποτελείται από έναν ελεγκτή που βασίζεται σε
μικροεπεξεργαστή και από ορισμένες μονάδες επέκτασης, οι οποίες ποικίλουν ανάλογα με το
μέγεθος και τη διαμόρφωση της μονάδας. Το σύστημα ελέγχου παρέχει τις λειτουργίες
παρακολούθησης και ελέγχου που απαιτούνται για την ελεγχόμενη και αποτελεσματική
λειτουργία του ψύκτη.
Ο χειριστής μπορεί να παρακολουθεί όλες τις κρίσιμες συνθήκες λειτουργίας μέσω της
οθόνης που βρίσκεται στον κύριο ελεγκτή. Εκτός από την παροχή όλων των μέσων
χειρισμού της λειτουργίας σε κανονικές συνθήκες, το σύστημα ελέγχου MicroTech III
εκτελεί διορθωτικές ενέργειες στην περίπτωση που ο ψύκτης λειτουργεί έξω από τις
συνθήκες των προδιαγραφών της σχεδίασής του. Εάν προκύψει κάποια κατάσταση
σφάλματος, ο ελεγκτής θα διακόψει τη λειτουργία ενός συμπιεστή, ή ολόκληρης της
μονάδας, και θα ενεργοποιήσει ένα εξερχόμενο σήμα συναγερμού. .
Το σύστημα προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης για να επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο στο
εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Χωρίς τον κωδικό πρόσβασης, υπάρχει μόνο η δυνατότητα
προβολής κάποιων βασικών πληροφοριών και εκκαθάρισης των συναγερμών. Δεν υπάρχει η
δυνατότητα αλλαγής ρυθμίσεων.

Διάταξη εντολών λειτουργίας
Εικόνα 1, Εντολές λειτουργίας

Διακόπτης ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης της μονάδας

Διακόπτης ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης του συμπιεστή αρ. 2
D–EOMWC00A04-14EL

Διακόπτης ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης του συμπιεστή αρ. 1

Διακόπτης
θέρμανσης/ψύξης

-6Εικόνα 2, Εντολές λειτουργίας

Διακόπτης
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης
του συμπιεστή αρ. 2

Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης
του συμπιεστή αρ. 1

Διακόπτης
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Διακόπτης αντλίας θέρμανσης
Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
του συμπιεστή αρ. 1
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Περιγραφή του ελεγκτή
Δομή του υλικού εξοπλισμού
Το σύστημα ελέγχου MicroTech III για υδρόψυκτους κοχλιοφόρους ψύκτες αποτελείται από έναν
κύριο ελεγκτή μονάδας και από ορισμένες συνδεδεμένες μονάδες επέκτασης I/O, ο αριθμός των
οποίων ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος και τη διαμόρφωση του ψύκτη.
Μπορεί να περιλαμβάνονται έως δύο προαιρετικές μονάδες επικοινωνίας BAS, επί παραγγελία.
Μπορεί να περιλαμβάνεται ένας προαιρετικός πίνακας Απομακρυσμένης διεπαφής χειριστή, ο
οποίος συνδέεται με έως και εννέα μονάδες.
Οι ελεγκτές Advanced MicroTech III που χρησιμοποιούνται σε υδρόψυκτους κοχλιοφόρους
ψύκτες δεν μπορούν να αντικατασταθούν από τους προηγούμενους ελεγκτές MicroTech II.
Εικόνα 3, Δομή του υλικού εξοπλισμού

Απομακρυσμένη διεπαφή
χειριστή

Ελεγκτής μονάδας
MicroTech III
BACnet/
MSTP

BACnet/IP

Κάρτες επικοινωνίας

AWC

MODbus

LON
Μονάδες επέκτασης
I/O
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Αρχιτεκτονική του συστήματος
Η γενική αρχιτεκτονική των χειριστηρίων περιλαμβάνει τα εξής:
 Έναν κύριο ελεγκτή Microtech III
 Μονάδες επέκτασης I/O, σε αριθμό που εξαρτάται από τις απαιτήσεις της
διαμόρφωσης της μονάδας
 Προαιρετική διεπαφή BAS, κατόπιν επιλογής
Εικόνα 4, Αρχιτεκτονική του συστήματος

BAS Interface (Bacnet, Lon, Modbus)
Microtech III Main Controller
Peripheral Bus
I/O Extension
Cool/Heat Switch
I/O Extension
Fans Circuit 2
I/O Extension
Fans Circuit 3
I/O Extension
Fans Circuit 3 and 4
I/O Extension
Compressor 1
I/O Extension
EXV 1
I/O Extension
Compressor 2
I/O Extension
EXV 2
I/O Extension
Compressor 3
I/O Extension
EXV 3

D–EOMWC00A04-14EL

Διεπαφή BAS (Bacnet, Lon, Modbus)
Κύριος ελεγκτής Microtech III
Δίαυλος περιφερειακών
Επέκταση εισόδου/εξόδου (I/O)
Διακόπτης θέρμανσης/ψύξης
Επέκταση I/O
Ανεμιστήρες, κύκλωμα 2
Επέκταση I/O
Ανεμιστήρες, κύκλωμα 3
Επέκταση I/O
Ανεμιστήρες, κύκλωμα 3 και 4
Επέκταση I/O
Συμπιεστής 1
Επέκταση I/O
Ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης (EXV) 1
Επέκταση I/O
Συμπιεστής 2
Επέκταση I/O
Ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης (EXV) 2
Επέκταση I/O
Συμπιεστής 3
Επέκταση I/O
Ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης (EXV) 3

Λεπτομέρειες για το δίκτυο ελέγχου
Ο Δίαυλος περιφερειακών χρησιμοποιείται για τη σύνδεση επεκτάσεων I/O στον κύριο
ελεγκτή.
Ελεγκτής/
Μονάδα επέκτασης
Μονάδα
Συμπιεστής αρ. 1
EEXV αρ. 1
Συμπιεστής αρ. 2
EEXV αρ. 2
Ανεμιστήρας αρ. 2
Συμπιεστής αρ. 3
EEXV αρ. 3
Ανεμιστήρας αρ. 3
HP

Κωδικός Siemens

Δ/νση

POL687.70/MCQ
POL965.00/MCQ
POL94U.00/MCQ
POL965.00/MCQ
POL94U.00/MCQ
POL945.00/MCQ
POL965.00/MCQ
POL94U.00/MCQ
POL945.00/MCQ
POL925.00/MCQ

δ/ι
2
3
4
5
6
7
8
9
25

Χρήση
Χρησιμοποιείται σε όλες
τις διαμορφώσεις
Χρησιμοποιείται όταν έχει
γίνει διαμόρφωση για 2
κυκλώματα
Χρησιμοποιείται όταν έχει
γίνει διαμόρφωση για 3
κυκλώματα
Επιλογή αντλίας
θέρμανσης

Μονάδες επικοινωνίας
Οποιαδήποτε από τις παρακάτω μονάδες μπορεί να συνδεθεί απευθείας στην αριστερή
πλευρά του κύριου ελεγκτή, για να λειτουργήσει μια διεπαφή BAS.
Μονάδα
BacNet/IP
Lon
Modbus
BACnet/MSTP
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Κωδικός Siemens
POL908.00/MCQ
POL906.00/MCQ
POL902.00/MCQ
POL904.00/MCQ

Χρήση
Προαιρετική
Προαιρετική
Προαιρετική
Προαιρετική
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Ακολουθία λειτουργίας
Εικόνα 5, Ακολουθία λειτουργίας μονάδας (βλ. Εικόνα 9 για την Ακολουθία λειτουργίας των
κυκλωμάτων)

AWS Chiller Sequence of Operation in Cool Mode
Unit power up

Unit in Off state

No

Is unit enabled?
Yes

Yes

The chiller may be disabled via the unit switch, the remote switch, the keypad
enable setting, or the BAS network. In addition, the chiller will be disabled if all
circuits are disabled, or if there is a unit alarm. If the chiller is disabled, the unit
status display will reflect this and also show why it is disabled.
If the unit switch is off, the unit status will be Off:Unit Switch. If the chiller is
disabled due to network command, the unit status will be Off:BAS Disable. When
the remote switch is open, the unit status will be Off:Remote Switch. When a unit
alarm is active, the unit status will be Off:Unit Alarm. In cases where no circuits
are enabled, the unit status will be Off:All Cir Disabled. If the unit is disabled via
the Chiller Enable set point, the unit status will be Off:Keypad Disable.
Low ambient lockout will prevent the chiller from starting even if it is otherwise
enabled. When this lockout is active, the unit status will be Off:Low OAT Lock.

Is low ambient lockout
active?

No

If the chiller is enabled, then the unit will be in the Auto state and the evaporator
water pump output will be activated.

Evaporator pump output on

No

The chiller will then wait for the flow switch to close, during which time the unit
status will be Auto:Wait for flow.

Is flow present?

Yes

After establishing flow, the chiller will wait some time to allow the chilled water loop
to recirculate for an accurate reading of the leaving water temperature. The unit
status during this time is Auto:Evap Recirc.

Wait for chilled water loop to
recirculate.

Keep pump output on while
chiller is enabled and either
running or ready to run.

No

Is there enough load to
start chiller?

Yes
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The chiller is now ready to start if enough load is present. If the LWT is not higher
than the Active Setpoint plus the Start Up Delta T, the unit status will be Auto:Wait
for load.
If the LWT is higher than the Active Setpoint plus the Start Up Delta T, the unit
status will be Auto. A circuit can start at this time.

Yes

The first circuit to start is generally the available circuit with the least number of
starts. This circuit will go through its start sequence at this point.

Start first circuit.

The first circuit will be loaded and unloaded as needed in an attempt to satisfy the
load by controlling LWT to the Active Setpoint.

Load/unload as needed to
satisfy load.

No

Is more capacity
needed to satisfy load?
No

If a single circuit is not enough to satisfy the load, additional circuits will need to be
started. An additional circuit will be started when all running compressors are
loaded to a specific capacity and the LWT is higher than the Active Setpoint plus
the Stage Up Delta T.

Yes

A minimum time must pass between the starting of circuits. The time remaining
can be viewed on the HMI if the minimum password level is active.

Has the stage up time
delay expired?

*

The second circuit will go through its start sequence at this point.

Yes
Start next circuit.

Note that a third circuit can be started if available. The two preceding conditions
must again be satisfied after starting the second circuit before starting the third
circuit.

*

All running circuits will now be loaded/unloaded as needed to satisfy the load.
When possible, they will load balance so that running circuits are providing nearly
equal capacity.

Load/unload as needed to
satisfy load.

*

No

Can less circuits handle
the load?

As the load drops off, the circuits will unload accordingly. If the LWT drops below
the Active Setpoint minus the Stage Down Delta T, one circuit will shut off. If all
running circuits are unloaded below a minimum value, this can also result in one
circuit shutting off.

*

A minimum time must pass between the shutting down of circuits. The time
remaining can be viewed on the HMI if the minimum password level is active.
Yes
Shut down one circuit.

*

The next circuit to shut off is generally the one with the most run hours.

* Τα σημεία που επισημαίνονται θεωρούνται μόνο στις μονάδες των
κυκλωμάτων 2 ή 3
Chiller Sequence of operation in cool mode
Unit power up
Unit in Off status
No
Yes
Is unit enabled?
Is low ambient lockout active?
Evaporator pump output on
Is flow present?
Wait for chilled water loop to recirculate.
Keep pump output on while chiller is enabled and either
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Ακολουθία λειτουργίας ψύκτη, σε κατάσταση ψύξης
Εκκίνηση μονάδας
Μονάδα σε κατάσταση απενεργοποίησης
Όχι
Ναι
Είναι η μονάδα διαθέσιμη για λειτουργία;
Έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωμα λόγω χαμηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος;
Έξοδος αντλίας εξατμιστή ενεργή
Υπάρχει ροή;
Αναμονή για επανακυκλοφορία στον βρόχο κρύου νερού.
Παραμονή της εξόδου της αντλίας σε κατάσταση ενεργοποίησης ενόσω ο ψύκτης

- 12 Is there enough load to start chiller?

είναι διαθέσιμος για λειτουργία και είτε είναι σε κατάσταση λειτουργίας είτε σε
κατάσταση ετοιμότητας.
Υπάρχει αρκετό φορτίο για να εκκινηθεί ο ψύκτης;

Start first circuit.
Load/Unload as needed to satisfy load.
Is more capacity needed to satisfy load?
Has the stage up time delay expired?*
Start next circuit.*
Load/unload as needed to satisfy load.*
Can less circuits handle the load?*
Shut down one circuit.*

Εκκίνηση του πρώτου κυκλώματος.
Αύξηση/μείωση φορτίου ανάλογα με τις ανάγκες, για να ικανοποιηθεί το φορτίο.
Χρειάζεται περισσότερη απόδοση για να ικανοποιηθεί το φορτίο;
Έχει περάσει το διάστημα χρονοκαθυστέρησης για την ενεργοποίηση σταδίων;*
Εκκίνηση του επόμενου κυκλώματος.*
Αύξηση/μείωση φορτίου ανάλογα με τις ανάγκες, για να ικανοποιηθεί το φορτίο.*
Μπορούν λιγότερα κυκλώματα να διαχειριστούν το φορτίο;*
Διακοπή λειτουργίας ενός κυκλώματος.*

The chiller may be disabled via the unit switch, the
remote switch, the keypad enable setting, or the BAS
network. In addition, the chiller will be disabled if all
circuits are disabled, or if there is a unit alarm. If the
chiller is disabled, the unit status display will reflect this
and and also show why it is disabled.

Ο ψύκτης μπορεί να απενεργοποιηθεί μέσω του διακόπτη της μονάδας, του
τηλεχειριζόμενου διακόπτη, της ρύθμισης ενεργοποίησης του πληκτρολογίου, ή
μέσω του δικτύου BAS. Επιπλέον, ο ψύκτης θα απενεργοποιηθεί αν
απενεργοποιηθούν όλα τα κυκλώματα ή αν υπάρχει συναγερμός μονάδας. Αν ο
ψύκτης είναι απενεργοποιημένος, θα εμφανίζεται σχετική ένδειξη στην οθόνη
κατάστασης της μονάδας, μαζί με την αιτία της απενεργοποίησης.

If the unit switch is off, the unit status will be Off:Unit
Switch. If the chiller is disabled due to network
command, the unit status will be Off:BAS Disable.
When the remote switch is open, the unit status will be
Off:Remote Switch. When a unit alarm is active, the
unit status will be Off:Unit Alarm. In cases where no
circuits are enabled, the unit status will be Off:All Cir
Disabled. If the unit is disabled via the Chiller Enable
set point, the unit status will be Off:Keypad Disable.

Αν έχει απενεργοποιηθεί ο διακόπτης της μονάδας, η κατάσταση της μονάδας θα
είναι Off:Unit Switch (Απενεργοποίηση: Διακόπτης μονάδας). Αν ο ψύκτης είναι
ανενεργός λόγω εντολής μέσω του δικτύου, η κατάσταση της μονάδας θα είναι
Off:BAS Disable (Απενεργοποίηση: Ανενεργό λόγω BAS). Όταν ο
τηλεχειριζόμενος διακόπτης είναι ανοικτός, η κατάσταση της μονάδας θα είναι Off:
Remote Switch (Απενεργοποίηση: Τηλεχειριζόμενος διακόπτης). Αν υπάρχει
κάποιος ενεργός συναγερμός μονάδας, η κατάσταση της μονάδας θα είναι Off:Unit
Alarm (Απενεργοποίηση: Συναγερμός μονάδας). Σε περιπτώσεις στις οποίες δεν
υπάρχουν ενεργά κυκλώματα, η κατάσταση της μονάδας θα είναι Off:All Cir
Disabled (Απενεργοποίηση: Όλα τα κυκλώματα ανενεργά). Αν η μονάδα είναι
ανενεργή λόγω του σημείου ρύθμισης Chiller Enable (Ενεργοποίηση ψύκτη), η
κατάσταση της μονάδας θα είναι Off:Keypad Disable (Απενεργοποίηση: Ανενεργό
μέσω πληκτρολογίου).
Η λειτουργία κλειδώματος λόγω χαμηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος θα
αποτρέψει την εκκίνηση του ψύκτη ακόμη κι αν είναι διαθέσιμος για λειτουργία από
κάθε άλλη άποψη. Όταν έχει ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία κλειδώματος, η
κατάσταση της μονάδας θα είναι Off:Low OAT Lock (Απενεργοποίηση: Κλείδωμα
λόγω χαμηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος).
Αν ο ψύκτης είναι διαθέσιμος για λειτουργία, τότε η μονάδα θα είναι στην
κατάσταση Auto (Αυτόματο) και η έξοδος της αντλίας νερού του εξατμιστή θα είναι
ενεργή.
Στη συνέχεια, ο ψύκτης θα περιμένει να κλείσει ο διακόπτης ροής και σε αυτό το
διάστημα η κατάσταση της μονάδας θα είναι Auto:Wait for flow (Αυτόματο:
Αναμονή για ροή).
Αφού υπάρξει ροή, ο ψύκτης θα περιμένει λίγο ακόμα διάστημα για να μπορέσει να
γίνει επανακυκλοφορία στον βρόχο κρύου νερού και να μπορεί να ληφθεί ακριβής
ένδειξη για τη θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού. Η κατάσταση της μονάδας για
αυτό το διάστημα θα είναι Auto:Evap Recirc (Αυτόματο: Επανακυκλοφορία
εξατμιστή).
Τώρα ο ψύκτης είναι έτοιμος να τεθεί σε λειτουργία, εφόσον υπάρχει αρκετό φορτίο.
Αν η θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού (LWT) δεν είναι υψηλότερη από το
άθροισμα του Ενεργού σημείου ρύθμισης συν τη Διαφορά θερμοκρασίας για
εκκίνηση, η κατάσταση της μονάδας θα είναι Auto:Wait for load (Αυτόματο:
Αναμονή για φορτίο).
Αν η θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού (LWT) είναι υψηλότερη από το άθροισμα
του Ενεργού σημείου ρύθμισης συν τη Διαφορά θερμοκρασίας για εκκίνηση, η
κατάσταση της μονάδας θα είναι Auto (Αυτόματο). Σε αυτό το διάστημα μπορεί να
εκκινηθεί ένα κύκλωμα.

running or ready to run.

Low ambient lockout will prevent the chiller from
starting even if it is otherwise enabled. When this
lockout is active, the unit status will be Off:Low OAT
Lock.
If the chiller is enabled, then the unit will be in the Auto
state and the evaporator water pump output will be
activated.
The chiller will then wait for the flow switch to close,
during which time the unit status will be Auto:Wait for
flow.
After establishing flow, the chiller will wait some time
to allow the chilled water loop to recirculate for an
accurate reading of the leaving water temperature. The
unit status during this time is Auto:Evap Recirc.
The chiller is now ready to start if enough load is
present. If the LWT is not higher than the Active
Setpoint plus the Start Up Delta T, the unit status will
be Auto:Wait for load.
If the LWT is higher than the Active Setpoint plus the
Start Up Delta T, the unit status will be Auto. A circuit
can start at this time.

The first circuit to start is generally the available circuit
with the least number of starts. The circuit will go
through its start sequence at this point.
The first circuit will be loaded and unloaded as needed
in an attempt to satisfy the load by controlling LWT to
the Active Setpoint.
If a single circuit is not enough to satisfy the load,
additional circuits will need to be started. An additional
circuit will be started when all running compressors are
loaded to a specific capacity and the LWT is higher
than the Active Setpoint plus the Stage Up Delta T.
A minimum time must pass between the starting of
circuits. The time remaining can be viewed on the HMI
if the minimum password level is active.
The second circuit will go through its start sequence at
this point.
Note that a third circuit can be started if available. The
two preceding conditions must again be satisfied after
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Το πρώτο κύκλωμα για εκκίνηση είναι γενικά το διαθέσιμο κύκλωμα που έχει τον
μικρότερο αριθμό εκκινήσεων. Το κύκλωμα θα εκτελέσει την ακολουθία εκκίνησης
σε αυτό το σημείο.
Θα γίνει αύξηση και μείωση του φορτίου στο πρώτο κύκλωμα, ανάλογα με τις
ανάγκες, για να ικανοποιηθεί το φορτίο ελέγχοντας τη θερμοκρασία του εξερχόμενου
νερού (LWT) στο Ενεργό σημείο ρύθμισης.
Αν ένα μόνο κύκλωμα δεν είναι επαρκές για να ικανοποιηθεί το φορτίο, θα χρειαστεί
να εκκινηθούν επιπλέον κυκλώματα. Ένα επιπλέον κύκλωμα θα εκκινηθεί όταν όλοι
οι συμπιεστές που είναι σε λειτουργία δέχονται φορτίο σε μια συγκεκριμένη
απόδοση και η θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού (LWT) είναι υψηλότερη από το
άθροισμα του Ενεργού σημείου ρύθμισης συν τη Διαφορά θερμοκρασίας για
εκκίνηση.
Μεταξύ διαδοχικών εκκινήσεων κυκλωμάτων πρέπει να μεσολαβήσει κάποιο
συγκεκριμένο διάστημα. Μπορείτε να δείτε τον χρόνο που απομένει στο HMI
(σύστημα αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής), εάν έχει ενεργοποιηθεί το ελάχιστο
επίπεδο κωδικού πρόσβασης.
Το δεύτερο κύκλωμα θα εκτελέσει την ακολουθία εκκίνησης σε αυτό το σημείο.
Να σημειωθεί ότι μπορεί να εκκινηθεί και τρίτο κύκλωμα, εάν υπάρχει διαθέσιμο. Οι
δύο προηγούμενες συνθήκες πρέπει να ικανοποιούνται και πάλι μετά από την
εκκίνηση του δεύτερου κυκλώματος για να εκκινηθεί το τρίτο κύκλωμα.

starting the second circuit before starting the third
circuit.
All running circuits will now be loaded/unloaded as
need to satisfy the load. When possible, they will load
balance so that running circuits are providing nearly
equal capacity.
As the load drops off, the circuits will unload
accordingly. If the LWT drops below the Active
Setpoint minus the Stage Down Delta T, one circuit will
shut off. If all running circuits are unloaded below a
minimum value, this can also result in one circuit
shutting off.
A minimum time must pass between shutting down of
circuits. The time remaining can be viewed on the HMI
if the minimum password level is active.
The next circuit to shut off is generally the one with the
most run hours.
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Σε όλα τα κυκλώματα που είναι σε λειτουργία θα γίνει τώρα αύξηση/μείωση φορτίου
ανάλογα με τις ανάγκες, για να ικανοποιηθεί το φορτίο. Όταν είναι εφικτό, θα γίνεται
εξισορρόπηση φορτίου στα κυκλώματα που είναι σε λειτουργία, για να έχουν σχεδόν
ίση απόδοση.
Καθώς το φορτίο μειώνεται, τα κυκλώματα θα μειώνουν ανάλογα το φορτίο τους. Αν
η θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού (LWT) πέσει κάτω από τη διαφορά του
Ενεργού σημείου ρύθμισης μείον τη Διαφορά θερμοκρασίας για μετάβαση σε
χαμηλότερο στάδιο, θα διακοπεί η λειτουργία ενός κυκλώματος. Αν σε όλα τα
λειτουργούντα κυκλώματα το φορτίο μειωθεί κάτω από μια ελάχιστη τιμή, αυτό
μπορεί να προκαλέσει επίσης διακοπή λειτουργίας ενός κυκλώματος.
Μεταξύ των διαδοχικών διακοπών λειτουργίας κυκλωμάτων πρέπει να μεσολαβήσει
κάποιο συγκεκριμένο διάστημα. Μπορείτε να δείτε τον χρόνο που απομένει στο HMI
(σύστημα αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής), εάν έχει ενεργοποιηθεί το ελάχιστο
επίπεδο κωδικού πρόσβασης.
Το επόμενο κύκλωμα που θα διακοπεί είναι γενικά αυτό που έχει τις περισσότερες
ώρες λειτουργίας.
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AWS Sequence of Operation - Circuits

Unit power up

When the circuit is in the Off state the EXV is closed, compressor is off, and all fans
are off.

Circuit is in Off state

No

Is circuit is enabled to
start?
Yes

The circuit must be enabled before it can run. It may be disabled for several
reasons. When the circuit switch is off, the status will be Off:Circuit Switch.
If the BAS has disabled the circuit, the status will be Off:BAS Disable. If the circuit
has an active stop alarm then the status will be Off:Cir Alarm. If the circuit has
been disabled via the circuit mode set point, the status will be Off:Cir Mode
Disable.

Yes
No

A minimum time must pass between the previous start and stop of a compressor
and the next start. If this time has not passed, a cycle timer will be active and the
circuit status will be Off:Cycle Timer.

Are compressor cycle
timers active?

No

If the compressor is not ready due to refrigerant in the oil, the circuit cannot start.
The circuit status will be Off:Refr In Oil.

Is compressor oil sump
ready?

Yes

If the compressor is ready to start when needed, the circuit status will be
Off:Ready.

Circuit is ready to start

No

Is circuit commanded to
start?

Yes

When the circuit begins to run, the compressor will be started and the EXV, fans,
and other devices will be controlled as needed. The normal circuit status at this
time will be Run.

Run circuit

No

Is circuit commanded to
shut down?

Yes
Pumpdown circuit

When the circuit is commanded to shut down, a normal shut down of the circuit will
be performed. The circuit status during this time will be Run:Pumpdown. After
the shut down is completed, the circuit status will normally be Off:Cycle Timer
initially.

Sequence of Operation - Circuits

Ακολουθία λειτουργίας - Κυκλώματα

Unit power up
Circuit is in Off state
Yes
No
Is circuit is enabled to start?
Are compressor cycle timers active?
Is compressor oil sump ready?
Circuit is ready to start
Is circuit commanded to start?

Εκκίνηση μονάδας
Το κύκλωμα είναι σε κατάσταση απενεργοποίησης
Ναι
Όχι
Είναι το κύκλωμα διαθέσιμο για εκκίνηση;
Είναι ενεργά τα χρονόμετρα κύκλων συμπιεστών;
Είναι έτοιμο το δοχείο αποστράγγισης λαδιού του συμπιεστή;
Το κύκλωμα είναι έτοιμο για εκκίνηση
Έχει δοθεί εντολή εκκίνησης στο κύκλωμα;

D–EOMWC00A04-14EL

Run circuit
Is circuit commanded to shut down?
Pumpdown circuit

Λειτουργία κυκλώματος
Έχει δοθεί εντολή διακοπής λειτουργίας στο κύκλωμα;
Διακοπή λειτουργίας αντλίας του κυκλώματος

When the circuit is in the Off state the EXV is closed,
compressor is off, and all fans are off.

Όταν το κύκλωμα είναι σε κατάσταση απενεργοποίησης, η
ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης (EXV) είναι κλειστή, ο
συμπιεστής είναι απενεργοποιημένος και όλοι οι ανεμιστήρες
είναι απενεργοποιημένοι.
Για να μπορεί να τεθεί σε λειτουργία ένα κύκλωμα, πρέπει να
είναι διαθέσιμο. Μπορεί να μην είναι διαθέσιμο για αρκετούς
λόγους. Όταν ο διακόπτης του κυκλώματος είναι κλειστός, η
κατάσταση θα είναι Off:Circuit Switch (Απενεργοποίηση:
Διακόπτης κυκλώματος). Αν το κύκλωμα είναι ανενεργό λόγω
του δικτύου BAS, η κατάσταση θα είναι Off:BAS Disable
(Απενεργοποίηση: Ανενεργό λόγω BAS). Αν υπάρχει για το
κύκλωμα κάποιος ενεργός συναγερμός διακοπής λειτουργίας, η
κατάσταση θα είναι Off:Cir Disable (Απενεργοποίηση:
Ανενεργό κύκλωμα). Αν το κύκλωμα είναι ανενεργό λόγω του
σημείου ρύθμισης κατάστασης λειτουργίας κυκλώματος, η
κατάσταση θα είναι Off:Cir Mode Disable (Απενεργοποίηση:
Ανενεργό λόγω κατάστασης λειτουργίας κυκλώματος).
Ανάμεσα στην προηγούμενη εκκίνηση & διακοπή ενός
συμπιεστή και την επόμενη εκκίνησή του, πρέπει να
μεσολαβήσει κάποιο συγκεκριμένο διάστημα. Αν αυτό το
διάστημα δεν έχει περάσει, θα είναι ενεργό ένα χρονόμετρο
κύκλου και η κατάσταση του κυκλώματος θα είναι Off:Cycle
Timer (Απενεργοποίηση: Χρονόμετρο κύκλου).
Αν ο συμπιεστής δεν είναι έτοιμος λόγω της ύπαρξης ψυκτικού
στο λάδι, δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του κυκλώματος. Η
κατάσταση του κυκλώματος θα είναι Off:Refr In Oil
(Απενεργοποίηση: Ψυκτικό στο λάδι).
Αν ο συμπιεστής είναι έτοιμος για εκκίνηση όταν πρέπει, η
κατάσταση του κυκλώματος θα είναι Off:Ready
(Απενεργοποίηση: Έτοιμο).
Όταν δοθεί εντολή διακοπής λειτουργίας στο κύκλωμα, θα
εκτελεστεί κανονική διαδικασία διακοπής λειτουργίας του
κυκλώματος. Η κατάσταση του κυκλώματος για αυτό το
διάστημα θα είναι Run:Pumpdown (Εκτέλεση:Διακοπή
λειτουργίας αντλίας). Αφού ολοκληρωθεί η διακοπή
λειτουργίας, η κατάσταση του κυκλώματος θα είναι Off:Cycle
Timer (Απενεργοποίηση: Χρονόμετρο κύκλου) αρχικά.

The circuit must be enabled before it can run. It may be
disabled for several reasons. When the circuit switch is
off, the status will be Off:Circuit Switch. If the BAS
has disabled the circuit, the status will be Off:BAS
Disable. If the circuit has an active stop alarm, then the
status will be Off:Cir Alarm. If the circuit has been
disabled via the circuit mode set point, the status will be
Off:Cir Mode Disable.

A minimum time must pass between the previous start
and stop of a compressor and the next start. If this time
has not passed, a cycle timer will be active and the
circuit status will be Off:Cycle Timer.

If the compressor is not ready due to refrigerant in the
oil, the circuit cannot start. The circuit status will be
Off:Refr In Oil.
If the compressor is ready to start when needed, the
circuit status will be Off:Ready.
When the circuit is commanded to shut down, a normal
shut down of the circuit will be performed. The circuit
status during this time will be Run:Pumpdown. After
the shut down is completed, the circuit status will
normally be Off:Cycle Timer initially.
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Λειτουργία του ελεγκτή
Είσοδοι/έξοδοι ελεγκτή MicroTech III
Ο ψύκτης μπορεί να διαθέτει από έναν έως τρεις συμπιεστές.

Αναλογικές είσοδοι
Περιγραφή

#
AI1
AI2
AI3

X1
X4

Θερμοκρασία εισερχόμενου νερού (LWT)
εξατμιστή
Θερμοκρασία εξερχόμενου νερού (LWT)
εξατμιστή
Condenser Entering Water Temp
(Θερμοκρασία εισερχόμενου νερού
(CEWT) συμπυκνωτή)
Condenser Leaving Water Temp
(Θερμοκρασία εξερχόμενου νερού (ΕLWT)
συμπυκνωτή)
Επαναφορά θερμοκρασίας εξερχόμενου
νερού (LWT)

Πηγή σήματος

Αναμενόμενο εύρος τιμών

Θερμίστορ NTC (10K@25°C)

-50°C – 120°C

Θερμίστορ NTC (10K@25°C)

-50°C – 120°C

Θερμίστορ NTC (10K@25°C)

-50°C – 120°C

Θερμίστορ NTC (10K@25°C)

-50°C – 120°C

Ρεύμα 4-20 mA

1 έως 23 mA

X7

Περιορισμός ζήτησης

Ρεύμα 4-20 mA

1 έως 23 mA

X8

Unit Current (Ρεύμα μονάδας)

Ρεύμα 4-20 mA

1 έως 23 mA

Αναλογικές έξοδοι
Περιγραφή

#

Σήμα εξόδου

X5

Αντλία συμπυκνωτή VFD

0-10 VDC

X6

Βαλβίδα παράκαμψης συμπυκνωτή

0-10 VDC

Εύρος τιμών
0 έως 100% (ανάλυση 1000
βημάτων)
0 έως 100% (ανάλυση 1000
βημάτων)

Ψηφιακές είσοδοι
#
DI1
DI2
DI3
DI4

Περιγραφή
PVM μονάδας
Διακόπτης ροής εξατμιστή
Διακόπτης διπλού σημείου ρύθμισης/
κατάστασης λειτουργίας
"External Alarm" (Εξωτερικός
συναγερμός)

DI5

Διακόπτης μονάδας

DI6

Επείγουσα διακοπή

X2

Ενεργοποίηση ορίου ρεύματος

X3

Διακόπτης ροής συμπυκνωτή

Σήμα ανενεργό

Σήμα ενεργό

Σφάλμα
Χωρίς ροή

Χωρίς σφάλμα
Ροή

Λειτουργία Cool (Ψύξη)

Λειτουργία Ice (Πάγος)

Τηλεχειρισμός
ενεργοποιημένος
Μονάδα
απενεργοποιημένη
Μονάδα
απενεργοποιημένη/
ταχεία διακοπή
Disabled
(Απενεργοποίηση)
Χωρίς ροή

Τηλεχειρισμός
απενεργοποιημένος
Μονάδα
ενεργοποιημένη

Έξοδος ανενεργή

Έξοδος ενεργή

Αντλία ανενεργή

Μονάδα
ενεργοποιημένη
Enabled
(Ενεργοποίηση)
Ροή

Ψηφιακές έξοδοι
#
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Περιγραφή

DO1

Αντλία νερού εξατμιστή αρ. 1

DO2

Συναγερμός μονάδας

Συναγερμός μη ενεργός

DO3
DO4
DO5
DO6
DO7
DO8
DO9

Έξοδος πύργου ψύξης 1
Έξοδος πύργου ψύξης 2
Έξοδος πύργου ψύξης 3
Έξοδος πύργου ψύξης 4

Ανεμιστήρας ανενεργός
Ανεμιστήρας ανενεργός
Ανεμιστήρας ανενεργός
Ανεμιστήρας ανενεργός

Αντλία ενεργή
Συναγερμός ενεργός
(Αναβοσβήνει=
συναγερμός
κυκλώματος)
Ανεμιστήρας ενεργός
Ανεμιστήρας ενεργός
Ανεμιστήρας ενεργός
Ανεμιστήρας ενεργός

Αντλία ανενεργή
Αντλία ανενεργή

Αντλία ενεργή
Αντλία ενεργή

Αντλία νερού εξατμιστή αρ. 2
Αντλία νερού συμπυκνωτή

Συμπιεστής επέκτασης I/O αρ. 1 έως αρ. 3
Αναλογικές είσοδοι
#

Περιγραφή

Πηγή σήματος

X1
X2

Θερμοκρασία εκκένωσης
Πίεση εξατμιστή

Θερμίστορ NTC (10K@25°C)
Λογομετρική (0,5 - 4,5 Vdc)

Αναμενόμενο εύρος
τιμών
-50°C – 120°C
0 έως 5 Vdc

X3
X4
X7

Πίεση λαδιού
Πίεση συμπυκνωτή
Προστασία κινητήρα

Λογομετρική (0,5 - 4,5 Vdc)
Λογομετρική (0,5 - 4,5 Vdc)
Θερμίστορ PTC

0 έως 5 Vdc
0 έως 5 Vdc
δ/ι

Αναλογικές έξοδοι
#
Περιγραφή
Δεν είναι απαραίτητες

Σήμα εξόδου

Εύρος τιμών

Ψηφιακές είσοδοι
#

Περιγραφή

Σήμα ανενεργό

Σήμα ενεργό

X6
X8
DI1

Σφάλμα εκκινητή
Διακόπτης κυκλώματος
Διακόπτης υψηλής πίεσης

Σφάλμα
Απενεργ. κυκλώματος
Σφάλμα

Χωρίς σφάλμα
Ενεργ. κυκλώματος
Χωρίς σφάλμα

Ψηφιακές έξοδοι
Διαμόρφωση Ε.Ε.
#

Περιγραφή

Έξοδος ανενεργή

Έξοδος ενεργή

DO1

Εκκίνηση συμπιεστή

DO2

Συναγερμός κυκλώματος

DO3

Φόρτωση κυκλώματος αρ. 2

DO4

Μείωση φορτίου κυκλώματος αρ. 2 /
Έγχυση κυκλώματος

DO5

Φόρτωση κυκλώματος αρ. 1

DO6

Μείωση φορτίου κυκλώματος αρ. 1

X5

"Turbo" ολισθητήρα

Συμπιεστής ανενεργός
Απεν. συναγερμού
κυκλώματος
Απεν. φόρτωσης
κυκλώματος αρ. 2
Απεν. μείωσης φορτίου
κυκλώματος 2 /
Απεν. έγχυσης υγρού
Απεν. φόρτωσης
κυκλώματος αρ. 1
Απεν. μείωσης φορτίου
κυκλώματος 1
Απενερ. "Turbo"
ολισθητήρα

Συμπιεστής ενεργός
Ενεργ. συναγερμού
κυκλώματος
Ενεργ. φόρτωσης
κυκλώματος αρ. 2
Ενεργ. μείωσης φορτίου
κυκλώματος αρ. 2
Ενεργ. έγχυσης υγρού
Ενεργ. φόρτωσης
κυκλώματος αρ. 1
Ενεργ. μείωσης φορτίου
κυκλώματος αρ. 1
Ενεργ. "Turbo"
ολισθητήρα

I/O ηλεκτρονικής βαλβίδας εκτόνωσης (EXV),
κύκλωμα αρ. 1 έως αρ. 3
Αναλογικές είσοδοι
#
X1
X2
X3

Περιγραφή
Θερμοκρασία εξερχόμενου νερού
(LWT) εξατμιστή (*)
Θερμοκρασία αναρρόφησης

Πηγή σήματος

Αναμενόμενο εύρος
τιμών

Θερμίστορ NTC (10K@25°C)

-50°C – 120°C

Θερμίστορ NTC (10K@25°C)

-50°C – 120°C

Σήμα εξόδου

Εύρος τιμών

Αναλογικές έξοδοι
#
Περιγραφή
Δεν είναι απαραίτητες
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#
DI1

Περιγραφή
Διακόπτης ροής εξατμιστή
(κύκλωμα)

Σήμα ανενεργό

Σήμα ενεργό

Χωρίς ροή

Ροή

Έξοδος ενεργή
Ενεργ.
ηλεκτρομαγνητικής
βαλβίδας γραμμής
υγρού

Ψηφιακές έξοδοι
#

Περιγραφή

Έξοδος ανενεργή

DO1

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
γραμμής υγρού

Απεν, ηλεκτρομαγνητικής
βαλβίδας γραμμής υγρού

Έξοδος βηματικού κινητήρα
#
M1+
M1M2+
M2-

Περιγραφή
Βηματικός κινητήρας ηλεκτρονικής βαλβίδας εκτόνωσης (EXV), έλικας 1
Βηματικός κινητήρας ηλεκτρονικής βαλβίδας εκτόνωσης (EXV), έλικας 2

I/O επέκτασης μονάδας ανεμιστήρων, κύκλωμα αρ.2
Ψηφιακές έξοδοι
#
DO1
DO2
DO3
DO4

Περιγραφή
Κύκλωμα αρ. 2 Βήμα ανεμιστήρα αρ. 1
Απεν. ανεμιστήρα Ενεργ. ανεμιστήρα
Κύκλωμα αρ. 2 Βήμα ανεμιστήρα αρ. 2
Απεν. ανεμιστήρα Ενεργ. ανεμιστήρα
Κύκλωμα αρ. 2 Βήμα ανεμιστήρα αρ. 3
Απεν. ανεμιστήρα Ενεργ. ανεμιστήρα
Κύκλωμα αρ. 2 Βήμα ανεμιστήρα αρ. 4
Απεν. ανεμιστήρα Ενεργ. ανεμιστήρα

Έξοδος ανενεργή

Έξοδος ενεργή

Ανεμιστήρας ανενεργός

Ανεμιστήρας ενεργός

Ανεμιστήρας ανενεργός

Ανεμιστήρας ενεργός

Ανεμιστήρας ανενεργός

Ανεμιστήρας ενεργός

Ανεμιστήρας ανενεργός

Ανεμιστήρας ενεργός

I/O επέκτασης μονάδας ανεμιστήρων, κύκλωμα αρ.3
Ψηφιακές έξοδοι
#
DO1
DO2
DO3
DO4

Περιγραφή
Κύκλωμα αρ. 3 Βήμα ανεμιστήρα αρ. 1
Απεν. ανεμιστήρα Ενεργ. ανεμιστήρα
Κύκλωμα αρ. 3 Βήμα ανεμιστήρα αρ. 2
Απεν. ανεμιστήρα Ενεργ. ανεμιστήρα
Κύκλωμα αρ. 3 Βήμα ανεμιστήρα αρ. 3
Απεν. ανεμιστήρα Ενεργ. ανεμιστήρα
Κύκλωμα αρ. 3 Βήμα ανεμιστήρα αρ. 4
Απεν. ανεμιστήρα Ενεργ. ανεμιστήρα

Έξοδος ανενεργή

Έξοδος ενεργή

Ανεμιστήρας ανενεργός

Ανεμιστήρας ενεργός

Ανεμιστήρας ανενεργός

Ανεμιστήρας ενεργός

Ανεμιστήρας ανενεργός

Ανεμιστήρας ενεργός

Ανεμιστήρας ανενεργός

Ανεμιστήρας ενεργός

Μονάδα επέκτασης I/O αντλίας θέρμανσης μονάδας
Ψηφιακές είσοδοι
#

Περιγραφή

Σήμα ανενεργό

Σήμα ενεργό

DI1

Διακόπτης θέρμανσης/ψύξης

Λειτουργία ψύξης

Λειτουργία θέρμανσης
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Σημεία ρύθμισης
Οι παρακάτω παράμετροι απομνημονεύονται κατά την διακοπή τροφοδοσίας, είναι
ρυθμισμένες από το εργοστάσιο στην τιμή της στήλης Προεπιλογή και μπορούν να οριστούν
σε οποιαδήποτε από τις τιμές που δίνονται στη στήλη Εύρος τιμών.
Η πρόσβαση σε αυτά τα σημεία ρύθμισης για ανάγνωση και εγγραφή προσδιορίζεται με βάση
τη Γενική προδιαγραφή για συστήματα HMI (αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής).
Πίνακας 1, Τιμή και εύρος τιμών για τα σημεία ρύθμισης
Περιγραφή
Μονάδα
Τοποθεσία κατασκευής
"Unit Enable" (Ενεργοποίηση
μονάδας)
Πηγή ελέγχου
Διαθέσιμοι τρόποι λειτουργίας

Θερμοκρασία εξερχόμενου νερού 1 σε
κατάσταση ψύξης
Θερμοκρασία εξερχόμενου νερού 2 σε
κατάσταση ψύξης
Θέρμανση – LWT 1

Προεπιλογή
Ft/Lb
SI
Not Selected (Δεν έχει
επιλεγεί)
Disabled
(Απενεργοποίηση)
Local (Τοπικό)
Cool (Ψύξη)

Not Selected (Δεν έχει επιλεγεί),
Europe (Ευρώπη), USA (ΗΠΑ)
Disabled (Απενεργοποίηση),
Enabled (Ενεργοποίηση)
Local (Τοπικό), Network (Δίκτυο)
COOL (ψύξη)
COOL/w GLYCOL (ψύξη με
γλυκόλη)
COOL/ICE w GLYCOL
(ψύξη/πάγος με γλυκόλη)
ICE w/GLYCOL (πάγος με
γλυκόλη)
HEAT/COOL (θέρμανση/ψύξη)
HEAT/COOL w GLYCOL
(θέρμανση/ψύξη με γλυκόλη)
HEAT/ICE w GLYCOL
(θέρμανση/πάγος με γλυκόλη)
TEST (δοκιμή)

44 F

7 °C

Βλ. ενότητα 0

44 F

7 °C

Βλ. ενότητα 0

113 F

45 °C

§

113 F

45 °C

§

25 F

-4 °C

20 έως 38F / -8 έως 4 °C

5 F

2,7 °C

0 έως 10F / 0 έως 5 °C

2,7 F

1,5 °C

0 έως 3F / 0 έως 1,7 °C

2 F

1 °C

0 έως 3F / 0 έως 1,7 °C

1 F

0,5 °C

0 έως 3F / 0 έως 1,7 °C

Μέγιστη μείωση

3 F/λεπτό

1,7
°C/λεπτό

0,5-5,0 F /λεπτό / 0,3 έως 2,7
°C/λεπτό

Μέγιστη αύξηση

3 F/λεπτό

1,7
°C/λεπτό

0,5-5,0 F /λεπτό / 0,3 έως 2,7
°C/λεπτό

Θέρμανση – LWT 2
Θερμοκρασία εξερχόμενου νερού σε
κατάσταση Ice (Πάγος)
Διαφορά θερμοκρασίας για εκκίνηση
Διαφορά θερμοκρασίας για διακοπή
λειτουργίας
Διαφορά θερμοκρασίας για μετάβαση
σε υψηλότερο στάδιο (μεταξύ
συμπιεστών)
Διαφορά θερμοκρασίας για μετάβαση
σε χαμηλότερο στάδιο (μεταξύ
συμπιεστών)

Χρονόμετρο επανακυκλοφορίας
εξατμιστή
Έλεγχος εξατμιστή
Τύπος επαναφοράς θερμοκρασίας
εξερχόμενου νερού
Μέγιστη επαναφορά
Διαφορά θερμοκρασίας για έναρξη
επαναφοράς
Σταδιακή αύξηση φορτίου
Όριο χωρητικότητας έναρξης
D–EOMWC00A04-14EL

Εύρος τιμών

30

0 έως 300 δευτερόλεπτα

#1 μόνο

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

Κανένα

Κανένα, 4-20mA, Επιστροφή

10 F

5 °C

0 έως 20F / 0 έως 10 °C

10 F

5 °C

0 έως 20F / 0 έως 10 °C

Disable
(Απενεργοποίηση)
40%

Disable (Απενεργοποίηση),
Enable (Ενεργοποίηση)
20-100%

- 20 Περιγραφή

Εύρος τιμών

Μονάδα
Soft Load Ramp (Διάστημα σταδιακής
αύξησης φορτίου)

Ft/Lb
20 λεπτά

1-60 λεπτά

Περιορισμός ζήτησης

Disable
(Απενεργοποίηση)
800 Amp
800 Amp
2

Disable (Απενεργοποίηση),
Enable (Ενεργοποίηση)
0 έως 2000 Amp = 4 έως 20 mA
0 έως 2000 Amp
1-2-3

12

1-23 ώρες

Ρεύμα @ 20mA
Σημείο ρύθμισης ορίου ρεύματος
Αριθμός κυκλωμάτων
Ice Cycle Delay (Καθυστέρηση
κύκλου πάγου)
Σημείο ρύθμισης θερμ. νερού
συμπυκνωτή
Τιμή ελέγχου συμπύκνωσης
Τύπος αναλογικής εξόδου
συμπύκνωσης
Σημείο ρύθμισης πύργου 1
Σημείο ρύθμισης πύργου 2
Σημείο ρύθμισης πύργου 3
Σημείο ρύθμισης πύργου 4
Πύργος 1 – Διαφορικό
Πύργος 2 – Διαφορικό
Πύργος 3 – Διαφορικό
Πύργος 4 – Διαφορικό
Ελάχιστη ταχύτητα μηχανισμού
κίνησης μεταβλητής συχνότητας (Vfd)
Μέγιστη ταχύτητα μηχανισμού
κίνησης μεταβλητής συχνότητας (Vfd)
Ελάχ. άνοιγμα βαλβίδας παρ.
Μέγ. άνοιγμα βαλβίδας παρ.
Απολαβή προπ. Vfd/βαλβ. παράκ. PID
(kp)
Χρόνος απόδ. Vfd/βαλβ. παράκ. PID
(Td)
Χρόνος ενσωμ. Vfd/βαλβ. παράκ. PID
(Ti)
Εκκαθάριση καθυστέρησης πάγου
Επικοινωνία SSS
PVM

Μείωση θορύβου
Noise Reduction Start Time (Χρόνος
έναρξης μείωσης θορύβου)
Noise Reduction End Time (Χρόνος
λήξης μείωσης θορύβου)
Noise Reduction Condenser Offset
(Απόκλιση συμπυκνωτή για μείωση
θορύβου)
Evap LWT sensor offset (Απόκλιση
αισθητήρα θερμοκρασίας
εξερχόμενου νερού εξατμιστή (LWT))
Evap EWT sensor offset (Απόκλιση
αισθητήρα θερμοκρασίας
εισερχόμενου νερού εξατμιστή
(EWT))
Χρονόμετρο διαστήματος μεταξύ
εκκινήσεων
Συμπιεστής – Γενικά
Χρονόμετρο διαστήματος από τη
διακοπή ως την επόμενη εκκίνηση
Πίεση διακοπής λειτουργίας αντλίας
Χρονικό όριο διακοπής λειτουργίας
αντλίας
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Προεπιλογή
SI

95 °F

35 °C

Είσοδος συμπ.

69,8 έως 60,00 °C / 21 έως 60 °C

95 °F
35 °C
98,6 °F
37 °C
102,2 °F
39 °C
105,8 °F
41 °C
2,7 °F/1,5 °C
2,7 °F/1,5 °C
2,7 °F/1,5 °C
2,7 °F/1,5 °C

Είσοδος συμπ., Έξοδος συμπ.,
Πίεση
Κανένα, Vfd, βαλβίδα
παράκαμψης
69,8 έως 140 °F / 21 έως 60 °C
69,8 έως 140 °F / 21 έως 60 °C
69,8 έως 140 °F / 21 έως 60 °C
69,8 έως 140 °F / 21 έως 60 °C
0,2 έως 9 dF / 0,1 έως 10 dK
0,2 έως 9 dF / 0,1 έως 10 dK
0,2 έως 9 dF / 0,1 έως 10 dK
0,2 έως 9 dF / 0,1 έως 10 dK

10%

0 έως 100%

100%

0 έως 100%

0%
95%

0 έως 100%
0 έως 100%

10.0

0 έως 50

1,0 δευτ.

0 έως 180 δευτ.

600,0 δευτ.

0 έως 600 δευτ.

Όχι
Όχι
Multi Point (Πολλαπλά
σημεία)

Disabled
(Απενεργοποίηση)

Όχι, Ναι
Όχι, Ναι
Single Point (Μονό σημείο), Multi
Point (Πολλαπλά σημεία),
None(SSS) [Κανένα (Εκκινητής
στερεάς κατάστασης)]
Disabled (Απενεργοποίηση),
Enabled (Ενεργοποίηση)

21:00

18:00 – 23:59

6:00

5:00 – 9:59

Κανένα

10,0 F

5 °C

0,0 έως 25,0 F

0°F

0°C

-5,0 έως 5,0°C / -9,0 έως -12,78°C

0°F

0°C

-5,0 έως 5,0°C / -9,0 έως -12,78°C

10 λεπτά
Ft/Lb

6-60 λεπτά
SI

5 λεπτά
14,3 PSI

100 kPa
120 δλ.

3-20 λεπτά
10 έως 40 PSI / 70 έως 280 kPa
0 έως 180 δλ.

Περιγραφή

Προεπιλογή

Μονάδα
Σημείο μετάβασης σε χαμηλότερο
στάδιο λόγω χαμηλού φορτίου
Σημείο φορτίου για μετάβαση σε
υψηλότερο στάδιο
Stage Up Delay (Καθυστέρηση
μετάβασης σε υψηλότερο στάδιο)
Καθυστέρηση μετάβασης σε
χαμηλότερο στάδιο
Εκκαθάριση καθυστέρησης σταδίου
Μέγιστος αριθμός συμπιεστών σε
λειτουργία
Αρ. ακολουθίας, κύκλωμα 1
Αρ. ακολουθίας, κύκλωμα 2
Αρ. ακολουθίας, κύκλωμα 3
Ενεργοποίηση ψεκασμού υγρού
Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες
γραμμής υγρού
Χαμηλή πίεση εξατμιστή - Μείωση
φορτίου
Χαμηλή πίεση εξατμιστή Διατήρηση
Καθυστέρηση υψηλής πίεσης λαδιού
Διαφορά υψηλής πίεσης λαδιού
Καθυστέρηση χαμηλής στάθμης
λαδιού
Υψηλή θερμοκρασία εκκένωσης
Καθυστέρηση χαμηλής αναλογίας
πίεσης
Χρονικό όριο έναρξης
Πάγωμα νερού εξατμιστή
Δοκιμή ροής εξατμιστή
Χρονικό όριο επανακυκλοφορίας
εξατμ.

Ft/Lb

Εύρος τιμών

SI
50%

20 έως 50%

50%

50 έως 100%

5 λεπτά

0 έως 60 λεπτά

3 λεπτά

3 έως 30 λεπτά

Όχι

Όχι, Ναι

2

1-3

1
1
1

1-4
1-4
1-4
75 έως 90°C
Disable (Απενεργοποίηση), Enable
(Ενεργοποίηση)
Βλ. ενότητα 0

185°F
85°C
Disable
(Απενεργοποίηση)
23,2 PSI
160 kPa
27,5 PSI

180 kPa

Βλ. ενότητα 0

250 kPa

10-180 δλ.
0-60 PSI / 0 έως 415 kPa

30 δλ.
35 PSI
120 δλ.
230 F

10 έως 180 δλ.
110 °C

150 έως 110,00 °C / 65 έως 110 °C

90 δλ.

30-300 δλ.

60 δλ.
36 F

20 έως 180 δλ.
Βλ. ενότητα 0

2,2 °C
15 δλ.
3 λεπτά

5 έως 15 δλ.
1 έως 10 λεπτά

Τα παρακάτω σημεία ρύθμισης υπάρχουν για κάθε ένα από τα κυκλώματα:
Περιγραφή
Τρόπος λειτουργίας κυκλώματος

Προεπιλογή
Ft/Lb
SI
Enable
(Ενεργοποίηση)
Auto (Αυτόματο)

Εύρος τιμών

Disable (Απενεργοποίηση), Enable
(Ενεργοποίηση), Test (Δοκιμή)
Έλεγχος απόδοσης
Auto (Αυτόματος), Manual
(Χειροκίνητος
Χωρητικότητα
0%
0 έως 100%
Πώμα Εn Economizer
40%
40% έως 75%
Εκκαθάριση χρονομέτρων
Off (Απενεργοποίηση)
Off,On (Απενεργοποίηση,
κύκλου
ενεργοποίηση)
Έλεγχος ηλεκτρονικής βαλβίδας
Auto (Αυτόματο)
Auto (Αυτόματος), Manual
εκτόνωσης (EXV)
(Χειροκίνητος
Θέση ηλεκτρονικής βαλβίδας
Βλ. σημείωση 2 μετά
0% έως 100%
εκτόνωσης (EXV)
τον πίνακα
Διακοπή λειτουργίας αντλίας για Off (Απενεργοποίηση)
Off,On (Απενεργοποίηση,
σέρβις
ενεργοποίηση)
Απόκλιση πίεσης εξατμιστή
0PSI
0kPa -14,5 έως 14,5 PSI / -100 έως 100
kPa
Απόκλιση πίεσης συμπυκνωτή
0PSI
0kPa -14,5 έως 14,5 PSI / -100 έως 100
kPa
Απόκλιση πίεσης λαδιού
0PSI
0kPa -14,5 έως 14,5 PSI / -100 έως 100
kPa
Απόκλιση θερμοκρασίας
0°F
0°C
-5,0 έως 5,0 βαθμοί
αναρρόφησης
Απόκλιση θερμοκρασίας
0°F
0°C
-5,0 έως 5,0 βαθμοί
εκκένωσης
Σημείο ρύθμισης ανεμιστήρα 1
95 °F
35°C
69,8 έως 140 °F / 21 έως 60 °C
Σημείο ρύθμισης ανεμιστήρα 2
98,6 °F
37°C
69,8 έως 140 °F / 21 έως 60 °C
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- 22 Σημείο ρύθμισης ανεμιστήρα 3
Σημείο ρύθμισης ανεμιστήρα 4
Διαφορά ανεμιστήρα 1
Διαφορά ανεμιστήρα 2
Διαφορά ανεμιστήρα 3
Διαφορά ανεμιστήρα 4
Ελάχιστη ταχύτητα μηχανισμού
κίνησης μεταβλητής συχνότητας
(Vfd)
Μέγιστη ταχύτητα μηχανισμού
κίνησης μεταβλητής συχνότητας
(Vfd)
Απολαβή προπ. Vfd PID (kp)
Χρόνος απόδ. Vfd PID (Td)
Χρόνος ενσωμ. Vfd PID (Ti)

102,2 °F
105,8 °F
2,7 °F
2,7 °F
2,7 °F
2,7 °F
10%

39°C
41°C
1,5 °C
1,5 °C
1,5 °C
1,5 °C

69,8 έως 140 °F / 21 έως 60 °C
69,8 έως 140 °F / 21 έως 60 °C
0,2 έως 9 dF / 0,1 έως 10 dK
0,2 έως 9 dF / 0,1 έως 10 dK
0,2 έως 9 dF / 0,1 έως 10 dK
0,2 έως 9 dF / 0,1 έως 10 dK
0 έως 45%

100%

55 έως 100%

10.0
1,0 δευτ.
600,0 δευτ.

0 έως 50
0 έως 180 δευτ.
0 έως 600 δευτ.

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) και
"Cool LWT 2" (Θερμοκρασία 2 εξερχόμενου νερού σε ψύξη)
Διαθέσιμη επιλογή λειτουργίας
Εύρος τιμών,
Εύρος τιμών,
αγγλοσαξονικό
Διεθνές σύστημα
σύστημα
Χωρίς γλυκόλη
40 έως 60oF
4 έως 15 °C
Με γλυκόλη
25 έως 60oF
-4 έως 15 °C
Πάγωμα νερού εξατμιστή
Διαθέσιμη επιλογή λειτουργίας
Εύρος τιμών,
Εύρος τιμών,
αγγλοσαξονικό
Διεθνές σύστημα
σύστημα
Χωρίς γλυκόλη
36 έως 42oF
2 έως 6 °C
Με γλυκόλη
0 έως 42oF
-18 έως 6 °C
Χαμηλή πίεση εξατμιστή - Διατήρηση
Διαθέσιμη επιλογή λειτουργίας
Εύρος τιμών,
Εύρος τιμών,
αγγλοσαξονικό
Διεθνές σύστημα
σύστημα
Χωρίς γλυκόλη
28 έως 45 PSIG
195 έως 310 kPa
Με γλυκόλη
0 έως 45 PSIG
0 έως 310 kPa
Χαμηλή πίεση εξατμιστή - Μείωση φορτίου
Διαθέσιμη επιλογή λειτουργίας
Εύρος τιμών,
Εύρος τιμών,
αγγλοσαξονικό
Διεθνές σύστημα
σύστημα
Χωρίς γλυκόλη
26 έως 45 Psig
180 έως 310 kPa
Με γλυκόλη
0 έως 45 Psig
0 έως 410 kPa
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Λειτουργίες μονάδας
Υπολογισμοί
Κλίση Θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού (LWT)
Η κλίση της θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού (LWT) υπολογίζεται με τέτοιο τρόπο
ώστε η κλίση να αντιπροσωπεύει την αλλαγή στη θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού
(LWT) για χρονικό διάστημα ενός λεπτού με τουλάχιστον πέντε δείγματα ανά λεπτό τόσο
για τον εξατμιστή όσο και για τον συμπυκνωτή.

Ρυθμός μείωσης
Η τιμή της κλίσης που υπολογίζεται παραπάνω θα είναι αρνητική καθώς η θερμοκρασία του
νερού πέφτει. Για χρήση σε μερικές λειτουργίες ελέγχου, η αρνητική τιμή της κλίσης
μετατρέπεται σε θετική πολλαπλασιάζοντας με –1.

Μοντέλο μονάδας
Το μοντέλο της μονάδας μπορεί να επιλεγεί μεταξύ των τεσσάρων που είναι διαθέσιμες γι'
αυτή την εφαρμογή. Ανάλογα με το μοντέλο, το εύρος μετρήσεων και ο τύπος του ψυκτικού
επιλέγονται αυτόματα.

"Unit Enable" (Ενεργοποίηση μονάδας)
Η ενεργοποίηση και η απενεργοποίηση του ψύκτη επιτυγχάνεται με τη χρήση σημείων
ρύθμισης και εισόδων στον ψύκτη. Ο διακόπτης μονάδας, το εισερχόμενο σήμα του
τηλεχειριζόμενου διακόπτη και το σημείο ρύθμισης ενεργοποίησης μονάδας πρέπει να είναι
ενεργοποιημένα ώστε η μονάδα να είναι διαθέσιμη για λειτουργία όταν η πηγή ελέγχου
είναι ρυθμισμένη στη θέση "local" (τοπικό). Το ίδιο ισχύει εάν η πηγή ελέγχου έχει
ρυθμιστεί στη θέση "network" (δίκτυο), με την επιπλέον απαίτηση ότι το αίτημα "BAS"
(Σύστημα αυτοματισμών κτιρίων) πρέπει να είναι ενεργοποιημένο.
Η μονάδα είναι διαθέσιμη για λειτουργία σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ένδειξη "x" σημαίνει ότι η τιμή παραβλέπεται.

Μονάδα
μονάδας

"Control
Source Set
Point"
(Σημείο
ρύθμισης
πηγής
ελέγχου)

"Remote Switch
Input" (Σήμα
εισόδου
τηλεχειριζόμενου
διακόπτη)

"Unit Enable
Set Point"
(Σημείο
ρύθμισης
ενεργοποίησ
ης μονάδας)

"BAS
Request"
(Αίτημα
BAS)

"Unit Enable"
(Ενεργοποίηση
μονάδας)

Off
(Απενεργοποίηση)

X

X

X

X

Off
(Απενεργοποίηση)

X

X

X

Off
(Απενεργοποί
ηση)

X

Off
(Απενεργοποίηση)

X

X

Off (Απενεργοποίηση)

X

X

Off
(Απενεργοποίηση)

On (Ενεργοποίηση)

Local
(Τοπικό)

On (Ενεργοποίηση)

On
(Ενεργοποίησ
η)

X

On (Ενεργοποίηση)

X

Network
(Δίκτυο)

X

On (Ενεργοποίηση)

Network
(Δίκτυο)

On (Ενεργοποίηση)

Off
Off
(Απενεργοπ
(Απενεργοποίηση)
οίηση)
On
On
(Ενεργοποίησ (Ενεργοποίη On (Ενεργοποίηση)
η)
ση)
X

Όλες οι μέθοδοι απενεργοποίησης του ψύκτη που παρουσιάζονται σε αυτήν την ενότητα, θα
οδηγήσουν σε κανονική διακοπή λειτουργίας (διακοπή λειτουργίας αντλίας) οποιωνδήποτε
κυκλωμάτων που είναι σε λειτουργία.
Όταν ο ελεγκτής εκκινείται, το "Unit Enable Set Point" (Σημείο ρύθμισης ενεργοποίησης
μονάδας) θα αρχικοποιηθεί στη θέση ‘off’ εάν το "Unit Status After Power Failure Set
D–EOMWC00A04-14EL

- 24 Point" (Σημείο ρύθμισης κατάστασης της μονάδας μετά από διακοπή ρεύματος) έχει
ρυθμιστεί στη θέση ‘off’.

Επιλογή τρόπου λειτουργίας μονάδας
Ο τρόπος λειτουργίας της μονάδας καθορίζεται από τα σημεία ρύθμισης και τις εισόδους
στον ψύκτη. Το "Available Modes Set Point" (Σημείο ρύθμισης διαθέσιμων τρόπων
λειτουργίας) καθορίζει τους τρόπους λειτουργίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Αυτό
το σημείο ρύθμισης καθορίζει επίσης εάν η μονάδα είναι διαμορφωμένη για χρήση
γλυκόλης. Το "Control Source Set Point" (Σημείο ρύθμισης πηγής ελέγχου) καθορίζει το
σημείο από το οποίο θα προέρχεται μια εντολή για αλλαγή τρόπου λειτουργίας. Μια
ψηφιακή είσοδος προκαλεί εναλλαγή μεταξύ των τρόπων λειτουργίας cool (ψύξη) και ice
(πάγος), εάν είναι διαθέσιμες και εάν η πηγή ελέγχου είναι ρυθμισμένη σε "local" (τοπικό).
Το αίτημα τρόπου λειτουργίας BAS (Σύστημα αυτοματισμών κτιρίων) προκαλεί εναλλαγή
μεταξύ των τρόπων λειτουργίας cool (ψύξη) και ice (πάγος), εάν και οι δύο είναι διαθέσιμες
και η πηγή ελέγχου είναι ρυθμισμένη σε "network" (δίκτυο).
Μπορείτε να αλλάξετε το "Available Modes Set Point" (Σημείο ρύθμισης διαθέσιμων
τρόπων λειτουργίας) μόνο όταν ο διακόπτης της μονάδας είναι απενεργοποιημένος.
Αυτό συμβαίνει για να αποτρέπεται η ακούσια αλλαγή τρόπων λειτουργίας ενώ ο ψύκτης
είναι σε λειτουργία.
Η ένδειξη "Unit Mode" (Τρόπος λειτουργίας μονάδας) ρυθμίζεται σύμφωνα με τον
ακόλουθο πίνακα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ένδειξη "x" σημαίνει ότι η τιμή παραβλέπεται.

X

"Mode
Input"
(Είσοδ
ος
τρόπο
υ
λειτου
ργίας)
X

X

X

Control Source
Set Point

(Σημείο
ρύθμισης
πηγής
ελέγχου)

Local (Τοπικό)

Local (Τοπικό)

"BAS
Request"
(Αίτημα
BAS)

X
X

X
X

X

X

Network
(Δίκτυο)

X

X

X

Local (Τοπικό)

X

Local (Τοπικό)
Network
(Δίκτυο)
Network
(Δίκτυο)

x

x
Off
(Απενε
ργοποί
ηση)

Cool (Ψύξη)
Cool (Ψύξη)

X

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

Ice (Πάγος)

X

x

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

Τρόπος
λειτουργίας
μονάδας

Cool (Ψύξη)

Cool (Ψύξη)
Ice (Πάγος)

Off
(Απενεργ
οποίηση)
On
x

ρύθμισης
διαθέσιμων τρόπων
λειτουργίας)

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

X

X

Available Modes
Set Point (Σημείο

X

X

Network
(Δίκτυο)

Local (Τοπικό)
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Off
(Απενε
ργοποί
ηση)
On
(Ενεργ
οποίησ
η)

Διακόπτ
ης HP

X

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

Cool (Ψύξη)
Ice (Πάγος)
Ice (Πάγος)

X

Ψύξη/Θέρμανση

Cool (Ψύξη)

x

Ψύξη/Θέρμανση

Θέρμανση

Cool (Ψύξη)

Ψύξη/Θέρμανση

Cool (Ψύξη)

x

Θέρμανση

Ψύξη/Θέρμανση

Θέρμανση

Off
(Απενεργ
οποίηση)

x

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

Cool (Ψύξη)

Local (Τοπικό)

On
(Ενεργ
οποίησ
η)

Local (Τοπικό)

x

Local (Τοπικό)

x

Network
(Δίκτυο)

x

x

Cool (Ψύξη)

Network
(Δίκτυο)

x

x

Ice (Πάγος)

Network
(Δίκτυο)

x

x

Θέρμανση

x

x

Off
(Απενεργ
οποίηση)
On
(Ενεργοπ
οίηση)
On
(Ενεργοπ
οίηση)

x

x

x

x

Cool/Ice w/Glycol
(Ψύξη/Πάγος με
γλυκόλη/Θέρμανση)
Cool w/Glycol/Heat
(Ψύξη με
γλυκόλη/Θέρμανση)
Cool w/Glycol/Heat
(Ψύξη με
γλυκόλη/Θέρμανση)
Cool/Ice w/Glycol
(Ψύξη/Πάγος με
γλυκόλη/Θέρμανση)
Cool/Ice w/Glycol
(Ψύξη/Πάγος με
γλυκόλη/Θέρμανση)
Cool/Ice w/Glycol
(Ψύξη/Πάγος με
γλυκόλη/Θέρμανση)
Test (Δοκιμή)

Ice (Πάγος)

Cool (Ψύξη)
Θέρμανση
Cool (Ψύξη)
Ice (Πάγος)
Θέρμανση
Test (Δοκιμή)

Διαμόρφωση με γλυκόλη
Εάν το "Available Modes Set Point" (Σημείο ρύθμισης διαθέσιμων τρόπων λειτουργίας)
είναι ρυθμισμένο σε μια επιλογή "w/Glycol" (με γλυκόλη), τότε η λειτουργία με
γλυκόλη είναι διαθέσιμη για τη μονάδα. Πρέπει να απενεργοποιείτε τη λειτουργία με
γλυκόλη μόνο όταν το "Available Modes Set Point" (Σημείο ρύθμισης διαθέσιμων
τρόπων λειτουργίας) είναι ρυθμισμένο στην επιλογή Cool (Ψύξη).

Καταστάσεις ελέγχου μονάδας
Η μονάδα θα βρίσκεται πάντα σε μία από τις τρεις παρακάτω καταστάσεις:

Off (Απενεργοποίηση) – Η μονάδα δεν είναι διαθέσιμη για λειτουργία.

Auto (Αυτόματη) – Η μονάδα είναι διαθέσιμη για λειτουργία.

Pumpdown (Διακοπή λειτουργίας αντλίας) – Η μονάδα τερματίζει τη λειτουργία
της κανονικά.
Η μονάδα θα βρίσκεται σε κατάσταση "Off" εάν ισχύει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
 Είναι ενεργός ένας συναγερμός για χειροκίνητη επαναφορά της μονάδας
 Όλα τα κυκλώματα είναι μη διαθέσιμα για εκκίνηση λειτουργίας (δεν μπορούν να
ξεκινήσουν να λειτουργούν ακόμη και μετά τη λήξη οποιωνδήποτε χρονομέτρων
κύκλων)
 Ο τρόπος λειτουργίας της μονάδας είναι "ice" (πάγος), όλα τα κυκλώματα είναι
απενεργοποιημένα και η καθυστέρηση του τρόπου λειτουργίας "ice" είναι ενεργή
Η μονάδα θα βρίσκεται σε κατάσταση "Auto" (Αυτόματη) εάν ισχύει οποιοδήποτε από
τα ακόλουθα:
 Η μονάδα είναι διαθέσιμη για λειτουργία με βάση τις ρυθμίσεις και τους διακόπτες
 Εάν ο τρόπος λειτουργίας της μονάδας είναι "ice" (πάγος), το χρονόμετρο αυτού
του τρόπου λειτουργίας έχει λήξει
 Κανένας συναγερμός για χειροκίνητη επαναφορά της μονάδας δεν είναι ενεργός
 Τουλάχιστον ένα κύκλωμα είναι ενεργοποιημένο και διαθέσιμο για εκκίνηση
λειτουργίας
Η μονάδα θα βρίσκεται σε κατάσταση "Pumpdown" (Διακοπή λειτουργίας αντλίας)
μέχρι σε όλους τους συμπιεστές που είναι σε λειτουργία να τερματιστεί η διακοπή
λειτουργίας αντλίας εάν ισχύει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
 Η μονάδα έχει απενεργοποιηθεί μέσω των ρυθμίσεων και/ή των εισόδων στην
ενότητα 0
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Κατάσταση μονάδας
Η εμφανιζόμενη κατάσταση της μονάδας καθορίζεται από τις συνθήκες που
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Απαρίθμ
0
1
2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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Κατάσταση
Auto (Αυτόματο)
Off:Ice Mode Timer
(Απενεργοποίηση:
Χρονόμετρο λειτουργίας
σε κατάσταση πάγου)
Off:All Cir Disabled
(Απενεργοποίηση: Όλα
τα κυκλώματα
ανενεργά)
Off:Unit Alarm
(Απενεργοποίηση:
Συναγερμός μονάδας)
Off:Keypad Disable
(Απενεργοποίηση:
Ανενεργό μέσω
πληκτρολογίου)
Off:Remote Switch
(Απενεργοποίηση:
Τηλεχειριζόμενος
διακόπτης)
Off:BAS Disable
(Απενεργοποίηση:
Ανενεργό λόγω BAS)
Off:Unit Switch
(Απενεργοποίηση:
Διακόπτης μονάδας)
Off:Test Mode
(Απενεργοποίηση:
Κατάσταση δοκιμής)
Auto:Noise Reduction
(Αυτόματο: Μείωση
θορύβου)
Auto:Wait for load
(Αυτόματο: Αναμονή για
φορτίο)
Auto:Evap Recirc
(Αυτόματο:
Επανακυκλοφορία
εξατμιστή)
Auto:Wait for flow
(Αυτόματο: Αναμονή για
ροή)
Auto:Pumpdown
(Αυτόματο:Διακοπή
λειτουργίας αντλίας)
Auto:Max Pulldown
(Αυτόματο: Μέγιστη
μείωση)
Auto:Unit Cap Limit
(Αυτόματο: Όριο
απόδοσης μονάδας)
Auto:Current Limit
(Αυτόματο: Όριο
ρεύματος)
Off:Config Changed,
Reboot (Απεν.:Διαμόρφ.
άλλαξε, Επανεκκίνηση)
Off:Set Mfg Location
(Απεν.:Ρύθμ. θέσης
μφγ.)

Συνθήκες
Unit State (Κατάσταση μονάδας) = Auto (Αυτόματο)
Unit State (Κατάσταση μονάδας)= Off
(Απενεργοποίηση), Unit Mode (Τρόπος λειτουργίας
μονάδας) = Ice (Πάγος), και Ice Delay (Καθυστέρηση
πάγου)= Active (ενεργό)
Unit State (Κατάσταση μονάδας)= Off
(Απενεργοποίηση) και κανένας συμπιεστής δεν είναι
διαθέσιμος
Unit State (Κατάσταση μονάδας) = Off
(Απενεργοποίηση) και η κατάσταση Unit Alarm
(Συναγερμός μονάδας) είναι ενεργή
Unit State (Κατάσταση μονάδας) = Off
(Απενεργοποίηση) και Unit Enable Set Point (Σημείο
ρύθμισης ενεργοποίησης μονάδας) = Ανενεργό
Unit State (Κατάσταση μονάδας) = Off
(Απενεργοποίηση) και η κατάσταση Remote Switch
(Τηλεχειριζόμενος διακόπτης) είναι ενεργή
Unit State (Κατάσταση μονάδας) = Off
(Απενεργοποίηση), Control Source (Πηγή ελέγχου) =
Network (Δίκτυο), και BAS Enable (Ενεργό λόγω
BAS) = σφάλμα
Unit State (Κατάσταση μονάδας) = Off
(Απενεργοποίηση) και Unit Switch (διακόπτης
μονάδας) = Disable (Ανενεργό)
Unit State (Κατάσταση μονάδας) = Off
(Απενεργοποίηση) και Unit Mode (Τρόπος
λειτουργίας μονάδας) = Test (Δοκιμή)
Unit State (Κατάσταση μονάδας) = Auto (Αυτόματο)
και η κατάσταση Noise Reduction (Μείωση θορύβου)
είναι ενεργή
Unit State (Κατάσταση μονάδας) = Auto (Αυτόματο),
κανένα κύκλωμα δεν λειτουργεί και η Θερμοκρασία
εξερχόμενου νερού (LWT) είναι μικρότερη από το
ενεργό σημείο ρύθμισης + τη διαφορά για εκκίνηση
Unit State (Κατάσταση μονάδας) = Auto (Αυτόματο)
και Evaporator State (Κατάσταση εξατμιστή) = Start
(Εκκίνηση)
Unit State (Κατάσταση μονάδας) = Auto (Αυτόματο),
Evaporator State (Κατάσταση εξατμιστή) = Start
(Εκκίνηση) και ο διακόπτης ροής είναι ανοικτός
Unit State (Κατάσταση μονάδας) = Pumpdown
(Διακοπή λειτουργίας αντλίας)
Unit State (Κατάσταση μονάδας) = Auto (Αυτόματο),
επίτευξη ή υπέρβαση του μέγιστου ρυθμού μείωσης
Unit State (Κατάσταση μονάδας) = Auto (Αυτόματο),
επίτευξη ή υπέρβαση ορίου απόδοσης μονάδας
Unit State (Κατάσταση μονάδας) = Auto (Αυτόματο),
επίτευξη ή υπέρβαση ορίου ρεύματος μονάδας)
Unit State (Κατάσταση μονάδας) = Off
(Απενεργοποίηση) και Unit Enable Set Point (Σημείο
ρύθμισης ενεργοποίησης μονάδας) = Ανενεργό
Unit State (Κατάσταση μονάδας) = Off
(Απενεργοποίηση) και Unit Enable Set Point (Σημείο
ρύθμισης ενεργοποίησης μονάδας) = Ανενεργό

Καθυστέρηση έναρξης σε κατάσταση Ice (Πάγος)
Ένα ρυθμιζόμενο χρονόμετρο καθυστέρησης της λειτουργίας πάγου μεταξύ δύο
διαδοχικών εκκινήσεων μειώνει τη συχνότητα με την οποία μπορεί να ξεκινήσει ο
ψύκτης σε κατάσταση Ice (Πάγος). Το χρονόμετρο ξεκινάει όταν ξεκινήσει να
λειτουργεί ο πρώτος συμπιεστής ενώ η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση πάγου. Όσο
αυτό το χρονόμετρο είναι ενεργό, ο ψύκτης δεν μπορεί να επανεκκινήσει τη λειτουργία
σε κατάσταση Ice (Πάγος). Η χρονοκαθυστέρηση ρυθμίζεται από τον χρήστη.
Υπάρχει δυνατότητα χειροκίνητης εκκαθάρισης του χρονομέτρου καθυστέρησης της
λειτουργίας σε κατάσταση πάγου για να επιβάλλετε την επανεκκίνηση της λειτουργίας
σε κατάσταση πάγου. Υπάρχει διαθέσιμο ένα σημείο ρύθμισης που προορίζεται ειδικά
για την εκκαθάριση της καθυστέρησης της λειτουργίας σε κατάσταση πάγου. Επιπλέον,
σβήνοντας και ενεργοποιώντας ξανά τον ελεγκτή θα γίνει εκκαθάριση του χρονομέτρου
καθυστέρησης σε κατάσταση πάγου.

Έλεγχος αντλίας εξατμιστή
Υπάρχουν τρεις καταστάσεις ελέγχου αντλίας εξατμιστή για τον έλεγχο των αντλιών
εξατμιστή:




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.

Η κατάσταση ελέγχου είναι στη θέση "Off" (Απενεργοποίηση) όταν ισχύουν όλα τα
ακόλουθα:
 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
 Η θερμοκρασία εισερχόμενου νερού (EWT) είναι υψηλότερη από το σημείο
ρύθμισης "Evap Freeze" (Πάγωμα εξατμιστή) ή το σφάλμα αισθητήρα EWT
είναι ενεργό
Η κατάσταση ελέγχου είναι "Start" (Εκκίνηση) όταν ισχύει οποιοδήποτε από τα
ακόλουθα:
 Η κατάσταση μονάδας είναι στην αυτόματη επιλογή
 Η θερμοκρασία εξερχόμενου νερού (LWT) είναι μικρότερη από το σημείο
ρύθμισης "Evap Freeze" (Πάγωμα εξατμιστή) μείον 0,6 °C και το σφάλμα
αισθητήρα LWT δεν είναι ενεργό
 Η θερμοκρασία εισερχόμενου νερού (EWT) είναι μικρότερη από το σημείο
ρύθμισης "Evap Freeze" (Πάγωμα εξατμιστή) μείον 0,6 °C και το σφάλμα
αισθητήρα EWT δεν είναι ενεργό
Η κατάσταση ελέγχου είναι Run (Σε λειτουργία) όταν η είσοδος του διακόπτη ροής έχει
κλείσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό του σημείου ρύθμισης "Evaporator
Recirculate" (Επανακυκλοφορία εξατμιστή).

Επιλογή αντλίας
Η έξοδος της αντλίας που χρησιμοποιείται καθορίζεται από το σημείο ρύθμισης "Evap
Pump Control" (Έλεγχος αντλίας εξατμιστή). Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει τις ακόλουθες
διαμορφώσεις:
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#1 only (#1 μόνο) – Θα χρησιμοποιείται πάντα η αντλία 2






- 28 #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 2 χρησιμοποιείται κανονικά, με την αντλία 2
ως εφεδρική
#2 Primary (#2 κύρια) – Η αντλία 2 χρησιμοποιείται κανονικά, με την αντλία 1
ως εφεδρική

Στάδια κύριας/εφεδρικής αντλίας
Η αντλία που ορίζεται ως κύρια θα είναι η πρώτη που θα εκκινηθεί. Εάν ο εξατμιστής
είναι σε κατάσταση έναρξης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το σημείο ρύθμισης
του χρονικού ορίου 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, εάν η ροή χαθεί για περισσότερο από το
μισό της τιμής του σημείου ρύθμισης δοκιμής της 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 έναρξης του εξατμιστή ή εάν
χαθεί η ροή στην κατάσταση λειτουργίας του εξατμιστή.
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, θα γίνεται σύγκριση των ωρών λειτουργίας των
αντλιών. Σε αυτό το σημείο, η αντλία με τις λιγότερες ώρες θα ορίζεται ως η κύρια
αντλία.

Έλεγχος αντλίας συμπυκνωτή
Υπάρχουν τρεις καταστάσεις ελέγχου της αντλίας συμπυκνωτή για τον έλεγχο της
αντλίας του συμπυκνωτή:
 Off (Απενεργοποίηση)
 Start (Εκκίνηση) – Η αντλία είναι ενεργοποιημένη, γίνεται επανακυκλοφορία
στο βρόχο νερού
 Run (Σε λειτουργία) – Η αντλία είναι ενεργοποιημένη, έχει γίνει
επανακυκλοφορία στο βρόχο νερού
Η κατάσταση ελέγχου είναι στη θέση "Off" (Απενεργοποίηση) όταν ισχύει οποιοδήποτε
από τα ακόλουθα
 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
 Η θερμοκρασία νερού εξάτμισης (EWT) είναι υψηλότερη από το σημείο
ρύθμισης "Evap Freeze" (Πάγωμα εξατμιστή) ή το σφάλμα αισθητήρα EWT
είναι ενεργό
Η κατάσταση ελέγχου είναι "Start" (Εκκίνηση) όταν ισχύει οποιοδήποτε από τα
ακόλουθα:
 Η κατάσταση μονάδας είναι στην αυτόματη επιλογή
 Η θερμοκρασία εξερχόμενου νερού (LWT) είναι χαμηλότερη από το σημείο
ρύθμισης "Evap Freeze" (Πάγωμα εξατμιστή - 0,6 °C ) και το σφάλμα
αισθητήρα LWT δεν είναι ενεργό ή η θερμοκρασία νερού εξάτμισης (EWT)
είναι χαμηλότερη από το σημείο ρύθμισης "Evap Freeze" (Πάγωμα εξατμιστή –
0,6 °C ) και το σφάλμα αισθητήρα EWT δεν είναι ενεργό.
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Η κατάσταση ελέγχου είναι Run (Σε λειτουργία) όταν η είσοδος του διακόπτη ροής έχει
κλείσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό του σημείου ρύθμισης "Loop
Recirculate" (Επανακυκλοφορία βρόχου).
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Έλεγχος συμπύκνωσης
Υπάρχουν διαθέσιμες τρεις λειτουργίες ελέγχου συμπύκνωσης:




Cond In (Είσοδος συμπύκνωσης) – το μέτρο ελέγχου συμπύκνωσης είναι η
θερμοκρασία εισόδου νερού στο συμπυκνωτή
Cond Out (Είσοδος συμπύκνωσης) – το μέτρο ελέγχου συμπύκνωσης είναι η
θερμοκρασία εξόδου νερού στο συμπυκνωτή
Pressure (Πίεση) - το μέτρο ελέγχου συμπύκνωσης είναι η πίεση αερίου που
αναφέρεται στη θερμοκρασία κορεσμού του συμπυκνωτή

Η λειτουργία ελέγχου του συμπυκνωτή προσδιορίζεται από το σημείο ρύθμισης της
τιμής ελέγχου συμπύκνωσης.
Μέσα σε αυτές τις λειτουργίες ελέγχου, η εφαρμογή διαχειρίζεται τις εξόδους για τον
έλεγχο των συσκευών συμπύκνωσης:
 αρ. 4 σημάτων ενεργ./απεν., πάντα διαθέσιμα
 αρ.1 διαμορφώσιμο σήμα 0-10 V, του οποίου η διαθεσιμότητα προσδιορίζεται
από το σημείο ρύθμισης τύπου αναλογικής εξόδου συμπύκνωσης.

Έλεγχος συμπύκνωσης Cond In/Cond Out
Εάν η επιλογή Condensation Control Value Set Point (σημείο ρύθμισης της τιμής
ελέγχου συμπύκνωσης) οριστεί στις επιλογές Cond In ή Cond Out, τότε ενεργοποιείται
ο έλεγχος ανεμιστήρα πύργου αρ. 1..4 για τη μονάδα.
Σύμφωνα με το σημείο ρύθμισης του ανεμιστήρα πύργου αρ. 1..4 και τις διαφορικές
προεπιλεγμένες τιμές που αναφέρονται στον πίνακα Σημεία ρύθμισης μονάδας, το
παρακάτω γράφημα παρουσιάζει συνοπτικά τις καταστάσεις ενεργοποίησης και
απενεργοποίησης για τους ανεμιστήρες των πύργων.

Towers Output
Tower 4
Tower 3
Tower 2
Tower 1
T Cond (In/Out)

Έξοδος πύργων
Πύργος 4
Πύργος 3
Πύργος 2
Πύργος 1
Θερμ. συμπ. (Είσοδος/Έξοδος)

Οι καταστάσεις ελέγχου για τον Ανεμιστήρα πύργου αρ. (αρ. = 1..4) είναι:
 Off (Απενεργοποίηση)
 On (Ενεργοποίηση)
Η κατάσταση ελέγχου Tower fan # (ανεμιστήρας πύργου αρ.) είναι στη θέση "Off"
(Απενεργοποίηση) όταν ισχύει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
 Η κατάσταση της μονάδας είναι "Off" (Απενεργοποίηση)

D–EOMWC00A04-14EL





Η κατάσταση ελέγχου Tower fan # (ανεμιστήρας πύργου αρ.) είναι στη θέση
"Off" (Απενεργοποίηση) και η τιμή EWT (Cond In) ή LWT (Cond Out) είναι
χαμηλότερη από την τιμή Tower fan # Set point (σημείο ρύθμισης ανεμιστήρα
πύργου αρ.)
Η κατάσταση ελέγχου Tower fan # (ανεμιστήρας πύργου αρ.) είναι στη θέση
"On" (Eνεργοποίηση) και η τιμή EWT (Cond In) ή LWT (Cond Out) είναι
χαμηλότερη από την τιμή Tower fan # Set point – Tower fan # Diff. (σημείο
ρύθμισης ανεμιστήρα πύργου αρ. – Διαφ. ανεμιστήρα πύργου αρ.)

Η κατάσταση ελέγχου Tower fan # (ανεμιστήρας πύργου αρ.) είναι στη θέση "On"
(Ενεργοποίηση) όταν ισχύουν όλα τα ακόλουθα:
 Η κατάσταση μονάδας είναι στην αυτόματη επιλογή
 Η τιμή EWT (Cond In) ή LWT (Cond Out) είναι ίση ή υψηλότερη από την τιμή
Tower fan # Set point (σημείο ρύθμισης ανεμιστήρα πύργου αρ.)
Εάν η τιμή Condensation Control Value Set Point (σημείο ρύθμισης τιμής ελέγχου
συμπύκνωσης) έχει οριστεί στις επιλογές Cond In ή Cond Out και η τιμή Cond Aout
type Set Point (σημείο ρύθμισης τύπου εξόδου συμπύκνωσης) έχει οριστεί στις επιλογές
Vfd ή Byp Valve, ενεργοποιείται επίσης ένα σήμα 0-10V προκειμένου η μονάδα να
ρυθμίζει μια συσκευή διαμορφώσιμης συμπύκνωσης, μέσω ενός ελεγκτή PID.
Ανάλογα με τις προεπιλεγμένες τιμές της ρύθμισης Vfd/Byp Valve που αναφέρονται
στον πίνακα Σημεία ρύθμισης μονάδας, το παρακάτω γράφημα παρουσιάζει ένα
παράδειγμα της συμπεριφοράς του διαμορφώσιμου σήματος σε περίπτωση που κάποιος
έλεγχος θα ήταν εντελώς αναλογικός.

Analog output max value (10 V)
Analog output min value (0 V)
Cond In Out Temp Set Point
Tº Cond In Out
Regulation Band = 100 KP
KP = PID Proportional Gain

Μέγιστη τιμή αναλογικής εξόδου (10 V)
Ελάχιστη τιμή αναλογικής εξόδου (0 V)
Σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας εισόδου/εξόδου συμπυκνωτή
Θº εισόδου/εξόδου συμπυκνωτή
Ζώνη ρύθμισης = 100 KP
KP = Αναλογική απολαβή PID

Σε αυτή την περίπτωση, η αναλογική έξοδος ποικίλλει σε όλη τη ζώνη ρύθμισης που
υπολογίζεται ως Condenser Water Temp Set Point ± 100/kp, όπου kp είναι η αναλογική
απολαβή ελέγχου, και κεντράρεται στο Condenser Water Temp Set Point.

Έλεγχος συμπίεσης πίεσης
Ανατρέξτε στις Λειτουργίες κυκλώματος.
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Επαναφορά θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού
(LWT)
Στόχος θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού (LWT)
Ο Στόχος LWT ποικίλλει με βάση τις ρυθμίσεις και τις εισόδους και επιλέγεται ως εξής:

Control Source
Set Point

(Σημείο
ρύθμισης
πηγής
ελέγχου)
Local (Τοπικό)

Local (Τοπικό)

Network
(Δίκτυο)

Local (Τοπικό)

Local (Τοπικό)

Network
(Δίκτυο)

Local (Τοπικό)

Local (Τοπικό)

X
OFF
(Απενε
ργοποί
ηση)
ON
(Ενεργ
οποίησ
η)
X
OFF
(Απενε
ργοποί
ηση)
ON
(Ενεργ
οποίησ
η)

Network
(Δίκτυο)

x

Network
(Δίκτυο)

x

Local (Τοπικό)

x

Network
(Δίκτυο)

x

Local (Τοπικό)
Local (Τοπικό)
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"Mode
Input"
(Είσοδ
ος
τρόπο
υ
λειτου
ργίας)
OFF
(Απενε
ργοποί
ηση)
ON
(Ενεργ
οποίησ
η)

OFF
(Απενε
ργοποί
ηση)
ON
(Ενεργ

Διακόπ
της HP

OFF
(Απενε
ργοποί
ηση)
OFF
(Απενε
ργοποί
ηση)
OFF
(Απενε
ργοποί
ηση)
OFF
(Απενε
ργοποί
ηση)
OFF
(Απενε
ργοποί
ηση)
OFF
(Απενε
ργοποί
ηση)
OFF
(Απενε
ργοποί
ηση)
OFF
(Απενε
ργοποί
ηση)
OFF
(Απενε
ργοποί
ηση)
OFF
(Απενε
ργοποί
ηση)
OFF
(Απενε
ργοποί
ηση)
OFF
(Απενε
ργοποί
ηση)
ON
(Ενεργο
ποίηση)
ON
(Ενεργο

"BAS
Request
"
(Αίτημα
BAS)

Available Modes
Set Point (Σημείο

ρύθμισης
διαθέσιμων τρόπων
λειτουργίας)

Στόχος βάσης LWT

X

COOL (ΨΥΞΗ)

"Cool Set Point 1"
(Σημείο 1 ρύθμισης
σε κατάσταση ψύξης)

X

COOL (ΨΥΞΗ)

"Cool Set Point 2"
(Σημείο 1 ρύθμισης
σε κατάσταση ψύξης)

COOL
(ΨΥΞΗ)

COOL (ΨΥΞΗ)

"BAS Cool Set Point"
(Σημείο ρύθμισης σε
κατάσταση ψύξης
λόγω BAS)

X

COOL w/Glycol
(ΨΥΞΗ με Γλυκόλη)

"Cool Set Point 1"
(Σημείο 1 ρύθμισης
σε κατάσταση ψύξης)

X

COOL w/Glycol
(ΨΥΞΗ με Γλυκόλη)

"Cool Set Point 2"
(Σημείο 1 ρύθμισης
σε κατάσταση ψύξης)

X

COOL w/Glycol
(ΨΥΞΗ με Γλυκόλη)

"BAS Cool Set Point"
(Σημείο ρύθμισης σε
κατάσταση ψύξης
λόγω BAS)

x

COOL/ICE w/Glycol
(ΨΥΞΗ/ΠΑΓΟΣ με
Γλυκόλη)

"Cool Set Point 1"
(Σημείο 1 ρύθμισης
σε κατάσταση ψύξης)

x

COOL/ICE w/Glycol
(ΨΥΞΗ/ΠΑΓΟΣ με
Γλυκόλη)

"Ice Set Point"
(Σημείο ρύθμισης σε
πάγο)

COOL
(ΨΥΞΗ)

COOL/ICE w/Glycol
(ΨΥΞΗ/ΠΑΓΟΣ με
Γλυκόλη)

"BAS Cool Set Point"
(Σημείο ρύθμισης σε
κατάσταση ψύξης
λόγω BAS)

ICE
(ΠΑΓΟΣ)

COOL/ICE w/Glycol
(ΨΥΞΗ/ΠΑΓΟΣ με
Γλυκόλη)

"BAS Ice Set Point"
(Σημείο ρύθμισης σε
πάγο λόγω BAS)

x

ICE w/Glycol (ΠΑΓΟΣ
με Γλυκόλη)

"Ice Set Point"
(Σημείο ρύθμισης σε
πάγο)

x

ICE w/Glycol (ΠΑΓΟΣ
με Γλυκόλη)

"BAS Ice Set Point"
(Σημείο ρύθμισης σε
πάγο λόγω BAS)

X

HEAT (Θέρμανση)

X

HEAT (Θέρμανση)

"Heat Set Point 1"
(Σημείο 1 ρύθμισης
σε κατάσταση
θέρμανσης)
"Heat Set Point 2"
(Σημείο 1 ρύθμισης

οποίησ
η)

ποίηση)
x

Network
(Δίκτυο)

X

HEAT
(Θέρμαν
ση)

HEAT (Θέρμανση)

σε κατάσταση
θέρμανσης)
"BAS Heat Set Point"
(Σημείο ρύθμισης σε
θέρμανση λόγω BAS)

Επαναφορά θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού (LWT)
Υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς του στόχου βάσης LWT εάν η μονάδα βρίσκεται σε
λειτουργία Cool (Ψύξη) ή Heat (Θέρμανση) και έχει διαμορφωθεί για επαναφορά. Ο
τύπος επαναφοράς που θα χρησιμοποιηθεί καθορίζεται από το σημείο ρύθμισης "LWT
Reset Type" (Τύπος επαναφοράς LWT).
Όταν η ενεργή επαναφορά αυξάνεται, το "Active LWT Target" (Ενεργός στόχος LWT)
αλλάζει σταδιακά, με ρυθμό
0,05 °C (0,1°F) κάθε 10 δευτερόλεπτα. Όταν η ενεργή επαναφορά μειώνεται, το
"Active LWT Target" αλλάζει άμεσα.
Αφού εφαρμοστούν οι επαναφορές, ο στόχος LWT δεν μπορεί να υπερβαίνει την τιμή
των 15°C (60°F).
Τύπος επαναφοράς – Κανένας
Η μεταβλητή "Active Leaving Water" (Ενεργό εξερχόμενο νερό) ρυθμίζεται για να είναι
ίση με το τρέχον σημείο ρύθμισης LWT.
Τύπος επαναφοράς – Επιστροφή
Η μεταβλητή "Active Leaving Water" προσαρμόζεται σύμφωνα με τη
θερμοκρασία του νερού επιστροφής.
Return Reset
LWT set Point+Max Reset
(54)

Active
LWT
(oF)

Max Reset
(10)
LWT Set Point
(44)
0

Start Reset Delta T

Evap Delta T (oF)
Return Reset
LWT set Point+Max Reset
Active LWT (ºF)
Max Reset
LWT Set Point
Start Reset Delta T
Evap Delta T (ºF)

Επαναφορά επιστροφής
Σημείο ρύθμισης LWT + Μέγιστη επαναφορά
Ενεργή LWT (ºF)
Μέγιστη επαναφορά
LWT Set Point
Start Reset Delta T
Evap Delta T (ºF)

Η επαναφορά του ενεργού σημείου ρύθμισης πραγματοποιείται με τη χρήση των
ακόλουθων παραμέτρων:
1. Σημείο ρύθμισης "Cool LWT" (Θερμοκρασία εξερχόμενου νερού σε ψύξη)
2. Σημείο ρύθμισης "Max Reset" (Μέγιστη επαναφορά)
3. Σημείο ρύθμισης "Start Reset Delta T" (Διαφορά θερμοκρασίας για έναρξη
επαναφοράς)
4. "Evap Delta T" (Διαφορά θερμοκρασίας για εξατμιστή)
Η επαναφορά ποικίλλει από 0 έως το σημείο ρύθμισης "Max Reset" καθώς η διαφορά
EWT – LWT του εξατμιστή (Διαφορά θερμοκρασίας εξατμιστή)" ποικίλλει από το
σημείο ρύθμισης "Start Reset Delta T" (Διαφορά θερμοκρασίας για έναρξη
επαναφοράς) έως το 0.

Επαναφορά εξωτερικού σήματος 4-20 mA
Η μεταβλητή "Active Leaving Water" (Ενεργό εξερχόμενο νερό) προσαρμόζεται
σύμφωνα με την αναλογική είσοδο επαναφοράς 4 έως 20 mA.
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- 34 Παράμετροι που χρησιμοποιούνται:
1. Σημείο ρύθμισης "Cool LWT" (Θερμοκρασία εξερχόμενου νερού σε ψύξη)
2. Σημείο ρύθμισης "Max Reset" (Μέγιστη επαναφορά)
3. Σήμα "LWT Reset" (Επαναφορά θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού)
Η επαναφορά είναι 0 εάν το σήμα επαναφοράς είναι μικρότερο από ή ίσο με 4 mA. Η
επαναφορά ισούται με το σημείο ρύθμισης "Max Reset Delta T" (Διαφορά
θερμοκρασίας για μέγιστη επαναφορά) εάν το σήμα επαναφοράς ισούται με ή
υπερβαίνει τα 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.
Ακολουθεί ένα παράδειγμα λειτουργίας επαναφοράς 4-20 σε λειτουργία "Cool" (Ψύξη).
4-20 mA Reset - Cool Mode
(54)

Active
LWT
(oF)

Max Reset
(10)

Cool LWT Set
Point (44)
0

4

20

Reset Signal (mA)
4-20 mA Reset – Cool Mode
Active LWT
(ºF)
Max Reset
Cool LWT Set Point (44)
Reset Signal (mA)

Επαναφορά 4-20 mA - Λειτουργία "Cool" (Ψύξη)
Ενεργή LWT
(ºF)
Μέγιστη επαναφορά
Σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού σε
ψύξη (LWT) (44)
Σήμα επαναφοράς (mA)

Έλεγχος απόδοσης μονάδας
Ο έλεγχος απόδοσης μονάδας πραγματοποιείται όπως περιγράφεται σε αυτήν την
ενότητα.

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 τον στόχο συν το
σημείο ρύθμισης της διαφοράς θερμοκρασίας για εκκίνηση.
Ένας πρόσθετος συμπιεστής αρχίζει να λειτουργεί όταν η θερμοκρασία εξερχόμενου
νερού του εξατμιστή είναι υψηλότερη από τον στόχο συν το σημείο ρύθμισης της
διαφοράς θερμοκρασίας για μετάβαση σε υψηλότερο στάδιο.
Όταν λειτουργούν πολλοί συμπιεστές, ένας θα σταματήσει να λειτουργεί εάν η LWT
του εξατμιστή είναι μικρότερη από τον στόχο μείον το σημείο ρύθμισης της διαφοράς
θερμοκρασίας για μετάβαση σε χαμηλότερο στάδιο.
Ο τελευταίος συμπιεστής που λειτουργεί θα σταματήσει εάν η LWT του εξατμιστή είναι
μικρότερη από τον στόχο μείον το σημείο ρύθμισης της διαφοράς θερμοκρασίας για
διακοπή λειτουργίας.

Στάδια συμπιεστή σε λειτουργία Heat (Θέρμανση)
Ο πρώτος συμπιεστής στη μονάδα αρχίζει να λειτουργεί όταν η θερμοκρασία
εξερχόμενου νερού (LWT) του συμπυκνωτή είναι χαμηλότερη από τον στόχο μείον το
σημείο ρύθμισης της διαφοράς θερμοκρασίας για εκκίνηση.
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Ένας πρόσθετος συμπιεστής αρχίζει να λειτουργεί όταν η θερμοκρασία εξερχόμενου
νερού του συμπυκνωτή είναι χαμηλότερη από τον στόχο μείον το σημείο ρύθμισης της
διαφοράς θερμοκρασίας για μετάβαση σε υψηλότερο στάδιο.
Όταν λειτουργούν πολλοί συμπιεστές, ένας θα σταματήσει να λειτουργεί εάν η LWT
του συμπυκνωτή είναι υψηλότερη από τον στόχο συβ το σημείο ρύθμισης της διαφοράς
θερμοκρασίας για μετάβαση σε χαμηλότερο στάδιο.
Ο τελευταίος συμπιεστής που λειτουργεί θα σταματήσει εάν η LWT του συμπυκνωτή
είναι υψηλότερη από τον στόχο συν το σημείο ρύθμισης της διαφοράς θερμοκρασίας για
διακοπή λειτουργίας.
Stage Up Delay (Καθυστέρηση μετάβασης σε υψηλότερο στάδιο)
Θα περάσει ένας ελάχιστος επιτρεπόμενος χρόνος μεταξύ των εκκινήσεων των
συμπιεστών, ο οποίος ορίζεται από το σημείο ρύθμισης "Stage Up Delay"
(Καθυστέρηση μετάβασης σε υψηλότερο στάδιο). Αυτή η καθυστέρηση εφαρμόζεται
μόνο όταν λειτουργεί τουλάχιστον ένας συμπιεστής. Εάν ο πρώτος συμπιεστής αρχίσει
να λειτουργεί και σύντομα η λειτουργία του αποτύχει και εμφανιστεί ένας συναγερμός,
κάποιος άλλος συμπιεστής θα αρχίσει να λειτουργεί χωρίς να περάσει αυτό το ελάχιστο
χρονικό διάστημα.
Απαιτούμενο φορτίο για μετάβαση σε υψηλότερο στάδιο
Ένας πρόσθετος συμπιεστής δεν θα αρχίσει να λειτουργεί μέχρι όλοι οι λειτουργούντες
συμπιεστές να έχουν απόδοση μεγαλύτερη από το σημείο ρύθμισης "Load Stage Up"
(Φορτίο για μετάβαση σε υψηλότερο στάδιο) ή να λειτουργούν σε περιορισμένη
κατάσταση.
Μετάβαση σε χαμηλότερο στάδιο λόγω χαμηλού φορτίου σε λειτουργία
ψύξης
Όταν λειτουργούν πολλοί συμπιεστές, ένας θα σταματήσει να λειτουργεί εάν όλοι οι
λειτουργούντες συμπιεστές έχουν απόδοση μικρότερη από το σημείο ρύθμισης "Load
Stage Down" (Φορτίο για μετάβαση σε χαμηλότερο στάδιο) και η LWT (Θερμοκρασία
εξερχόμενου νερού) του εξατμιστή είναι μικρότερη από τον στόχο συν το σημείο
ρύθμισης της διαφοράς θερμοκρασίας για τη μετάβαση σε υψηλότερο στάδιο. Θα
περάσει ένας ελάχιστος επιτρεπόμενος χρόνος μεταξύ της διακοπής λειτουργίας των
συμπιεστών ως αποτέλεσμα αυτής της λογικής, ο οποίος ορίζεται από το σημείο
ρύθμισης "Stage Down Delay" (Καθυστέρηση για μετάβαση σε χαμηλότερο στάδιο).
Μετάβαση σε χαμηλότερο στάδιο λόγω χαμηλού φορτίου σε λειτουργία
θέρμανσης
Όταν λειτουργούν πολλοί συμπιεστές, ένας θα σταματήσει να λειτουργεί εάν όλοι οι
λειτουργούντες συμπιεστές έχουν απόδοση μικρότερη από το σημείο ρύθμισης "Load
Stage Down" (Φορτίο για μετάβαση σε χαμηλότερο στάδιο) και η LWT (Θερμοκρασία
εξερχόμενου νερού) του συμπυκνωτή είναι μεγαλύτερη από τον στόχο μείον το σημείο
ρύθμισης της διαφοράς θερμοκρασίας για τη μετάβαση σε υψηλότερο στάδιο. Θα
περάσει ένας ελάχιστος επιτρεπόμενος χρόνος μεταξύ της διακοπής λειτουργίας των
συμπιεστών ως αποτέλεσμα αυτής της λογικής, ο οποίος ορίζεται από το σημείο
ρύθμισης "Stage Down Delay" (Καθυστέρηση για μετάβαση σε χαμηλότερο στάδιο).
Μέγιστος αριθμός κυκλωμάτων σε λειτουργία
Εάν ο αριθμός των συμπιεστών που λειτουργούν ισούται με το σημείο ρύθμισης "Max
Circuits Running" (Μέγιστος αριθμός κυκλωμάτων σε λειτουργία), δεν θα αρχίσουν να
λειτουργούν πρόσθετοι συμπιεστές.
Όταν λειτουργούν πολλοί συμπιεστές, ένας θα σταματήσει να λειτουργεί εάν ο αριθμός
των συμπιεστών που λειτουργούν είναι μεγαλύτερος από το σημείο ρύθμισης "Max
Circuits Running".
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Στάδια συμπιεστή σε λειτουργία Ice (Πάγος)
Ο πρώτος συμπιεστής θα αρχίσει να λειτουργεί όταν η θερμοκρασία εξερχόμενου νερού
του εξατμιστή είναι υψηλότερη από τον στόχο συν το σημείο ρύθμισης της διαφοράς
θερμοκρασίας για εκκίνηση.
Όταν λειτουργεί τουλάχιστον ένας συμπιεστής, οι άλλοι συμπιεστές θα αρχίσουν τη
λειτουργία τους μόνο όταν η θερμοκρασία εξερχόμενου νερού του εξατμιστή είναι
υψηλότερη από τον στόχο συν το σημείο ρύθμισης της διαφοράς θερμοκρασίας για
μετάβαση σε υψηλότερο στάδιο.
Όλοι οι συμπιεστές θα μεταβούν σε χαμηλότερο στάδιο όταν η LWT του εξατμιστή
είναι μικρότερη από τον στόχο.
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. Όταν
λειτουργεί τουλάχιστον ένας συμπιεστής, οι άλλοι συμπιεστές θα αρχίσουν να
λειτουργούν όσο γίνεται πιο σύντομα σε σχέση με την καθυστέρηση μετάβασης σε
υψηλότερο στάδιο.

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. Η ακολουθία σταδίων
συμπιεστών μπορεί επίσης να καθοριστεί από μια ακολουθία που ορίζει ένας χειριστής
μέσω σημείων ρύθμισης.
Επόμενος συμπιεστής για εκκίνηση
Ο επόμενος συμπιεστής που θα αρχίσει να λειτουργεί πρέπει να ανταποκρίνεται στις
ακόλουθες απαιτήσεις:
Χαμηλότερος αριθμός ακολουθίας μεταξύ εκείνων των συμπιεστών που είναι
διαθέσιμοι για εκκίνηση
 εάν οι αριθμοί ακολουθίας είναι ίσοι, πρέπει να έχει τις λιγότερες εκκινήσεις
 εάν οι εκκινήσεις είναι ίσες, πρέπει να έχει τις λιγότερες ώρες λειτουργίας
 εάν οι ώρες λειτουργίας είναι ίσες, πρέπει να είναι ο συμπιεστής με τον μικρότερο
αριθμό
Επόμενος συμπιεστής για διακοπή λειτουργίας
Ο επόμενος συμπιεστής που θα διακόψει τη λειτουργία του πρέπει να ανταποκρίνεται
στις ακόλουθες απαιτήσεις:
Χαμηλότερος αριθμός ακολουθίας μεταξύ των συμπιεστών που λειτουργούν

εάν οι αριθμοί ακολουθίας είναι ίσοι, ο συμπιεστής πρέπει να έχει τις περισσότερες
ώρες λειτουργίας

εάν οι ώρες λειτουργίας είναι ίσες, πρέπει να είναι ο συμπιεστής με τον μικρότερο
αριθμό

Έλεγχος απόδοσης συμπιεστή σε λειτουργία Cool (Ψύξη)
Σε λειτουργία Cool (Ψύξη), η θερμοκρασία εξερχόμενου νερού (LWT) του εξατμιστή
ελέγχεται εντός 0,2 °C (0,4 °F) του στόχου υπό συνθήκες συνεχούς ροής, ελέγχοντας
την απόδοση των μεμονωμένων συμπιεστών.
Οι συμπιεστές φορτώνονται με βάση ένα σταθερό διάγραμμα βημάτων. Ο ρυθμός της
προσαρμογής της απόδοσης καθορίζεται από τον χρόνο μεταξύ των αλλαγών της
απόδοσης. Όσο πιο μακριά από τον στόχο, τόσο γρηγορότερα οι συμπιεστές θα
αυξήσουν ή θα μειώσουν το φορτίο τους.
Το λογισμικό κάνει προβλέψεις για να αποφευχθεί η υπέρβαση των ορίων, ώστε η
υπέρβαση να μην οδηγήσει στον τερματισμό λειτουργίας της μονάδας λόγω πτώσης της
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LWT του εξατμιστή κάτω από τον στόχο μείον το σημείο ρύθμισης της Διαφοράς
Θερμοκρασίας για τερματισμό λειτουργίας ενώ εξακολουθεί να υπάρχει στο βρόχο
φορτίο τουλάχιστον ίσο με την ελάχιστη απόδοση της μονάδας.
Η απόδοση των συμπιεστών ελέγχεται έτσι ώστε, όποτε είναι δυνατόν, να
ισοσταθμίζονται οι αποδόσεις.
Τα κυκλώματα που λειτουργούν με χειροκίνητο έλεγχο απόδοσης ή λειτουργούν με
ενεργά συμβάντα περιορισμού της απόδοσης δεν υπολογίζονται από τη λογική του
ελέγχου απόδοσης.
Οι αποδόσεις των συμπιεστών ρυθμίζονται μία κάθε φορά, ενώ διατηρείται μια έλλειψη
ισορροπίας στην απόδοση, η οποία δεν υπερβαίνει το 12,5%.

Ακολουθία αύξησης/μείωσης φορτίου
Σε αυτήν την ενότητα ορίζεται το ποιος συμπιεστής είναι ο επόμενος που θα αυξήσει ή
θα μειώσει το φορτίο του.
Επόμενος συμπιεστής για αύξηση φορτίου
Ο επόμενος συμπιεστής που θα αυξήσει το φορτίο συμμορφώνεται με τις ακόλουθες
απαιτήσεις:
Χαμηλότερη απόδοση μεταξύ των λειτουργούντων συμπιεστών που μπορούν να
αυξήσουν το φορτίο

εάν οι αποδόσεις είναι ίσες, πρέπει να έχει τον υψηλότερο αριθμός ακολουθίας
μεταξύ των συμπιεστών που βρίσκονται σε λειτουργία

εάν οι αριθμοί ακολουθίας είναι ίσοι, ο συμπιεστής πρέπει να έχει τις λιγότερες
ώρες λειτουργίας

εάν οι ώρες λειτουργίας είναι ίσες, ο συμπιεστής πρέπει να έχει τις περισσότερες
εκκινήσεις

εάν οι εκκινήσεις είναι ίσες, ο συμπιεστής πρέπει να είναι αυτός με τον
μεγαλύτερο αριθμό
Επόμενος συμπιεστής για μείωση φορτίου
Ο επόμενος συμπιεστής που θα μειώσει το φορτίο πρέπει να συμμορφώνεται με τις
ακόλουθες απαιτήσεις:
Υψηλότερη απόδοση μεταξύ των λειτουργούντων συμπιεστών
 εάν οι αποδόσεις είναι ίσες, πρέπει να έχει τον χαμηλότερο αριθμό ακολουθίας
μεταξύ των συμπιεστών που βρίσκονται σε λειτουργία
 εάν οι αριθμοί ακολουθίας είναι ίσοι, ο συμπιεστής πρέπει να έχει τις περισσότερες
ώρες λειτουργίας
 εάν οι ώρες λειτουργίας είναι ίσες, ο συμπιεστής πρέπει να έχει τις λιγότερες
εκκινήσεις
 εάν οι εκκινήσεις είναι ίσες, ο συμπιεστής πρέπει να είναι αυτός με τον μικρότερο
αριθμό

Έλεγχος απόδοσης συμπιεστή σε λειτουργία Ice (Πάγος)
Σε λειτουργία Ice (Πάγος), οι λειτουργούντες συμπιεστές αυξάνουν το φορτίο
ταυτόχρονα με τον μέγιστο δυνατό ρυθμό που επιτρέπεται για την σταθερή λειτουργία
των μεμονωμένων κυκλωμάτων.

Παρακάμψεις απόδοσης μονάδας
Τα όρια απόδοσης της μονάδας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να περιορίσουν τη
συνολική απόδοση της μονάδας μόνο σε λειτουργία Cool (Ψύξη). Ενδεχομένως να
υπάρχουν πολλά όρια ενεργά οποιαδήποτε στιγμή και το χαμηλότερο όριο
χρησιμοποιείται πάντα στον έλεγχο απόδοσης της μονάδας.
Η σταδιακή αύξηση φορτίου, ο περιορισμός ζήτησης και ο περιορισμός δικτύου
χρησιμοποιούν μια νεκρή ζώνη γύρω από την πραγματική τιμή του ορίου, ώστε η
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- 38 αύξηση της απόδοσης της μονάδας να μην επιτρέπεται εντός αυτής της νεκρής ζώνης.
Εάν η απόδοση της μονάδας βρίσκεται πάνω από τη νεκρή ζώνη, η απόδοση μειώνεται
μέχρι να επανέλθει εντός της νεκρής ζώνης.




Για μονάδες 2 κυκλωμάτων, η νεκρή ζώνη είναι 7%.
Για μονάδες 3 κυκλωμάτων, η νεκρή ζώνη είναι 5%.
Για μονάδες 4 κυκλωμάτων, η νεκρή ζώνη είναι 4%.

Σταδιακή αύξηση φορτίου
Η σταδιακή αύξηση φορτίου είναι μια διαμορφώσιμη λειτουργία που χρησιμοποιείται
για να αυξηθεί σταδιακά η απόδοση της μονάδας μέσα σε ένα δεδομένο χρονικό
διάστημα. Τα σημεία ρύθμισης που ελέγχουν αυτήν τη λειτουργία είναι τα εξής:
 Soft Load (Σταδιακή αύξηση φορτίου) – (ON/OFF)
 Begin Capacity Limit (Αρχικό όριο απόδοσης) – (Μονάδα %)
 Soft Load Ramp (Διάστημα σταδιακής αύξησης φορτίου) – (δευτερόλεπτα)
Το σημείο ρύθμισης "Soft Load Unit Limit" (Όριο μονάδας για σταδιακή αύξηση
φορτίου) αυξάνεται γραμμικά από το σημείο ρύθμισης "Begin Capacity Limit" (Αρχικό
όριο απόδοσης) σε 100% εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται από το σημείο
ρύθμισης "Soft Load Ramp" (Διάστημα σταδιακής αύξησης φορτίου). Εάν αυτή η
επιλογή απενεργοποιηθεί, το όριο της σταδιακής αύξησης φορτίου ρυθμίζεται στο
100%.

Περιορισμός ζήτησης
Η μέγιστη απόδοση της μονάδας μπορεί να περιοριστεί από ένα σήμα 4 έως 20 mA
στην αναλογική είσοδο "Demand Limit" (Περιορισμός ζήτησης) στον ελεγκτή της
μονάδας. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται μόνο εάν το σημείο ρύθμισης "Demand
Limit" (Περιορισμός ζήτησης) έχει ρυθμιστεί στο ON (Ενεργοποίηση).
Καθώς το σήμα ποικίλλει από 4 mA έως και 20 mA, η μέγιστη απόδοσης της μονάδας
αλλάζει με βήματα της τάξεως του 1%, από το 100% έως το 0%. Η απόδοση της
μονάδας ρυθμίζεται όπως χρειάζεται για να καλυφθεί αυτό το όριο, εκτός από το
γεγονός ότι ο τελευταίος συμπιεστής που λειτουργεί δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί
ώστε να καλυφθεί ένα όριο χαμηλότερο από την ελάχιστη απόδοση της μονάδας.

Περιορισμός δικτύου
Η μέγιστη απόδοση της μονάδας μπορεί να περιοριστεί από ένα σήμα δικτύου. Αυτή η
λειτουργία ενεργοποιείται μόνο εάν η πηγή ελέγχου της μονάδας έχει ρυθμιστεί στη
θέση "network" (δίκτυο). Η λήψη του σήματος θα γίνει μέσω της διεπαφής BAS στον
ελεγκτή της μονάδας.
Καθώς το σήμα ποικίλλει από 0% έως και 100%, η μέγιστη απόδοσης της μονάδας
αλλάζει από 0% έως 100%. Η απόδοση της μονάδας ρυθμίζεται όπως χρειάζεται για να
καλυφθεί αυτό το όριο, εκτός από το γεγονός ότι ο τελευταίος συμπιεστής που
λειτουργεί δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί ώστε να καλυφθεί ένα όριο χαμηλότερο από
την ελάχιστη απόδοση της μονάδας.

Όριο ρεύματος
Ο έλεγχος "Current Limit" (Όριο ρεύματος) ενεργοποιείται μόνο όταν το εισερχόμενο
σήμα ενεργοποίησης του ορίου ρεύματος είναι κλειστό.
Το ρεύμα της μονάδας υπολογίζεται με βάση την είσοδο 4-20 mA που λαμβάνει ένα
σήμα από μια εξωτερική συσκευή. Το ρεύμα στα 4 mA θεωρείται ότι είναι 0, ενώ το
ρεύμα στα 20 mA ορίζεται από ένα σημείο ρύθμισης. Καθώς το σήμα ποικίλλει από 4
έως 20 mA, το υπολογιζόμενο ρεύμα της μονάδας μεταβάλλεται γραμμικά από 0 amp
έως την τιμή σε amp που ορίζεται από το σημείο ρύθμισης.
Το όριο ρεύματος χρησιμοποιεί μια νεκρή ζώνη που βρίσκεται γύρω από την
πραγματική τιμή του ορίου, ώστε η αύξηση της απόδοσης της μονάδας να μην
επιτρέπεται όταν το ρεύμα βρίσκεται εντός αυτής της νεκρής ζώνης. Εάν το ρεύμα της
μονάδας βρίσκεται πάνω από τη νεκρή ζώνη, η απόδοση μειώνεται μέχρι να επανέλθει
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εντός της νεκρής ζώνης. Η νεκρή ζώνη του ορίου ρεύματος είναι 10% του ορίου
ρεύματος.

Μέγιστος ρυθμός μείωσης LWT (Θερμοκρασία εξερχόμενου νερού)
Ο μέγιστος ρυθμός με τον οποίο μπορεί να μειώνεται η θερμοκρασία του εξερχόμενου
νερού περιορίζεται από το σημείο ρύθμισης "Maximum Rate" (Μέγιστος ρυθμός), μόνο
όταν η LWT είναι μικρότερη από 60°F (15°C).
Εάν ο ρυθμός μείωσης είναι πολύ γρήγορος, η απόδοση της μονάδας μειώνεται μέχρι ο
ρυθμός να είναι μικρότερος από το σημείο ρύθμισης "Maximum Pulldown Rate"
(Μέγιστος ρυθμός μείωσης).

Όριο απόδοσης σε περίπτωση υψηλής θερμοκρασίας νερού
Εάν η LWT (Θερμοκρασία εξερχόμενου νερού) του εξατμιστή υπερβαίνει τους 18 °C
(65F), το φορτίου του συμπιεστή θα περιοριστεί σε 75% το πολύ. Οι συμπιεστές θα
μειώσουν το φορτίο τους έως 75% ή λιγότερο εάν λειτουργούν με φορτίο μεγαλύτερο
από 75% όταν η LWT υπερβαίνει το όριο. Αυτό το χαρακτηριστικό υπάρχει για να
διατηρεί τη λειτουργία του κυκλώματος εντός της απόδοσης της περιέλιξης του
συμπυκνωτή.
Μια νεκρή ζώνη ορισμένη κάτω από το σημείο ρύθμισης του ορίου θα χρησιμοποιηθεί
για να αυξήσει τη σταθερότητα της λειτουργίας. Εάν η πραγματική απόδοση βρίσκεται
στη νεκρή ζώνη, παρεμποδίζεται η αύξηση του φορτίου της μονάδας.
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Λειτουργίες κυκλωμάτων
Υπολογισμοί
Θερμοκρασία κορεσμένου ψυκτικού μέσου
Η θερμοκρασία του κορεσμένου ψυκτικού μέσου υπολογίζεται από τις ενδείξεις του
αισθητήρα πίεσης για κάθε κύκλωμα. Μια συνάρτηση παρέχει την εκ μετατροπής τιμή
της θερμοκρασίας σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία τιμών για το ψυκτικό μέσο
R134a
-με ακρίβεια 0,1°C για εισόδους πίεσης από 0 kPa έως 2070kPa,
-με ακρίβεια 0,2 C για εισόδους πίεσης από -80 kPa έως 0 kPa.

Προσέγγιση εξατμιστή
Η προσέγγιση του εξατμιστή υπολογίζεται για κάθε κύκλωμα. Η εξίσωση είναι η εξής:
Προσέγγιση εξατμιστή = Θερμοκρασία εξερχόμενου νερού (LWT) –
Θερμοκρασία κορεσμένου ψυκτικού μέσου εξατμιστή

Υπερθέρμανση αναρρόφησης
Η υπερθέρμανση αναρρόφησης υπολογίζεται για κάθε κύκλωμα με την παρακάτω
εξίσωση:
Υπερθέρμανση αναρρόφησης = Θερμοκρασία αναρρόφησης – Θερμοκρασία
κορεσμένου ψυκτικού μέσου εξατμιστή

Υπερθέρμανση εκκένωσης
Η υπερθέρμανση εκκένωσης υπολογίζεται για κάθε κύκλωμα με την παρακάτω
εξίσωση:
Υπερθέρμανση εκκένωσης = Θερμοκρασία εκκένωσης – Θερμοκρασία
κορεσμένου ψυκτικού μέσου συμπυκνωτή

Διαφορά πίεσης λαδιού
Η διαφορά πίεσης λαδιού υπολογίζεται για κάθε κύκλωμα με την παρακάτω εξίσωση:
Διαφορά πίεσης λαδιού = Πίεση συμπυκνωτή - Πίεση λαδιού

Μέγιστη θερμοκρασία κορεσμένου ψυκτικού μέσου συμπυκνωτή
Ο υπολογισμός της μέγιστης θερμοκρασίας κορεσμένου ψυκτικού μέσου του
συμπυκνωτή διαμορφώνεται μετά από το εύρος τιμών λειτουργίας του συμπιεστή. Η
τιμή της είναι 68,3°C κατά βάση, αλλά μπορεί να αλλάξει όταν η θερμοκρασία
κορεσμένου ψυκτικού μέσου του εξατμιστή μειωθεί κάτω από 0°C.

Υψηλή θερμοκρασία κορεσμένου ψυκτικού μέσου συμπυκνωτή –
Τιμή διατήρησης
Υψηλή τιμή διατήρησης συμπυκνωτή = Μέγιστη τιμή κορεσμένου ψυκτικού
συμπυκνωτή – 2,78C

Υψηλή θερμοκρασία κορεσμένου ψυκτικού μέσου συμπυκνωτή –
Τιμή μείωσης φορτίου
Υψηλή τιμή μείωσης φορτίου συμπυκνωτή = Μέγιστη τιμή κορεσμένου
ψυκτικού συμπιεστή – 1,67C

Στόχος θερμοκρασίας κορεσμένου ψυκτικού μέσου συμπυκνωτή
Ο στόχος θερμοκρασίας κορεσμένου ψυκτικού μέσου του συμπυκνωτή υπολογίζεται για
τη διατήρηση της κατάλληλης αναλογίας πίεσης, για να παραμένει ο συμπιεστής υπό
λίπανση και για να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση των κυκλωμάτων.
Η υπολογιζόμενη τιμή στόχου περιορίζεται σε μια περιοχή που ορίζεται από το
ελάχιστο και το μέγιστο σημείο ρύθμισης του στόχου θερμοκρασίας κορεσμένου
ψυκτικού μέσου του συμπυκνωτή. Αυτά τα σημεία ρύθμισης απλώς περιορίζουν την
τιμή σε ένα αποδοτικό εύρος τιμών, και αυτό το εύρος μπορεί να περιοριστεί σε μία
τιμή αν τα δύο σημεία ρύθμισης προσδιοριστούν στην ίδια τιμή.
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Λογική ελέγχου κυκλωμάτων
Διαθεσιμότητα κυκλώματος
Ένα κύκλωμα είναι διαθέσιμο για εκκίνηση αν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
 Ο διακόπτης του κυκλώματος είναι κλειστός
 Δεν υπάρχουν ενεργοί συναγερμοί κυκλώματος
 Το σημείο ρύθμισης κατάστασης λειτουργίας κυκλώματος έχει οριστεί σε Enable
(Ενεργοποίηση)
 Το σημείο ρύθμισης κατάστασης λειτουργίας κυκλώματος BAS έχει οριστεί σε
Auto (Αυτόματο)
 Δεν υπάρχουν ενεργά χρονόμετρα κύκλου
 Η θερμοκρασία εκκένωσης είναι τουλάχιστον 5°C υψηλότερη από τη Θερμοκρασία
κορεσμένου ψυκτικού μέσου λαδιού

Εκκίνηση
Το κύκλωμα θα εκκινηθεί αν ισχύουν όλες οι ακόλουθες συνθήκες:
 Υπάρχει επαρκής πίεση στον εξατμιστή και τον συμπυκνωτή (βλ. συναγερμό
«Χωρίς πίεση κατά την εκκίνηση»)
 Ο διακόπτης του κυκλώματος είναι κλειστός
 Το σημείο ρύθμισης κατάστασης λειτουργίας κυκλώματος έχει οριστεί σε Enable
(Ενεργοποίηση)
 Το σημείο ρύθμισης κατάστασης λειτουργίας κυκλώματος BAS έχει οριστεί σε
Auto (Αυτόματο)
 Δεν υπάρχουν ενεργά χρονόμετρα κύκλου
 Δεν υπάρχουν ενεργοί συναγερμοί
 Η λογική των σταδίων απαιτεί να εκκινηθεί αυτό το κύκλωμα
 Η θέση μονάδας είναι στο Auto (Αυτόματο)
 Η αντλία του εξατμιστή είναι σε θέση Run (Εκτέλεση)
Λογική εκκίνησης κυκλωμάτων
Εκκίνηση κυκλώματος είναι η χρονική περίοδος που ακολουθεί την εκκίνηση του
συμπιεστή σε ένα κύκλωμα. Κατά τη διάρκεια της εκκίνησης, η λογική του
συναγερμού χαμηλής πίεσης εξατμιστή παραβλέπεται. Όταν ο συμπιεστής έχει
λειτουργήσει για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα και η πίεση του εξατμιστή αυξηθεί
πάνω από το σημείο ρύθμισης Μείωσης φορτίου σε χαμηλή πίεση εξατμιστή, η
εκκίνηση έχει ολοκληρωθεί.
Αν η πίεση δεν αυξηθεί πάνω από το σημείο ρύθμισης μείωσης φορτίου και το κύκλωμα
έχει λειτουργήσει περισσότερο από το σημείο ρύθμισης χρόνου εκκίνησης, τότε το
κύκλωμα απενεργοποιείται και εμφανίζεται ένας συναγερμός. Αν η πίεση του
εξατμιστή πέσει κάτω από το απόλυτο όριο χαμηλής πίεσης, το κύκλωμα
απενεργοποιείται και εμφανίζεται ο ίδιος συναγερμός.
Διακοπή
Κανονική διακοπή λειτουργίας
Η κανονική διακοπή λειτουργίας απαιτεί διακοπή λειτουργίας της αντλίας του
κυκλώματος πριν απενεργοποιηθεί ο συμπιεστής. Αυτό γίνεται κλείνοντας την
ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης (EXV) και κλείνοντας την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
της γραμμής υγρού (αν υπάρχει) ενώ ο συμπιεστής είναι σε λειτουργία.
Το κύκλωμα θα εκτελέσει φυσιολογική διακοπή λειτουργίας (διακοπή λειτουργίας
αντλίας) εάν ισχύει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
 Η λογική των σταδίων απαιτεί να διακοπεί αυτό το κύκλωμα
 Η θέση μονάδας είναι "Pumpdown" (Διακοπή λειτουργίας αντλίας)
 Εμφανίζεται στο κύκλωμα ένας συναγερμός διακοπής λειτουργίας αντλίας
 Ο διακόπτης του κυκλώματος είναι ανοικτός
 Το σημείο ρύθμισης κατάστασης λειτουργίας κυκλώματος έχει οριστεί σε Disable
(Απενεργοποίηση)
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- 42  Το σημείο ρύθμισης κατάστασης λειτουργίας κυκλώματος BAS έχει οριστεί σε Off
(Απενεργοποίηση)
Η κανονική διακοπή λειτουργίας έχει ολοκληρωθεί όταν ισχύει οποιοδήποτε από τα
ακόλουθα δεδομένα:
 Η πίεση του εξατμιστή είναι μικρότερη από το σημείο ρύθμισης της πίεσης
διακοπής λειτουργίας αντλίας
 Το σημείο ρύθμισης "Service Pumpdown" (Διακοπή λειτουργίας αντλίας για
σέρβις) έχει οριστεί σε "Yes" (Ναι) και η πίεση του εξατμιστή είναι κάτω από
5 psi
 Το κύκλωμα βρίσκεται σε κατάσταση διακοπής λειτουργίας αντλίας για διάστημα
μεγαλύτερο από το σημείο ρύθμισης "Pumpdown Time Limit" (Χρονικό όριο
διακοπής λειτουργίας αντλίας)
Ταχεία διακοπή λειτουργίας
Η ταχεία διακοπή λειτουργίας απαιτεί διακοπή του συμπιεστή και μετάβαση του
κυκλώματος στη θέση "Off" (Απενεργοποίηση) αμέσως.
Το κύκλωμα θα εκτελέσει ταχεία διακοπή λειτουργίας εάν ισχύει οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες συνθήκες οποιαδήποτε στιγμή:
 Η θέση μονάδας είναι στο Off (Απενεργοποίηση)
 Εμφανίζεται στο κύκλωμα ένας συναγερμός ταχείας διακοπής λειτουργίας

Circuit Status (Κατάσταση κυκλώματος)
Η εμφανιζόμενη κατάσταση του κυκλώματος καθορίζεται από τις συνθήκες που
βρίσκονται στον ακόλουθο πίνακα:
Απαρίθμ
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
11
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Κατάσταση
Off:Ready
(Απενεργοποίηση:
Έτοιμο)
Off:Stage Up Delay
(Απενεργοποίηση:
Καθυστέρηση μετάβασης
σε υψηλότερο στάδιο)
Off:Cycle Timer
(Απενεργοποίηση:
Χρονόμετρο κύκλου)
Off:Keypad Disable
(Απενεργοποίηση:
Ανενεργό μέσω
πληκτρολογίου)
Off:Circuit Switch
(Απενεργοποίηση:
Διακόπτης κυκλώματος)
Off:Oil Heating (Απεν.:
Θέρμανση λαδιού)
Off:Alarm
(Απενεργοποίηση:
Συναγερμός)
Off:Test Mode
(Απενεργοποίηση:
Κατάσταση δοκιμής)
EXV Preopen (Προάνοιγμα ηλεκτρονικής
βαλβίδας εκτόνωσης)
Run:Pumpdown
(Εκτέλεση: Διακοπή
λειτουργίας αντλίας)
Run:Normal (Εκτέλεση:
Κανονικό)
Run:Disc SH Low
(Εκτέλεση: Χαμηλή
υπερθέρμανση

Συνθήκες
Το κύκλωμα είναι έτοιμο για εκκίνηση όποτε χρειαστεί.
Το κύκλωμα είναι απενεργοποιημένο και δεν μπορεί να
εκκινηθεί λόγω καθυστέρησης της μετάβασης σε
υψηλότερο στάδιο.
Το κύκλωμα είναι απενεργοποιημένο και δεν μπορεί να
εκκινηθεί λόγω ενός ενεργού χρονομέτρου κύκλου.
Το κύκλωμα είναι απενεργοποιημένο και δεν μπορεί να
εκκινηθεί λόγω απενεργοποίησης μέσω πληκτρολογίου.
Το κύκλωμα είναι απενεργοποιημένο και ο διακόπτης
του κυκλώματος είναι κλειστός.
Το κύκλωμα είναι απενεργοποιημένο και [Θερμοκρασία
εκκένωσης – Θερμοκρασία κορεσμένου ψυκτικού
μέσου λαδιού στην πίεση αερίου] <= 5°C
Το κύκλωμα είναι απενεργοποιημένο και δεν μπορεί να
εκκινηθεί λόγω ενός ενεργού συναγερμού κυκλώματος.
Το κύκλωμα είναι σε κατάσταση δοκιμής.
Το κύκλωμα είναι σε κατάσταση προ-ανοίγματος
Το κύκλωμα είναι σε κατάσταση διακοπής λειτουργίας
αντλίας.
Το κύκλωμα είναι σε κατάσταση λειτουργίας και
λειτουργεί κανονικά.
Το κύκλωμα λειτουργεί και δεν μπορεί να αυξήσει το
φορτίο λόγω χαμηλής υπερθέρμανσης εκκένωσης.

εκκένωσης)
12

13

Run:Evap Press Low
(Εκτέλεση: Χαμηλή πίεση
εξατμιστή)
Run:Cond Press High
(Εκτέλεση: Υψηλή πίεση
εξατμιστή)

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

Έλεγχος συμπιεστή
Ο συμπιεστής λειτουργεί μόνο όταν το κύκλωμα είναι σε κατάσταση λειτουργίας ή σε
κατάσταση διακοπής λειτουργίας αντλίας. Αυτό σημαίνει ότι ο συμπιεστής δεν θα
πρέπει να λειτουργεί όταν το κύκλωμα είναι απενεργοποιημένο ή κατά το προ-άνοιγμα
της ηλεκτρονικής βαλβίδας εκτόνωσης (EXV).
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 γενικά σημεία ρύθμισης των κυκλωμάτων.
Αυτά τα χρονόμετρα κύκλου επιβάλλονται ακόμα και σβήνοντας και ενεργοποιώντας
ξανά τον ψύκτη.
Αυτά τα χρονόμετρα μπορούν να εκκαθαριστούν μέσω μιας ρύθμισης στον ελεγκτή.
Χρονόμετρο λειτουργίας συμπιεστή
Όταν ξεκινάει να λειτουργεί ένας συμπιεστής, αρχίζει ένα χρονόμετρο και συνεχίζει να
λειτουργεί όσο λειτουργεί ο συμπιεστής. Αυτό το χρονόμετρο χρησιμοποιείται στο
αρχείο καταγραφής συναγερμών.
Έλεγχος απόδοσης συμπιεστή
Μετά την εκκίνηση, ο συμπιεστής θα μειώσει το φορτίο στην ελάχιστη φυσική απόδοση
και δεν γίνεται καμία προσπάθεια αύξησης της απόδοσής του μέχρι η διαφορά ανάμεσα
στην πίεση του εξατμιστή και την πίεση του λαδιού να φτάσει σε μια ελάχιστη τιμή.
Αφού επιτευχθεί η ελάχιστη διαφορά πίεσης, η απόδοση του συμπιεστή ελέγχεται στο
25%.
Η απόδοση του συμπιεστή περιορίζεται πάντοτε στην ελάχιστη τιμή του 25% ενόσω
λειτουργεί, εκτός για το χρόνο μετά την εκκίνηση του συμπιεστή, όταν δημιουργείται η
διαφορά πίεσης και εκτός από όταν γίνονται αλλαγές στην απόδοση οι οποίες είναι
απαραίτητες για να καλυφθούν οι απαιτήσεις απόδοσης της μονάδας (βλ. την ενότητα
περί ελέγχου της απόδοσης της μονάδας).
Η απόδοση δεν θα αυξηθεί πάνω από το 25% μέχρι η υπερθέρμανση εκκένωσης να
είναι τουλάχιστον 12°C για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα.
Χειροκίνητος έλεγχος απόδοσης
Η απόδοση του συμπιεστή μπορεί να ελέγχεται χειροκίνητα. Ο χειροκίνητος έλεγχος
της απόδοσης είναι εφικτός μέσω ενός σημείου ρύθμισης με επιλογές για αυτόματη ή
χειροκίνητη λειτουργία. Ένα άλλο σημείο ρύθμισης επιτρέπει να οριστεί η απόδοση
του συμπιεστή μεταξύ 25% και 100%.
Η απόδοση του συμπιεστή ορίζεται στο σημείο χειροκίνητης ρύθμισης απόδοσης. Οι
αλλαγές θα γίνονται με ρυθμό ίσιο με τον μέγιστο ρυθμό που επιτρέπει σταθερή
λειτουργία του κυκλώματος.
Ο έλεγχος της απόδοσης επιστρέφει στην αυτόματη λειτουργία αν συμβεί ένα από τα
εξής:
 η λειτουργία του κυκλώματος διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο
 ο έλεγχος απόδοσης έχει μείνει στη χειροκίνητη ρύθμιση για τέσσερις ώρες
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- 44 Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες ελέγχου ολισθητήρα (ασύμμετροι
συμπιεστές)
Αυτή η ενότητα αφορά τα παρακάτω μοντέλα συμπιεστών (ασύμμετροι):
Μοντέλο
F3AS
F3AL
F3BS
F3BL
F4AS
F4AL

Πινακίδα
HSA192
HSA204
HSA215
HSA232
HSA241
HSA263

Η απαιτούμενη απόδοση επιτυγχάνεται ελέγχοντας έναν ολισθητήρα σταδιακής
ρύθμισης και έναν ολισθητήρα ρύθμισης ακραίων τιμών. Ο ολισθητήρας σταδιακής
ρύθμισης μπορεί να ελέγχει από 10% έως 50% της συνολικής ικανότητας του
συμπιεστή, με συνεχή διαβάθμιση. Ο ολισθητήρας ρύθμισης ακραίων τιμών μπορεί να
ελέγχει είτε το 0% ή το 50% της συνολικής ικανότητας του συμπιεστή.
Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αύξησης φορτίου ή η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
μείωσης φορτίου για τον ολισθητήρα ρύθμισης ακραίων τιμών είναι ενεργή
οποιαδήποτε στιγμή που λειτουργεί ο συμπιεστής. Για απόδοση συμπιεστή μεταξύ 10%
και 50%, η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα μείωσης φορτίου του ολισθητήρα ρύθμισης
ακραίων τιμών είναι ενεργή για να παραμένει αυτός ο ολισθητήρας στη θέση μείωσης
φορτίου. Για απόδοση συμπιεστή μεταξύ 60% και 100%, η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
αύξησης φορτίου του ολισθητήρα ρύθμισης ακραίων τιμών είναι ενεργή για να
παραμένει αυτός ο ολισθητήρας στη θέση αύξησης φορτίου.
Ο ολισθητήρας σταδιακής ρύθμισης μετακινείται στέλνοντας παλμούς στις
ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες αύξησης και μείωσης φορτίου, ώστε να επιτευχθεί η
επιθυμητή απόδοση.
Ελέγχεται και μια επιπρόσθετη ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα για να βοηθήσει στην
μετακίνηση του ολισθητήρα σταδιακής ρύθμισης σε ορισμένες συνθήκες. Αυτή η
ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ενεργοποιείται όταν η αναλογία πίεσης (πίεση συμπυκνωτή
διά την πίεση του εξατμιστή) είναι μικρότερη από ή ίση με 1,2 για τουλάχιστον
5 δευτερόλεπτα. Απενεργοποιείται όταν η αναλογία πίεσης είναι πάνω από 1,2.
Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες ελέγχου ολισθητήρα (συμμετρικοί
συμπιεστές)
Αυτή η ενότητα αφορά τα παρακάτω μοντέλα συμπιεστών (ασύμμετροι):
Μοντέλο
F4221
F4222
F4223
F4224
F3216
F3218
F3220
F3221
F3118
F3120
F3121
F3122
F3123
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Πινακίδα
HSA205
HSA220
HSA235
HSA243
HSA167
HSA179
HSA197
HSA203
HSA3118
HSA3120
HSA3121
HSA3122
HSA3123

Η απαιτούμενη απόδοση επιτυγχάνεται ελέγχοντας έναν ολισθητήρα σταδιακής
ρύθμισης. Ο ολισθητήρας σταδιακής ρύθμισης μπορεί να ελέγχει από 25% έως 100%
της συνολικής ικανότητας του συμπιεστή, με συνεχή διαβάθμιση.
Ο ολισθητήρας σταδιακής ρύθμισης μετακινείται στέλνοντας παλμούς στις
ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες αύξησης και μείωσης φορτίου, ώστε να επιτευχθεί η
επιθυμητή απόδοση.
Παρακάμψεις απόδοσης – Όρια λειτουργίας
Στις παρακάτω συνθήκες παρακάμπτεται ο αυτόματος έλεγχος απόδοσης όταν ο ψύκτης
είναι στη λειτουργία COOL (ψύξη). Αυτές οι παρακάμψεις αποτρέπουν το κύκλωμα
από το να μπει σε μια κατάσταση για την οποία δεν έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί.
Χαμηλή πίεση εξατμιστή
Αν εμφανιστεί το συμβάν Διατήρηση σε χαμηλή πίεση εξατμιστή, ο συμπιεστής δεν θα
επιτρέπεται να αυξήσει την απόδοσή του.
Αν εμφανιστεί το συμβάν Μείωση φορτίου σε χαμηλή πίεση εξατμιστή, ο συμπιεστής
θα αρχίσει να μειώνει την απόδοσή του.
Ο συμπιεστής δεν θα επιτρέπεται να αυξήσει την απόδοσή του μέχρι να γίνει
εκκαθάριση του συμβάντος Διατήρηση σε χαμηλή πίεση εξατμιστή.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Συμβάντα κυκλώματος» για λεπτομέρειες σχετικά με τις
συνθήκες ενεργοποίησης, την επαναφορά και τη μείωση του φορτίου.
Υψηλή πίεση συμπυκνωτή
Αν εμφανιστεί το συμβάν Υψηλή πίεση συμπυκνωτή - Διατήρηση, ο συμπιεστής δεν θα
επιτρέπεται να αυξήσει την απόδοσή του.
Αν εμφανιστεί το συμβάν Υψηλή πίεση συμπυκνωτή - Μείωση φορτίου, ο συμπιεστής
θα αρχίσει να μειώνει την απόδοσή του.
Ο συμπιεστής δεν θα επιτρέπεται να αυξήσει την απόδοσή του μέχρι να γίνει
εκκαθάριση του συμβάντος Υψηλή πίεση συμπυκνωτή - Διατήρηση.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Συμβάντα κυκλώματος» για λεπτομέρειες σχετικά με τις
συνθήκες ενεργοποίησης, την επαναφορά και τη μείωση του φορτίου.

Έλεγχος συμπίεσης πίεσης
Εάν η επιλογή Condensation Control Value Set Point (σημείο ρύθμισης της τιμής
ελέγχου συμπύκνωσης) οριστεί στην επιλογή Press, τότε ενεργοποιείται ο έλεγχος Fan
steps #1..4 (βήματα ανεμιστήρα αρ. 1..4) για κάθε ενεργοποιημένο κύκλωμα.
Σύμφωνα με το σημείο ρύθμισης των βημάτων ανεμιστήρα και τις διαφορικές
προεπιλεγμένες τιμές που αναφέρονται στον πίνακα Σημεία ρύθμισης κυκλώματος, το
παρακάτω γράφημα παρουσιάζει συνοπτικά τις καταστάσεις ενεργοποίησης και
απενεργοποίησης για τα βήματα των ανεμιστήρων.

Fan steps output
Fan step 4
Fan Step 3
Fan Step 2
Fan Step 1
T Cond (In/Out)
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Έξοδος βημάτων ανεμιστήρα
Βήμα ανεμιστήρα 4
Βήμα ανεμιστήρα 3
Βήμα ανεμιστήρα 2
Βήμα ανεμιστήρα 1
Θερμ. συμπ. (Είσοδος/Έξοδος)

- 46 Οι καταστάσεις ελέγχου για το Βήμα ανεμιστήρα (αρ. = 1..4) είναι:
 Off (Απενεργοποίηση)
 On (Ενεργοποίηση)
Η κατάσταση ελέγχου Fan step # (βήμα ανεμιστήρα αρ.) είναι στη θέση "Off"
(Απενεργοποίηση) όταν ισχύει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
 Η κατάσταση της μονάδας είναι "Off" (Απενεργοποίηση)
 Η κατάσταση Fan step# (αρ. βήματος ανεμιστήρα) είναι "Off"
(Απενεργοποίηση) και η τιμή Saturated Condenser Temperature (θερμοκρασία
κορεσμένου συμπυκνωτή) στην τρέχουσα Condenser Pressure (πίεση
συμπυκνωτή) είναι χαμηλότερη από το σημείο ρύθμισης Fan step #.
 Η κατάσταση Fan step# (αρ. βήματος ανεμιστήρα) είναι "On" (Eνεργοποίηση)
και η τιμή Saturated Condenser Temperature (θερμοκρασία κορεσμένου
συμπυκνωτή) στην τρέχουσα Condenser Pressure (πίεση συμπυκνωτή) είναι
χαμηλότερη από το σημείο ρύθμισης Fan step # – Fan step# Diff.
Η κατάσταση ελέγχου Tower # (Πύργος αρ.) είναι στη θέση "On" (Ενεργοποίηση) όταν
ισχύουν όλα τα ακόλουθα:
 Η κατάσταση μονάδας είναι στην αυτόματη επιλογή
 Η τιμή Saturated Condenser Temperature (θερμοκρασία κορεσμένου
συμπυκνωτή) στην τρέχουσα Condenser Pressure (πίεση συμπυκνωτή) είναι ίση
ή υψηλότερη από το σημείο ρύθμισης Fan step #.
Εάν η τιμή Condensation Control Value Set Point (σημείο ρύθμισης τιμής ελέγχου
συμπύκνωσης) έχει οριστεί στην επιλογή Press και η τιμή Cond Aout type Set Point
(σημείο ρύθμισης τύπου εξόδου συμπύκνωσης) έχει οριστεί στην επιλογή Vfd,
ενεργοποιείται επίσης ένα σήμα 0-10V προκειμένου η μονάδα να ρυθμίζει μια συσκευή
διαμορφώσιμης συμπύκνωσης, μέσω ενός ελεγκτή PID.
Ανάλογα με τις προεπιλεγμένες τιμές της ρύθμισης Vfd που αναφέρονται στον πίνακα
Σημεία ρύθμισης κυκλώματος, το παρακάτω γράφημα παρουσιάζει ένα παράδειγμα της
συμπεριφοράς του διαμορφώσιμου σήματος σε περίπτωση που κάποιος έλεγχος θα ήταν
εντελώς αναλογικός.

Analog output max value
Analog ourput min value
Cond Sat Temp Setpoint
Cond T Sat
Regulation Band = 100 KP
KP = PID Proportioanl Gain
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Μέγιστη τιμή αναλογικής εξόδου
Ελάχιστη τιμή αναλογικής εξόδου
Σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας κορεσμού
συμπυκνωτή
Θερμοκρασία κορεσμού συμπυκνωτή
Ζώνη ρύθμισης = 100 KP
KP = Αναλογική απολαβή PID

Σε αυτό το παράδειγμα, η αναλογική έξοδος ποικίλλει σε όλη τη ζώνη ρύθμισης που
υπολογίζεται ως Condenser Saturated Temp Set Point ± 100/kp, όπου kp είναι η
αναλογική απολαβή ελέγχου, και κεντράρεται στο Condenser Saturated Temp Set Point.

Έλεγχος ηλεκτρονικής βαλβίδας εκτόνωσης (EXV)
Ο έλεγχος έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει διαφορετικά μοντέλα βαλβίδων από
διαφορετικούς προμηθευτές. Όταν επιλεγεί ένα μοντέλο, ορίζονται όλα τα δεδομένα
λειτουργίας για τη συγκεκριμένη βαλβίδα, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων για το
ρεύμα φάσης και διατήρησης, τα συνολικά βήματα, την ταχύτητα του κινητήρα και τα
επιπλέον βήματα.
Η ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης (EXV) μετακινείται με ρυθμό που εξαρτάται από το
μοντέλο της βαλβίδας, με ένα συνολικό εύρος βημάτων. Η τοποθέτηση προσδιορίζεται
όπως περιγράφεται στις παρακάτω ενότητες, με τις προσαρμογές να γίνονται σε βήματα
του 0,1% του συνολικού εύρους.
Λειτουργία προανοίγματος
Ο έλεγχος της ηλεκτρονικής βαλβίδας εκτόνωσης (EXV) περιλαμβάνει μια λειτουργία
προανοίγματος, που χρησιμοποιείται μόνο όταν η μονάδα διαθέτει προαιρετικές
ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες στη γραμμή υγρού. Η μονάδα διαμορφώνεται για χρήση
με ή χωρίς ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες στη γραμμή υγρού μέσω ενός σημείου
ρύθμισης.
Όταν απαιτείται εκκίνηση ενός κυκλώματος , η βαλβίδα EXV ανοίγει πριν εκκινηθεί ο
συμπιεστής. Η θέση προανοίγματος ορίζεται από ένα σημείο ρύθμισης. Ο χρόνος που
προβλέπεται για αυτήν τη λειτουργία προανοίγματος είναι τουλάχιστον επαρκής για να
ανοίξει η βαλβίδα EXV στη θέση προανοίγματος με βάση τον προγραμματισμένο ρυθμό
μετακίνησης της EXV.
Λειτουργία εκκίνησης
Όταν ο συμπιεστής εκκινείται (αν δεν έχει εγκατασταθεί ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
στη γραμμή υγρού), η βαλβίδα EXV θα αρχίσει να ανοίγει σε μια αρχική θέση που
επιτρέπει ασφαλή εκκίνηση. Η τιμή της LWT θα προσδιορίσει εάν είναι εφικτό να μπει
το σύστημα στην κανονική λειτουργία. Αν είναι πάνω από 20°C (68 °F), τότε ένα
πιεσοστατικό (σταθερής πίεσης) χειριστήριο θα αρχίσει να κρατάει τον συμπιεστή εντός
του εύρους τιμών λειτουργίας. Το σύστημα μεταβαίνει σε κανονική λειτουργία μόλις η
υπερθέρμανση αναρρόφησης πέσει κάτω από μια τιμή ίση με το σημείο ρύθμισης της
υπερθέρμανσης αναρρόφησης.
Κανονική λειτουργία
Η κανονική λειτουργία της βαλβίδας EXV χρησιμοποιείται όταν το κύκλωμα έχει
ολοκληρώσει τη λειτουργία εκκίνησης της EXV και δεν βρίσκεται σε συνθήκες
μετάβασης ολισθητήρα.
Κατά την κανονική λειτουργία, η EXV ρυθμίζει την υπερθέρμανση αναρρόφησης σε
ένα στόχο που μπορεί να κυμαίνεται σε μια προκαθορισμένη περιοχή τιμών
Η EXV ελέγχει την υπερθέρμανση αναρρόφησης με ακρίβεια εντός 0,83°C (1,5°F) όταν
επικρατούν σταθερές συνθήκες λειτουργίας (σταθερός βρόχος νερού, στατική απόδοση
συμπιεστή και σταθερή θερμοκρασία συμπύκνωσης).
Η τιμή στόχου προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ανάγκες ώστε να διατηρείται η
υπερθέρμανση εκκένωσης εντός μιας περιοχής από 15°C (27 °F) έως 25 °C (45°F).
Μέγιστες πιέσεις λειτουργίας
Ο έλεγχος μέσω της βαλβίδας EXV διατηρεί την πίεση του εξατμιστή στο εύρος τιμών
που ορίζεται από τη μέγιστη πίεση λειτουργίας.
Αν η θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού είναι υψηλότερη από 20°C (68°F) κατά την
εκκίνηση ή αν η πίεση αυξηθεί περισσότερο από 350,2 kPa (50,8 psi) κατά την
κανονική λειτουργία, τότε θα εκκινηθεί ένα πιεσοστατικό (σταθερής πίεσης)
χειριστήριο που θα κρατάει τον συμπιεστή εντός του εύρους τιμών λειτουργίας.
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- 48 Μέγιστη πίεση λειτουργίας 350,2 kPa (50,8 psi). Το σύστημα μεταβαίνει ξανά σε
κανονική λειτουργία μόλις η υπερθέρμανση αναρρόφησης πέσει κάτω από μια
προκαθορισμένη τιμή.
Απόκριση στη μεταβολή απόδοσης του συμπιεστή
Το πρόγραμμα θα θεωρήσει τη μετάβαση από 50% σε 60% και από 60% σε 50% ως
ειδικές συνθήκες. Όταν το σύστημα μπαίνει σε μετάβαση, το άνοιγμα της βαλβίδας θα
αλλάξει για να προσαρμοστεί στη νέα τιμή απόδοσης και αυτή η νέα υπολογιζόμενη
θέση θα διατηρηθεί για 60 δευτερόλεπτα. Το άνοιγμα της βαλβίδας θα αυξηθεί κατά τη
διάρκεια της μετάβασης από 50% σε 60% και θα μειωθεί κατά τη μετάβαση από 60%
σε 50%.
Σκοπός αυτής της λογικής είναι να περιοριστεί η επιστρεφόμενη ροή υγρού κατά την
αλλαγή από 50% σε 60% αν η απόδοση αυξηθεί πάνω από 60% λόγω μετακίνησης των
ολισθητήρων.
Χειροκίνητος έλεγχος
Η θέση της βαλβίδας EXV μπορεί να οριστεί χειροκίνητα. Ο χειροκίνητος έλεγχος
μπορεί να επιλεγεί μόνο όταν η EXV είναι σε κατάσταση ελέγχου Πίεσης ή
Υπερθέρμανσης. Οποιαδήποτε άλλη στιγμή, το σημείο ρύθμισης για τον έλεγχο της
EXV ορίζεται αναγκαστικά σε Αυτόματο.
Όταν ο έλεγχος της EXV έχει οριστεί ως μη αυτόματος, η θέση της EXV είναι ίδια με
τη χειροκίνητη ρύθμιση της θέσης της EXV. Αν έχει οριστεί σε χειροκίνητη όταν το
κύκλωμα μεταβαίνει από την κατάσταση λειτουργίας σε κάποια άλλη κατάσταση, τότε
αυτόματα η ρύθμιση του ελέγχου επανέρχεται ξανά σε Αυτόματο. Αν αλλάξει ξανά ο
έλεγχος της EXV από χειροκίνητος σε αυτόματο ενώ το κύκλωμα παραμένει σε
κατάσταση λειτουργίας, η EXV επιστρέφει στην κατάσταση κανονικής λειτουργίας, αν
είναι εφικτό, ή σε έλεγχο πίεσης για περιορισμό της μέγιστης πίεσης λειτουργίας.
Μεταβάσεις μεταξύ καταστάσεων ελέγχου
Όποια αλλαγή και αν γίνεται στον έλεγχο της βαλβίδας EXV, μεταξύ λειτουργίας
εκκίνησης, κανονικής λειτουργίας ή χειροκίνητου ελέγχου, η μετάβαση ομαλοποιείται
χάρη στη βαθμιαία αλλαγή της θέσης της EXV (αντί να αλλάζει άμεσα). Αυτή η
μετάβαση αποτρέπει τυχόν αποσταθεροποίηση του κυκλώματος, που θα επέφερε
διακοπή λειτουργίας λόγω της εμφάνισης ενός συναγερμού.

Ψεκασμός υγρού
Ο ψεκασμός υγρού ενεργοποιείται όταν το κύκλωμα είναι σε κατάσταση λειτουργίας
και η θερμοκρασία εκκένωσης αυξηθεί πάνω από το σημείο ρύθμισης Ενεργοποίησης
ψεκασμού υγρού.
Ο ψεκασμός υγρού απενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία εκκένωσης μειωθεί κάτω από
το σημείο ενεργοποίησης, με διαφορά της τάξεως των 10°C.
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Συναγερμοί και συμβάντα
Ενδέχεται να παρουσιαστούν ορισμένες καταστάσεις που απαιτούν κάποια ενέργεια από
τον ψύκτη ή που πρέπει να καταγραφούν για μελλοντική παραπομπή. Μια κατάσταση
που απαιτεί διακοπή λειτουργίας και/ή κλείδωμα, είναι ένας συναγερμός. Οι
συναγερμοί μπορεί να προκαλέσουν φυσιολογική διακοπή λειτουργίας (με διακοπή
λειτουργίας αντλίας) ή ταχεία διακοπή λειτουργίας. Για τους περισσότερους
συναγερμούς απαιτείται χειροκίνητη επαναφορά, αλλά σε ορισμένους συναγερμούς
γίνεται αυτόματα επαναφορά όταν διορθώνεται η συνθήκη που τους προκάλεσε.
Κάποιες άλλες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν αυτό που αποκαλούμε «συμβάν»,
το οποίο ίσως προκαλέσει μια συγκεκριμένη ενέργεια από τον ψύκτη. Όλοι οι
συναγερμοί και τα συμβάντα καταγράφονται.

Ενδείξεις εμφάνισης συναγερμού
Τα παρακάτω αποτελούν ενδείξεις για το ότι έχει προκύψει κάποιος συναγερμός:
1. Η μονάδα ή κάποιο κύκλωμα εκτελεί ταχεία διακοπή λειτουργίας ή διακοπή
λειτουργίας με διακοπή λειτουργίας αντλίας.
2. Εμφανίζεται ένα εικονίδιο συναγερμού  (καμπάνα) στην επάνω δεξιά γωνία της
οθόνης όλων των ελεγκτών, καθώς και στις οθόνες του προαιρετικού πίνακα
απομακρυσμένης διεπαφής χειριστή.
3. Ενεργοποιείται μια προαιρετική συσκευή ενδείξεων συναγερμού μέσω
τηλεχειρισμού, την οποία πρέπει να έχει προμηθευτεί και συνδέσει ο πελάτης κατά
περίπτωση.

Εκκαθάριση συναγερμών
Η εκκαθάριση των ενεργών συναγερμών μπορεί να γίνει μέσω του
πληκτρολογίου/οθόνης ή μέσω ενός δικτύου BAS. Οι συναγερμοί εκκαθαρίζονται
αυτόματα όταν σβήσει και ενεργοποιηθεί ξανά ο ελεγκτής. Οι συναγερμοί
εκκαθαρίζονται μόνο αν έχουν πάψει να υπάρχουν οι συνθήκες που οδήγησαν στην
εμφάνισή τους. Η εκκαθάριση όλων των συναγερμών και ομάδων συναγερμών μπορεί
να γίνει μέσω του πληκτρολογίου ή μέσω δικτύου, μέσω LON χρησιμοποιώντας το
αντικείμενο nviClearAlarms, και μέσω BACnet χρησιμοποιώντας το αντικείμενο
ClearAlarms
Για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο, ακολουθήστε τις συνδέσεις "Alarm"
(Συναγερμός) για να φτάσετε στην οθόνη "Alarms" (Συναγερμοί), στην οποία θα
υπάρχουν οι επιλογές "Active Alarms" (Ενεργοί συναγερμοί) και "Alarm Log" (Αρχείο
καταγραφής συναγερμών). Επιλέξτε "Active Alarms" (Ενεργοί συναγερμοί) και πιέστε
το περιστρεφόμενο κουμπί για να εμφανιστεί η οθόνη "Alarm List" (Λίστα
συναγερμών) με τους συναγερμούς που είναι ενεργοί εκείνη τη στιγμή. Στην κορυφή
της λίστας εμφανίζεται ο πιο πρόσφατος συναγερμός. Στη δεύτερη γραμμή της οθόνης
εμφανίζεται η ένδειξη "Alm Cnt" (αριθμός συναγερμών που είναι ενεργοί εκείνη τη
στιγμή) και η κατάσταση της λειτουργίας εκκαθάρισης συναγερμών. Η ένδειξη "Off"
σημαίνει ότι η λειτουργία εκκαθάρισης είναι απενεργοποιημένη και δεν γίνεται
εκκαθάριση συναγερμών. Πιέστε το περιστρεφόμενο κουμπί για να περάσετε στην
κατάσταση λειτουργίας επεξεργασίας. Θα επισημανθεί η παράμετρος "Alm Clr"
(εκκαθάριση συναγερμών) και θα εμφανίζεται η επιλογή "OFF" (Απενεργοποίηση). Για
να εκκαθαρίσετε όλους τους συναγερμούς, περιστρέψτε το κουμπί για να επιλέξετε
"ON" (Ενεργοποίηση) και πιέστε το.
Για την εκκαθάριση των συναγερμών δεν απαιτείται κάποιος ενεργός κωδικός
πρόσβασης.
Αν το πρόβλημα ή τα προβλήματα που προκάλεσαν τον συναγερμό έχουν διορθωθεί, θα
γίνει εκκαθάριση των συναγερμών, θα εξαφανιστούν από τη λίστα "Active Alarm"
(Ενεργοί συναγερμοί) και θα καταχωρηθούν στο "Alarm Log" (Αρχείο καταγραφής
συναγερμών). Αν τα προβλήματα δεν έχουν διορθωθεί, η ένδειξη "On" (Ενεργοποίηση)
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- 50 θα αλλάξει αμέσως σε "OFF" (Απενεργοποίηση) και η μονάδα θα παραμείνει σε
κατάσταση συναγερμού.

Σήμα συναγερμού μέσω τηλεχειρισμού
Η μονάδα έχει διαμορφωθεί με τρόπο ώστε να επιτρέπει την επιτόπια σύνδεση
συσκευών συναγερμού. Ανατρέξτε στην ενσωματωμένη τεκμηρίωση για πληροφορίες
σχετικά με την επιτόπια καλωδίωση.

Περιγραφή συναγερμών
Απώλεια Volt φάσης/Σφάλμα GFP
Περιγραφή συναγερμού (όπως εμφανίζεται στην οθόνη): UnitOffPhaseVoltage
Συνθήκη εμφάνισης: Το σημείο ρύθμισης PVM έχει οριστεί σε Single Point
(Μονό σημείο) και η είσοδος PVM/GFP είναι χαμηλή
Εκτελούμενη ενέργεια: Ταχεία διακοπή λειτουργίας όλων των κυκλωμάτων
Επαναφορά: Αυτόματη επαναφορά όταν η είσοδος PVM είναι υψηλή ή το σημείο
ρύθμισης PVM δεν είναι "single point" (μονό σημείο) για τουλάχιστον 5
δευτερόλεπτα.

Απώλεια ροής εξατμιστή
Περιγραφή συναγερμού (όπως εμφανίζεται στην οθόνη):
UnitOffEvapWaterFlow
Συνθήκη εμφάνισης:
1: Κατάσταση αντλίας εξατμιστή = Σε λειτουργία ΚΑΙ Ψηφιακή είσοδος ροής
εξατμιστή = No Flow (χωρίς ροή) για χρόνο > "Flow Proof Set Point" (Σημείο
ρύθμισης δοκιμής ροής) ΚΑΙ τουλάχιστον ένας συμπιεστής σε λειτουργία
2: Κατάσταση αντλίας εξατμιστή = Έναρξη για χρόνο μεγαλύτερο από την τιμή
"Recirc Timeout Set Point" (σημείο ρύθμισης για χρονικό όριο
επανακυκλοφορίας) και έχει γίνει δοκιμή με όλες τις αντλίες
Εκτελούμενη ενέργεια: Ταχεία διακοπή λειτουργίας όλων των κυκλωμάτων
Επαναφορά:
Η εκκαθάριση αυτού του συναγερμού μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή
χειροκίνητα μέσω του πληκτρολογίου ή με το σήμα εκκαθάρισης συναγερμών
μέσω του δικτύου BAS.
Αν ο συναγερμός είναι ενεργός λόγω 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, ο εξατμιστής 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.
Αν ο συναγερμός είναι ενεργός λόγω της συνθήκης εμφάνισης 2:
Αν ο συναγερμός απώλειας ροής εμφανιστεί λόγω αυτής της συνθήκης, πρέπει
πάντοτε να γίνει χειροκίνητη επαναφορά.

Προστασία εξατμιστή από πάγωμα νερού
Περιγραφή συναγερμού (όπως εμφανίζεται στην οθόνη):
UnitOffEvapWaterTmpLo
Συνθήκη εμφάνισης: Η θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού (LWT) ή η
θερμοκρασία του εισερχόμενου νερού (EWT) του εξατμιστή πέφτει κάτω από το
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σημείο ρύθμισης προστασίας εξατμιστή από πάγωμα. Αν είναι ενεργό το σφάλμα
αισθητήρα είτε για την LWT ή για την EWT, τότε αυτή η τιμή του αισθητήρα δεν
μπορεί να προκαλέσει εμφάνιση του συναγερμού.
Εκτελούμενη ενέργεια: Ταχεία διακοπή λειτουργίας όλων των κυκλωμάτων
Επαναφορά: Η εκκαθάριση αυτού του συναγερμού μπορεί να γίνει χειροκίνητα
μέσω του πληκτρολογίου ή με το σήμα εκκαθάρισης συναγερμών μέσω του
δικτύου BAS, αλλά μόνο αν έχουν πάψει να υπάρχουν οι συνθήκες που οδήγησαν
στην εμφάνισή του.

Αντιστροφή θερμοκρασιών νερού εξατμιστή σε λειτουργία Cool
(ψύξη)
Περιγραφή συναγερμού (όπως εμφανίζεται στην οθόνη):
UnitOffEvpWTempInvrtd
Συνθήκη εμφάνισης: Θερμοκρασία εισερχόμενου νερού (EWT) του εξατμιστή <
Θερμοκρασία εξερχόμενου νερού (LWT) του εξατμιστή - 1 βαθμό C ΚΑΙ
τουλάχιστον ένα κύκλωμα είναι ενεργοποιημένο ΚΑΙ δεν είναι ενεργό το σφάλμα
αισθητήρα EWT ΚΑΙ δεν είναι ενεργό το σφάλμα αισθητήρα LWT] για 30
δευτερόλεπτα
Εκτελούμενη ενέργεια: Διακοπή λειτουργίας όλων των κυκλωμάτων με διακοπή
αντλίας
Επαναφορά: Η εκκαθάριση αυτού του συναγερμού μπορεί να γίνει χειροκίνητα
μέσω του πληκτρολογίου.

Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού εξατμιστή
Περιγραφή συναγερμού (όπως εμφανίζεται στην οθόνη):
UnitOffEvpLvgWTemp
Συνθήκη εμφάνισης: Βραχυκύκλωμα στον αισθητήρα ή αισθητήρας ανοικτός
Εκτελούμενη ενέργεια: Ταχεία διακοπή λειτουργίας όλων των κυκλωμάτων
Επαναφορά: Η εκκαθάριση αυτού του συναγερμού μπορεί να γίνει χειροκίνητα
μέσω του πληκτρολογίου, αλλά μόνο αν οι τιμές του αισθητήρα έχουν επανέλθει
στην κανονική περιοχή.

"External Alarm" (Εξωτερικός συναγερμός)
Περιγραφή συναγερμού (όπως εμφανίζεται στην οθόνη): UnitOffExternalAlarm
Συνθήκη εμφάνισης: Η είσοδος εξωτερικού συναγερμού/συμβάντος είναι ανοικτή
για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα και η είσοδος εξωτερικού σφάλματος έχει
διαμορφωθεί ως συναγερμός.
Εκτελούμενη ενέργεια: Διακοπή λειτουργίας όλων των κυκλωμάτων με διακοπή
αντλίας
Επαναφορά: Αυτόματη εκκαθάριση όταν κλείσει η ψηφιακή είσοδος.

Συναγερμός επείγουσας διακοπής
Περιγραφή συναγερμού (όπως εμφανίζεται στην οθόνη):
UnitOffEmergencyStop
Συνθήκη εμφάνισης: Η είσοδος επείγουσας διακοπής είναι ανοικτή.
Εκτελούμενη ενέργεια: Ταχεία διακοπή λειτουργίας όλων των κυκλωμάτων.
Επαναφορά: Η εκκαθάριση αυτού του συναγερμού μπορεί να γίνει χειροκίνητα
μέσω του πληκτρολογίου, αν ο διακόπτης έχει κλείσει.

Συμβάντα μονάδας
Τα παρακάτω συμβάντα μονάδας καταχωρούνται στο αρχείο καταγραφής συμβάντων
με χρονική σήμανση.

Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας εισερχόμενου νερού εξατμιστή
Περιγραφή συμβάντος (όπως εμφανίζεται στην οθόνη): UnitOffEvpEntWTemp
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- 52 Συνθήκη εμφάνισης: Βραχυκύκλωμα στον αισθητήρα ή αισθητήρας ανοικτός
Εκτελούμενη ενέργεια: Διακοπή λειτουργίας όλων των κυκλωμάτων με διακοπή
αντλίας
Επαναφορά: Αυτόματη επαναφορά όταν οι τιμές του αισθητήρα έχουν επανέλθει
στην κανονική περιοχή.

"Unit Power Restore" (Επαναφορά ρεύματος μονάδας)
Περιγραφή συμβάντος (όπως εμφανίζεται στην οθόνη): UnitPowerRestore
Συνθήκη εμφάνισης: Ο ελεγκτής της μονάδας έχει εκκινηθεί.
Εκτελούμενη ενέργεια: καμία
Επαναφορά: καμία

"External Event" (Εξωτερικό συμβάν)
Περιγραφή συναγερμού (όπως εμφανίζεται στην οθόνη): UnitExternalEvent
Συνθήκη εμφάνισης: Η είσοδος εξωτερικού συναγερμού/συμβάντος είναι ανοικτή
για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα και το εξωτερικό σφάλμα έχει διαμορφωθεί ως
συμβάν.
Εκτελούμενη ενέργεια: Κανένα
Επαναφορά: Αυτόματη εκκαθάριση όταν κλείσει η ψηφιακή είσοδος.

Συναγερμοί διακοπής λειτουργίας κυκλωμάτων
Για όλους τους συναγερμούς διακοπής λειτουργίας κυκλωμάτων απαιτείται διακοπή του
κυκλώματος στο οποίο παρουσιάζονται. Οι συναγερμοί ταχείας διακοπής λειτουργίας
δεν διακόπτουν την αντλία πριν από τη διακοπή λειτουργίας. Όλοι οι άλλοι συναγερμοί
διακόπτουν την αντλία.
Όταν έχει ενεργοποιηθεί ένας ή περισσότεροι συναγερμοί κυκλωμάτων και δεν υπάρχει
κανένας ενεργός συναγερμός μονάδας, το εξερχόμενο σήμα συναγερμού θα ανοίγει και
θα κλείνει σε διαστήματα των 5 δευτερολέπτων.
Οι περιγραφές των συναγερμών ισχύουν για όλα τα κυκλώματα. Ο αριθμός του
κυκλώματος δηλώνεται από το γράμμα ‘ N’ στην περιγραφή.

Απώλεια Volt φάσης/Σφάλμα GFP
Περιγραφή συναγερμού (όπως εμφανίζεται στην οθόνη): C# OffPhaseVoltage
Συνθήκη εμφάνισης: Η είσοδος PVM είναι χαμηλή και το σημείο ρύθμισης PVM
= Multi Point (Πολλαπλά σημεία)
Εκτελούμενη ενέργεια: Ταχεία διακοπή λειτουργίας των κυκλωμάτων
Επαναφορά: Αυτόματη επαναφορά όταν η είσοδος PVM είναι υψηλή ή το σημείο
ρύθμισης PVM δεν είναι "multi point" (πολλαπλά σημεία) για τουλάχιστον 5
δευτερόλεπτα.

Χαμηλή πίεση εξατμιστή
Περιγραφή συναγερμού (όπως εμφανίζεται στην οθόνη): Co#.LowEvPr
Συνθήκη εμφάνισης: [Ενεργοποίηση αισθητήρα Freezestat ΚΑΙ Circuit State
(Κατάσταση κυκλώματος) = Run (σε λειτουργία)] Ή Πίεση εξατμιστή < -10 psi
Η λογική του αισθητήρα Freezestat επιτρέπει στο κύκλωμα να λειτουργεί για
διαφορετικά χρονικά διαστήματα σε χαμηλές τιμές πίεσης. Όσο χαμηλότερη η
πίεση, τόσο μικρότερο το χρονικό διάστημα για το οποίο μπορεί να λειτουργεί ο
συμπιεστής. Αυτό το χρονικό διάστημα υπολογίζεται ως εξής:
Σφάλμα παγώματος = Μείωση φορτίου σε χαμηλή πίεση εξατμιστή– Πίεση
εξατμιστή
Χρόνος παγώματος = 70 – 6,25 x σφάλμα παγώματος, περιορίζεται στην
περιοχή τιμών από 20 έως 70 δευτερόλεπτα
Όταν η πίεση του εξατμιστή πέσει κάτω από το σημείο ρύθμισης Μείωσης φορτίου
σε χαμηλή πίεση εξατμιστή, ξεκινάει ένα χρονόμετρο. Αν αυτό το χρονόμετρο
υπερβεί τον χρόνο παγώματος, ενεργοποιείται ο αισθητήρας freezestat. Αν η πίεση
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του εξατμιστή αυξηθεί ως το σημείο ρύθμισης Μείωσης φορτίου ή το υπερβεί, και
δεν έχει γίνει υπέρβαση του χρόνου παγώματος, το χρονόμετρο μηδενίζεται.
Ο συναγερμός δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αν υπάρχει ενεργό σφάλμα αισθητήρα
πίεσης εξατμιστή.
Εκτελούμενη ενέργεια: Ταχεία διακοπή λειτουργίας κυκλώματος
Επαναφορά: Η εκκαθάριση αυτού του συναγερμού μπορεί να γίνει χειροκίνητα αν
η πίεση του εξατμιστή είναι πάνω από –10 psi.

Αποτυχία εκκίνησης με χαμηλή πίεση
Περιγραφή συναγερμού (όπως εμφανίζεται στην οθόνη): C# OffStrtFailEvpPr
Συνθήκη εμφάνισης:
Circuit State (Κατάσταση κυκλώματος) = εκκίνηση για
χρόνο μεγαλύτερο από το σημείο ρύθμισης Χρόνου εκκίνησης.
Εκτελούμενη ενέργεια: Ταχεία διακοπή λειτουργίας κυκλώματος
Επαναφορά: Η εκκαθάριση αυτού του συναγερμού μπορεί να γίνει χειροκίνητα
μέσω του πληκτρολογίου του ελεγκτή μονάδας

Μηχανικός διακόπτης χαμηλής πίεσης
Περιγραφή συναγερμού (όπως εμφανίζεται στην οθόνη): C# Cmp1
OffMechPressLo
Συνθήκη εμφάνισης: Χαμηλή είσοδος του μηχανικού διακόπτη χαμηλής πίεσης
Εκτελούμενη ενέργεια: Ταχεία διακοπή λειτουργίας κυκλώματος
Επαναφορά: Η εκκαθάριση αυτού του συναγερμού μπορεί να γίνει χειροκίνητα
μέσω του πληκτρολογίου του ελεγκτή μονάδας, αν η είσοδος του μηχανικού
διακόπτη χαμηλής πίεσης (MLP) είναι υψηλή.

Υψηλή πίεση συμπυκνωτή
Περιγραφή συναγερμού (όπως εμφανίζεται στην οθόνη): Co#.HighCondPr
Συνθήκη εμφάνισης: Θερμοκρασία κορεσμένου ψυκτικού μέσου του
συμπυκνωτή > Μέγιστη τιμή κορεσμένου ψυκτικού συμπυκνωτή για χρόνο >
σημείο ρύθμισης καθυστέρησης υψηλής πίεσης συμπυκνωτή.
Εκτελούμενη ενέργεια: Ταχεία διακοπή λειτουργίας κυκλώματος
Επαναφορά: Η εκκαθάριση αυτού του συναγερμού μπορεί να γίνει χειροκίνητα
μέσω του πληκτρολογίου του ελεγκτή μονάδας

Χαμηλή αναλογία πίεσης
Περιγραφή συναγερμού (όπως εμφανίζεται στην οθόνη): C# Cmp1 OffPrRatioLo
Συνθήκη εμφάνισης: Αναλογία πίεσης < υπολογισμένο όριο για ένα χρονικό
διάστημα > σημείο ρύθμισης καθυστέρησης χαμηλής αναλογίας πίεσης μετά την
ολοκλήρωση της εκκίνησης του κυκλώματος. Το υπολογισμένο όριο κυμαίνεται
από 1,4 έως 1,8 καθώς μεταβάλλεται η ικανότητα του συμπιεστή από 25% έως
100%.
Εκτελούμενη ενέργεια: Κανονική διακοπή λειτουργίας του κυκλώματος
Επαναφορά: Η εκκαθάριση αυτού του συναγερμού μπορεί να γίνει χειροκίνητα
μέσω του πληκτρολογίου του ελεγκτή μονάδας

Μηχανικός διακόπτης υψηλής πίεσης
Περιγραφή συναγερμού (όπως εμφανίζεται στην οθόνη): C# Cmp1
OffMechPressHi
Συνθήκη εμφάνισης: Χαμηλή είσοδος του μηχανικού διακόπτη υψηλής πίεσης
ΚΑΙ Συναγερμός επείγουσας διακοπής μη ενεργός.
(το άνοιγμα του διακόπτη επείγουσας διακοπής διακόπτει την ισχύ προς τους
μηχανικούς διακόπτες υψηλής πίεσης (MHP))
Εκτελούμενη ενέργεια: Ταχεία διακοπή λειτουργίας κυκλώματος
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μέσω του πληκτρολογίου του ελεγκτή μονάδας, αν η είσοδος του μηχανικού
διακόπτη χαμηλής πίεσης (MHP) είναι υψηλή.

Υψηλή θερμοκρασία εκκένωσης
Περιγραφή συναγερμού (όπως εμφανίζεται στην οθόνη): C# Disc Temp High
Συνθήκη εμφάνισης: Θερμοκρασία εκκένωσης > σημείο ρύθμισης Υψηλής
θερμοκρασίας εκκένωσης ΚΑΙ συμπιεστής σε λειτουργία. Ο συναγερμός δεν
μπορεί να ενεργοποιηθεί αν υπάρχει ενεργό σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας
εκκένωσης.
Εκτελούμενη ενέργεια: Ταχεία διακοπή λειτουργίας κυκλώματος
Επαναφορά: Η εκκαθάριση αυτού του συναγερμού μπορεί να γίνει χειροκίνητα
μέσω του πληκτρολογίου του ελεγκτή μονάδας

Υψηλή διαφορά πίεσης λαδιού
Περιγραφή συναγερμού (όπως εμφανίζεται στην οθόνη): C# Cmp1
OffOilPrDiffHi
Συνθήκη εμφάνισης: Διαφορά πίεσης λαδιού > σημείο ρύθμισης Υψηλής
διαφοράς πίεσης λαδιού για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από την Καθυστέρηση
διαφοράς πίεσης λαδιού.
Εκτελούμενη ενέργεια: Ταχεία διακοπή λειτουργίας κυκλώματος
Επαναφορά: Η εκκαθάριση αυτού του συναγερμού μπορεί να γίνει χειροκίνητα
μέσω του πληκτρολογίου του ελεγκτή μονάδας

Διακόπτης πίεσης λαδιού
Περιγραφή συναγερμού (όπως εμφανίζεται στην οθόνη): "Oil Level Low N"
(Χαμηλή στάθμη λαδιού Ν)
Συνθήκη εμφάνισης: Ο διακόπτης στάθμης λαδιού ανοικτός για χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο από την καθυστέρηση διακόπτη πίεσης λαδιού ενώ ο
συμπιεστής είναι σε κατάσταση λειτουργίας.
Εκτελούμενη ενέργεια: Ταχεία διακοπή λειτουργίας κυκλώματος
Επαναφορά: Η εκκαθάριση αυτού του συναγερμού μπορεί να γίνει χειροκίνητα
μέσω του πληκτρολογίου του ελεγκτή μονάδας

Σφάλμα εκκινητή συμπιεστή
Περιγραφή συναγερμού (όπως εμφανίζεται στην οθόνη): C# Cmp1 OffStarterFlt
Συνθήκη εμφάνισης:
Αν το σημείο ρύθμισης PVM = Κανένα (SSS - Εκκινητής στερεάς κατάστασης):
οποτεδήποτε η είσοδος σφάλματος εκκινητή είναι ανοικτή
Αν το σημείο ρύθμισης PVM = Single Point (Μονό σημείο) ή Multi Point
(Πολλαπλά σημεία): ο συμπιεστής έχει παραμείνει σε λειτουργία για τουλάχιστον
14 δευτερόλεπτα και η είσοδος σφάλματος εκκινητή είναι ανοικτή
Εκτελούμενη ενέργεια: Ταχεία διακοπή λειτουργίας κυκλώματος
Επαναφορά: Η εκκαθάριση αυτού του συναγερμού μπορεί να γίνει χειροκίνητα
μέσω του πληκτρολογίου του ελεγκτή μονάδας

Υψηλή θερμοκρασία κινητήρα
Περιγραφή συναγερμού (όπως εμφανίζεται στην οθόνη): C# Cmp1
OffMotorTempHi
Συνθήκη εμφάνισης:
Η τιμή εισόδου για τη θερμοκρασία του κινητήρα είναι 4500 ohm ή παραπάνω.
Εκτελούμενη ενέργεια: Ταχεία διακοπή λειτουργίας κυκλώματος
Επαναφορά: Η εκκαθάριση αυτού του συναγερμού μπορεί να γίνει χειροκίνητα
μέσω του πληκτρολογίου του ελεγκτή μονάδας αφού η τιμή εισόδου για τη
θερμοκρασία του κινητήρα είναι 200 ohm ή λιγότερο για τουλάχιστον 5 λεπτά.
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Καμία μεταβολή πίεσης μετά από την εκκίνηση
Περιγραφή συναγερμού (όπως εμφανίζεται στην οθόνη): C#
OffNoPressChgStart
Συνθήκη εμφάνισης: Μετά από την εκκίνηση του συμπιεστή, δεν έχει σημειωθεί
ελάχιστη πτώση πίεσης κατά 1 psi στην πίεση του εξατμιστή Ή αύξηση κατά 5 psi
στην πίεση του συμπυκνωτή, μετά από 15 δευτερόλεπτα
Εκτελούμενη ενέργεια: Ταχεία διακοπή λειτουργίας κυκλώματος
Επαναφορά: Η εκκαθάριση αυτού του συναγερμού μπορεί να γίνει χειροκίνητα
μέσω του πληκτρολογίου του ελεγκτή μονάδας.

Χωρίς πίεση κατά την εκκίνηση
Περιγραφή συναγερμού (όπως εμφανίζεται στην οθόνη): C# OffNoPressAtStart
Συνθήκη εμφάνισης: [Πίεση εξατμιστή < 5 psi Ή Πίεση συμπυκνωτή < 5 psi]
ΚΑΙ ζητήθηκε εκκίνηση συμπιεστή ΚΑΙ το κύκλωμα δεν έχει VFD ανεμιστήρα
Εκτελούμενη ενέργεια: Ταχεία διακοπή λειτουργίας κυκλώματος
Επαναφορά: Η εκκαθάριση αυτού του συναγερμού μπορεί να γίνει χειροκίνητα
μέσω του πληκτρολογίου του ελεγκτή μονάδας.

Αποτυχία επικοινωνίας CC αρ.
Περιγραφή συναγερμού (όπως εμφανίζεται στην οθόνη): C#
OffCmpCtrlrComFail
Συνθήκη εμφάνισης: Αποτυχία επικοινωνίας με τη μονάδα επέκτασης I/O. Στην
ενότητα ‘ Λεπτομέρειες για το δίκτυο ελέγχου’ δηλώνεται ο αναμενόμενος τύπος
μονάδας και η διεύθυνση κάθε μονάδας.
Εκτελούμενη ενέργεια: Ταχεία διακοπή λειτουργίας του κυκλώματος που
επηρεάζεται
Επαναφορά: Η εκκαθάριση αυτού του συναγερμού μπορεί να γίνει χειροκίνητα
μέσω του πληκτρολογίου όταν η επικοινωνία μεταξύ του κύριου ελεγκτή και της
μονάδας επέκτασης είναι σε λειτουργία για 5 δευτερόλεπτα.

Αποτυχία επικοινωνίας FC, κύκλωμα 2
Περιγραφή συναγερμού (όπως εμφανίζεται στην οθόνη): C2
OffFnCtlrComFail
Συνθήκη εμφάνισης: H επιλογή Condensation Control Value Set Point (σημείο
ρύθμισης της τιμής ελέγχου συμπύκνωσης) έχει οριστεί στην επιλογή Press, το
Κύκλωμα 2 είναι ενεργοποιημένο και αποτυχία επικοινωνίας με τη μονάδα
επέκτασης I/O. Στην ενότητα ‘ Λεπτομέρειες για το δίκτυο ελέγχου’ δηλώνεται ο
αναμενόμενος τύπος μονάδας και η διεύθυνση της μονάδας.
Εκτελούμενη ενέργεια: Ταχεία διακοπή λειτουργίας του κυκλώματος 2
Επαναφορά: Η εκκαθάριση αυτού του συναγερμού μπορεί να γίνει χειροκίνητα
μέσω του πληκτρολογίου όταν η επικοινωνία μεταξύ του κύριου ελεγκτή και της
μονάδας επέκτασης είναι σε λειτουργία για 5 δευτερόλεπτα.

Αποτυχία επικοινωνίας FC, κύκλωμα 3
Περιγραφή συναγερμού (όπως εμφανίζεται στην οθόνη): C3
OffFnCtlrComFail
Συνθήκη εμφάνισης: H επιλογή Condensation Control Value Set Point (σημείο
ρύθμισης της τιμής ελέγχου συμπύκνωσης) έχει οριστεί στην επιλογή Press, το
Κύκλωμα 3 είναι ενεργοποιημένο και αποτυχία επικοινωνίας με τη μονάδα
επέκτασης I/O. Στην ενότητα ‘ Λεπτομέρειες για το δίκτυο ελέγχου’ δηλώνεται ο
αναμενόμενος τύπος μονάδας και η διεύθυνση της μονάδας.
Εκτελούμενη ενέργεια: Ταχεία διακοπή λειτουργίας του κυκλώματος 3
Επαναφορά: Η εκκαθάριση αυτού του συναγερμού μπορεί να γίνει χειροκίνητα
μέσω του πληκτρολογίου όταν η επικοινωνία μεταξύ του κύριου ελεγκτή και της
μονάδας επέκτασης είναι σε λειτουργία για 5 δευτερόλεπτα.
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Αποτυχία επικοινωνίας EEXV αρ.
Περιγραφή συναγερμού (όπως εμφανίζεται στην οθόνη): C#
OffEXVCrtlrComFail
Συνθήκη εμφάνισης: Αποτυχία επικοινωνίας με τη μονάδα επέκτασης I/O. Στην
ενότητα ‘ Λεπτομέρειες για το δίκτυο ελέγχου’ δηλώνεται ο αναμενόμενος τύπος
μονάδας και η διεύθυνση κάθε μονάδας. Εάν το σημείο ρύθμισης Αριθμός
κυκλωμάτων είναι πάνω από 2, θα ενεργοποιηθεί ο συναγερμός στο κύκλωμα #3,
ενώ αν είναι πάνω από 3 θα ενεργοποιηθεί ο συναγερμός στο κύκλωμα #4.
Εκτελούμενη ενέργεια: Ταχεία διακοπή λειτουργίας του κυκλώματος που
επηρεάζεται
Επαναφορά: Η εκκαθάριση αυτού του συναγερμού μπορεί να γίνει χειροκίνητα
μέσω του πληκτρολογίου όταν η επικοινωνία μεταξύ του κύριου ελεγκτή και της
μονάδας επέκτασης είναι σε λειτουργία για 5 δευτερόλεπτα.

Σφάλμα επικ. αντλίας θέρμανσης
Περιγραφή συναγερμού (όπως εμφανίζεται στην οθόνη): HeatPCtrlrCommFail
Συνθήκη εμφάνισης: Η λειτουργία θέρμανσης είναι ενεργοποιημένη και
αποτυχία επικοινωνίας με τη μονάδα επέκτασης I/O. Στην ενότητα
‘ Λεπτομέρειες για το δίκτυο ελέγχου’ δηλώνεται ο αναμενόμενος τύπος μονάδας
και η διεύθυνση της μονάδας.
Εκτελούμενη ενέργεια: Διακοπή λειτουργίας όλων των κυκλωμάτων με διακοπή
αντλίας
Επαναφορά: Η εκκαθάριση αυτού του συναγερμού μπορεί να γίνει χειροκίνητα
μέσω του πληκτρολογίου όταν η επικοινωνία μεταξύ του κύριου ελεγκτή και της
μονάδας επέκτασης είναι σε λειτουργία για 5 δευτερόλεπτα.

Σφάλμα αισθητήρα πίεσης εξατμιστή
Περιγραφή συναγερμού (όπως εμφανίζεται στην οθόνη): C# Cmp1
OffEvpPress
Συνθήκη εμφάνισης: Βραχυκύκλωμα στον αισθητήρα ή αισθητήρας ανοικτός
Εκτελούμενη ενέργεια: Ταχεία διακοπή λειτουργίας κυκλώματος
Επαναφορά: Η εκκαθάριση αυτού του συναγερμού μπορεί να γίνει χειροκίνητα
μέσω του πληκτρολογίου, αλλά μόνο αν οι τιμές του αισθητήρα έχουν επανέλθει
στην κανονική περιοχή.

Σφάλμα αισθητήρα πίεσης συμπυκνωτή
Περιγραφή συναγερμού (όπως εμφανίζεται στην οθόνη): C# Cmp1
OffCndPress
Συνθήκη εμφάνισης: Βραχυκύκλωμα στον αισθητήρα ή αισθητήρας ανοικτός
Εκτελούμενη ενέργεια: Ταχεία διακοπή λειτουργίας κυκλώματος
Επαναφορά: Η εκκαθάριση αυτού του συναγερμού μπορεί να γίνει χειροκίνητα
μέσω του πληκτρολογίου, αλλά μόνο αν οι τιμές του αισθητήρα έχουν επανέλθει
στην κανονική περιοχή.

Σφάλμα αισθητήρα πίεσης λαδιού
Περιγραφή συναγερμού (όπως εμφανίζεται στην οθόνη): C# Cmp1
OffOilFeedP
Συνθήκη εμφάνισης: Βραχυκύκλωμα στον αισθητήρα ή αισθητήρας ανοικτός
Εκτελούμενη ενέργεια: Κανονική διακοπή λειτουργίας του κυκλώματος
Επαναφορά: Η εκκαθάριση αυτού του συναγερμού μπορεί να γίνει χειροκίνητα
μέσω του πληκτρολογίου, αλλά μόνο αν οι τιμές του αισθητήρα έχουν επανέλθει
στην κανονική περιοχή.

Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας αναρρόφησης
Περιγραφή συναγερμού (όπως εμφανίζεται στην οθόνη): C# Cmp1
OffSuctTemp
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Συνθήκη εμφάνισης: Βραχυκύκλωμα στον αισθητήρα ή αισθητήρας ανοικτός
Εκτελούμενη ενέργεια: Κανονική διακοπή λειτουργίας του κυκλώματος
Επαναφορά: Η εκκαθάριση αυτού του συναγερμού μπορεί να γίνει χειροκίνητα
μέσω του πληκτρολογίου, αλλά μόνο αν οι τιμές του αισθητήρα έχουν επανέλθει
στην κανονική περιοχή.

Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας εκκένωσης
Περιγραφή συναγερμού (όπως εμφανίζεται στην οθόνη): C# Cmp1
OffDischTmp
Συνθήκη εμφάνισης: Βραχυκύκλωμα στον αισθητήρα ή αισθητήρας ανοικτός
Εκτελούμενη ενέργεια: Κανονική διακοπή λειτουργίας του κυκλώματος
Επαναφορά: Η εκκαθάριση αυτού του συναγερμού μπορεί να γίνει χειροκίνητα
μέσω του πληκτρολογίου, αλλά μόνο αν οι τιμές του αισθητήρα έχουν επανέλθει
στην κανονική περιοχή.

Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας κινητήρα
Περιγραφή συναγερμού (όπως εμφανίζεται στην οθόνη): C# Cmp1
OffMtrTempSen
Συνθήκη εμφάνισης: Βραχυκύκλωμα στον αισθητήρα ή αισθητήρας ανοικτός
Εκτελούμενη ενέργεια: Ταχεία διακοπή λειτουργίας κυκλώματος
Επαναφορά: Η εκκαθάριση αυτού του συναγερμού μπορεί να γίνει χειροκίνητα
μέσω του πληκτρολογίου, αλλά μόνο αν οι τιμές του αισθητήρα έχουν επανέλθει
στην κανονική περιοχή.

Συμβάντα κυκλώματος
Τα παρακάτω συμβάντα περιορίζουν τη λειτουργία του κυκλώματος με κάποιο τρόπο,
όπως περιγράφεται στη στήλη "Εκτελούμενη ενέργεια". Ένα συμβάν κυκλώματος
επηρεάζει μόνο το συγκεκριμένο κύκλωμα στο οποίο εμφανίστηκε. Τα συμβάντα
κυκλώματος καταχωρούνται στο αρχείο καταγραφής συμβάντων στον ελεγκτή της
μονάδας.

Χαμηλή πίεση εξατμιστή - Διατήρηση
Περιγραφή συμβάντος (όπως εμφανίζεται στην οθόνη): EvapPress Low Hold
Συνθήκη εμφάνισης: Αυτό το συμβάν δεν είναι διαθέσιμο πριν ολοκληρωθεί η
εκκίνηση του κυκλώματος και ο τρόπος λειτουργίας της μονάδας είναι Cool (Σε
ψύξη). Στη συνέχεια, το συμβάν προκύπτει αν, σε κατάσταση λειτουργίας, η
πίεση του εξατμιστή <= σημείο ρύθμισης Διατήρηση σε χαμηλή πίεση εξατμιστή.
Το συμβάν δεν μπορεί να εμφανιστεί για 90 δευτερόλεπτα μετά από την μεταβολή
απόδοσης του συμπιεστή, από 50% σε 60%.
Εκτελούμενη ενέργεια: Διακοπή αύξησης φορτίου
Επαναφορά: Συνεχίζοντας σε κατάσταση λειτουργίας, θα γίνει επαναφορά του
συμβάντος αν η πίεση του εξατμιστή > (σημείο ρύθμισης Διατήρηση πίεσης
εξατμιστή + 2psi). Επαναφορά του συμβάντος γίνεται επίσης αν η μονάδα
περάσει σε τρόπο λειτουργίας Ice (πάγος), ή αν το κύκλωμα δεν είναι πλέον σε
κατάσταση λειτουργίας.

Χαμηλή πίεση εξατμιστή - Μείωση φορτίου
Περιγραφή συμβάντος (όπως εμφανίζεται στην οθόνη): C# UnloadEvapPress
Συνθήκη εμφάνισης: Αυτό το συμβάν δεν είναι διαθέσιμο πριν ολοκληρωθεί η
εκκίνηση του κυκλώματος και ο τρόπος λειτουργίας της μονάδας είναι Cool (Σε
ψύξη). Στη συνέχεια, το συμβάν προκύπτει αν, σε κατάσταση λειτουργίας, η
πίεση του εξατμιστή <= σημείο ρύθμισης Μείωση φορτίου σε χαμηλή πίεση
εξατμιστή. Το συμβάν δεν μπορεί να εμφανιστεί για 90 δευτερόλεπτα μετά από
την μεταβολή απόδοσης του συμπιεστή, από 50% σε 60% (μόνο για ασύμμετρους
συμπιεστές).
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- 58 Εκτελούμενη ενέργεια: Εκτελούμενη ενέργεια: Μειώστε το φορτίο του
συμπιεστή ρίχνοντας την ικανότητα κατά μία βαθμίδα κάθε 5 δευτερόλεπτα, μέχρι
η πίεση του εξατμιστή να αυξηθεί πάνω από το σημείο ρύθμισης Μείωση φορτίου
σε χαμηλή πίεση εξατμιστή.
Επαναφορά: Συνεχίζοντας σε κατάσταση λειτουργίας, θα γίνει επαναφορά του
συμβάντος αν η πίεση του εξατμιστή > (σημείο ρύθμισης Διατήρηση πίεσης
εξατμιστή + 2psixxx). Επαναφορά του συμβάντος γίνεται επίσης αν η μονάδα
περάσει σε τρόπο λειτουργίας Ice (πάγος), ή αν το κύκλωμα δεν είναι πλέον σε
κατάσταση λειτουργίας.

Υψηλή πίεση συμπυκνωτή - Διατήρηση
Περιγραφή συμβάντος (όπως εμφανίζεται στην οθόνη): C# InhbtLoadCndPr
Συνθήκη εμφάνισης: Ενώ ο συμπιεστής λειτουργεί και ο τρόπος λειτουργίας της
μονάδας είναι Cool (Ψύξη), το συμβάν προκύπτει εάν η θερμοκρασία του
κορεσμένου ψυκτικού μέσου του συμπυκνωτή >= Υψηλή θερμοκρασία
κορεσμένου ψυκτικού μέσου συμπυκνωτή - τιμή διατήρησης.
Εκτελούμενη ενέργεια: Διακοπή αύξησης φορτίου
Επαναφορά: Συνεχίζοντας σε κατάσταση λειτουργίας, θα γίνει επαναφορά του
συμβάντος αν η θερμοκρασία του κορεσμένου ψυκτικού μέσου του συμπυκνωτή
< (Υψηλή θερμοκρασία κορεσμένου ψυκτικού μέσου συμπυκνωτή, τιμή
διατήρησης – 10oF). Επαναφορά του συμβάντος γίνεται επίσης αν η μονάδα
περάσει σε τρόπο λειτουργίας Ice (πάγος), ή αν το κύκλωμα δεν είναι πλέον σε
κατάσταση λειτουργίας.

Υψηλή πίεση συμπυκνωτή - Μείωση φορτίου
Περιγραφή συμβάντος (όπως εμφανίζεται στην οθόνη): C# UnloadCondPress
Συνθήκη εμφάνισης: Ενώ ο συμπιεστής λειτουργεί και ο τρόπος λειτουργίας της
μονάδας είναι Cool (Ψύξη), το συμβάν προκύπτει εάν η θερμοκρασία του
κορεσμένου ψυκτικού μέσου του συμπυκνωτή >= Υψηλή θερμοκρασία
κορεσμένου ψυκτικού μέσου συμπυκνωτή - τιμή μείωσης φορτίου.
Εκτελούμενη ενέργεια: Μειώστε το φορτίο του συμπιεστή ρίχνοντας την
ικανότητα κατά μία βαθμίδα κάθε 5 δευτερόλεπτα, μέχρι η πίεση του εξατμιστή
να αυξηθεί πάνω από το σημείο ρύθμισης Υψηλή πίεση συμπυκνωτή - Μείωση
φορτίου.
Επαναφορά: Συνεχίζοντας σε κατάσταση λειτουργίας, θα γίνει επαναφορά του
συμβάντος αν η θερμοκρασία του κορεσμένου ψυκτικού μέσου του συμπυκνωτή
< (Υψηλή θερμοκρασία κορεσμένου ψυκτικού μέσου συμπυκνωτή, τιμή μείωσης
φορτίου – 10oF). Επαναφορά του συμβάντος γίνεται επίσης αν η μονάδα περάσει
σε τρόπο λειτουργίας Ice (πάγος), ή αν το κύκλωμα δεν είναι πλέον σε κατάσταση
λειτουργίας.

Αποτυχία διακοπής λειτουργίας αντλίας
Περιγραφή συμβάντος (όπως εμφανίζεται στην οθόνη): C# FailedPumpdown
Συνθήκη εμφάνισης: Circuit State (Κατάσταση κυκλώματος) = διακοπή
λειτουργίας αντλίας για χρόνο > σημείο ρύθμισης Χρόνος διακοπής λειτουργίας
αντλίας
Εκτελούμενη ενέργεια: Διακοπή λειτουργίας κυκλώματος
Επαναφορά: Δ/Ι

Διακοπή ρεύματος κατά τη λειτουργία
Περιγραφή συμβάντος (όπως εμφανίζεται στην οθόνη): C# PwrLossRun
Συνθήκη εμφάνισης: Ο ελεγκτής του κυκλώματος τροφοδοτείται με ρεύμα μετά
από μια διακοπή ενόσω ο συμπιεστής λειτουργούσε
Εκτελούμενη ενέργεια: Δ/Ι
Επαναφορά: Δ/Ι
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Καταγραφή συναγερμών
Όταν προκύπτει κάποιος συναγερμός, ο τύπος του συναγερμού, η ημερομηνία και η
ώρα αποθηκεύονται στην αντίστοιχη ενδιάμεση μνήμη ενεργών συναγερμών (μπορείτε
να δείτε τα περιεχόμενά της από τις οθόνες "Alarm Active" (Ενεργοί συναγερμοί),
καθώς και στην ενδιάμεση μνήμη ιστορικού συναγερμών (μπορείτε να δείτε τα
περιεχόμενά της από τις οθόνες "Alarm Log" (Αρχείο καταγραφής συναγερμών)). Στην
ενδιάμεση μνήμη ενεργών συναγερμών διατηρούνται στοιχεία για όλους τους
συναγερμούς που υπάρχουν εκείνη τη στιγμή.
Σε ένα ξεχωριστό αρχείο καταγραφής συναγερμών καταχωρούνται οι τελευταίοι 25
συναγερμοί που προέκυψαν. Όταν εμφανιστεί ένας συναγερμός, μπαίνει στην πρώτη
θέση στο αρχείο καταγραφής και όλοι οι άλλοι μετακινούνται προς τα κάτω κατά μία
θέση, ενώ ο τελευταίος διαγράφεται. Στο αρχείο καταγραφής συναγερμών,
αποθηκεύεται η ημερομηνία και η ώρα που εμφανίστηκε ο συναγερμός, καθώς και μια
λίστα με άλλες παραμέτρους. Στις παραμέτρους αυτές περιλαμβάνεται η κατάσταση
της μονάδας, η θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού (LWT) και η θερμοκρασία του
εισερχόμενου νερού (EWT) για όλους τους συναγερμούς. Αν πρόκειται για συναγερμό
κυκλώματος, τότε αποθηκεύονται επίσης στοιχεία για την κατάσταση του κυκλώματος,
τιμές πίεσης και θερμοκρασίας ψυκτικού μέσου, τη θέση της ηλεκτρονικής βαλβίδας
εκτόνωσης (EXV), το φορτίο του συμπιεστή, τον αριθμό των ενεργών ανεμιστήρων και
τον χρόνο λειτουργίας του συμπιεστή.
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Χρήση του ελεγκτή
Λειτουργία του ελεγκτή μονάδας
Εικόνα 7, Ελεγκτής μονάδας
Κουμπί μενού
Κουμπί
επιστροφής

Κουμπί
συναγερμού

Κουμπί πλοήγησης

Οθόνη

Το πληκτρολόγιο/οθόνη αποτελείται από μια οθόνη 5 γραμμών επί 22 χαρακτήρες, τρία
κουμπιά (πλήκτρα) και ένα περιστρεφόμενο και πιεζόμενο κουμπί πλοήγησης. Υπάρχει
ένα κουμπί συναγερμού, κουμπί μενού (Home) και ένα κουμπί επιστροφής. Το
περιστρεφόμενο κουμπί χρησιμοποιείται για την πλοήγηση ανάμεσα στις γραμμές μιας
οθόνης (σελίδα) και για την αύξηση και μείωση των μεταβλητών τιμών κατά την
επεξεργασία. Όταν πιέσετε το περιστρεφόμενο κουμπί, λειτουργεί σαν το πλήκτρο Enter
και γίνεται μεταπήδηση από μια σύνδεση στο επόμενο σετ παραμέτρων.
Εικόνα 8, Τυπική οθόνη

6

View/Set Unit 3
(Προβολή/Ορισμός
μονάδας 3)

Status/Settings
(Κατάσταση/Ρυθμίσεις)
Set Up (Ρύθμιση)

Temperature (Θερμοκρασία)
Date/Time/Schedule
(Ημερομηνία/Ώρα/Χρονοδιάγρα
μμα)
Γενικά, κάθε γραμμή περιέχει έναν τίτλο μενού, μια παράμετρο (π.χ. μια τιμή ή ένα
σημείο ρύθμισης), ή μια σύνδεση (η οποία θα περιλαμβάνει ένα βέλος στα δεξιά της
γραμμής) προς ένα άλλο μενού.
Η πρώτη γραμμή που είναι ορατή σε κάθε οθόνη περιλαμβάνει τον τίτλο του
μενού και τον αριθμό της γραμμής στην οποία παραπέμπει ο δρομέας εκείνη τη στιγμή,
στην παραπάνω περίπτωση το 3. Στο αριστερό άκρο της γραμμής τίτλου υπάρχει ένα
επάνω βέλος που υποδηλώνει ότι υπάρχουν γραμμές (παράμετροι) «πάνω» από τη
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γραμμή που εμφανίζεται εκείνη τη στιγμή, και/ή ένα κάτω βέλος που υποδηλώνει ότι
υπάρχουν γραμμές (παράμετροι) «κάτω» από τα στοιχεία που εμφανίζονται εκείνη τη
στιγμή ή ένα επάνω/κάτω βέλος που υποδηλώνει ότι υπάρχουν γραμμές «πάνω και
κάτω» από τη γραμμή που εμφανίζεται εκείνη τη στιγμή. Η επιλεγμένη γραμμή
επισημαίνεται.
Κάθε γραμμή σε μια σελίδα μπορεί να περιέχει πληροφορίες μόνο για την κατάσταση ή
να περιλαμβάνει και πεδία μεταβλητών δεδομένων (σημεία ρύθμισης). Όταν μια γραμμή
περιέχει πληροφορίες μόνο για την κατάσταση και ο δρομέας βρίσκεται σε αυτήν τη
γραμμή, επισημαίνονται όλα τα δεδομένα εκτός από το πεδίο τιμής της γραμμής, πράγμα
που σημαίνει ότι το κείμενο είναι λευκό και περικλείεται σε ένα μαύρο πλαίσιο. Όταν η
γραμμή περιέχει μια μεταβλητή τιμή και ο δρομέας βρίσκεται σε αυτήν τη γραμμή,
επισημαίνεται ολόκληρη η γραμμή.
Εναλλακτικά, μια γραμμή σε ένα μενού μπορεί να αποτελεί σύνδεση προς ένα
άλλο μενού. Αυτές οι γραμμές λέγονται συνήθως και «γραμμές μεταπήδησης», που
σημαίνει ότι αν πιέσετε το περιστρεφόμενο κουμπί πλοήγησης θα μεταφερθείτε σε ένα
νέο μενού. Ένα βέλος () εμφανίζεται στο δεξί άκρο της γραμμής, που υποδηλώνει ότι
πρόκειται για «γραμμή μεταπήδησης» και ολόκληρη η γραμμή επισημαίνεται όταν ο
δρομέας βρίσκεται σε αυτήν τη γραμμή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Εμφανίζονται μόνο τα μενού και τα στοιχεία που ισχύουν για τη
συγκεκριμένη διαμόρφωση μονάδας.
Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο χειριστή των
παραμέτρων - δεδομένα και σημεία ρύθμισης που είναι απαραίτητα για την καθημερινή
λειτουργία του ψύκτη. Υπάρχουν και πιο αναλυτικά μενού που προορίζονται για χρήση
από τους τεχνικούς του σέρβις.

Πλοήγηση
Όταν παρέχεται τροφοδοσία ρεύματος στο κύκλωμα ελέγχου, η οθόνη του ελεγκτή θα είναι
ενεργή και θα εμφανίζει την αρχική οθόνη, η πρόσβαση στην οποία μπορεί επίσης να γίνει
πατώντας το κουμπί Μενού. Το περιστρεφόμενο κουμπί πλοήγησης είναι η μοναδική συσκευή
πλοήγησης που είναι απαραίτητη, αλλά και τα κουμπιά MENU, ALARM και BACK μπορεί να
παρέχουν συντομεύσεις, όπως εξηγείται παρακάτω.

Κωδικοί πρόσβασης
Η αρχική οθόνη περιέχει έντεκα γραμμές:


"Enter Password" (Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης), συνδέσεις προς την οθόνη
καταχώρησης, η οποία είναι επεξεργάσιμη. Πιέζοντας το περιστρεφόμενο κουμπί,
μεταβαίνετε στην κατάσταση λειτουργίας επεξεργασίας όπου μπορείτε να
καταχωρήσετε τον κωδικό πρόσβασης (5321). Θα επισημανθεί το πρώτο (*).
Περιστρέψτε το κουμπί δεξιά προς τον πρώτο αριθμό και πιέστε το για να τον
ορίσετε. Επαναλάβετε για τους υπόλοιπους τρεις αριθμούς.
Ο κωδικός πρόσβασης έχει χρονικό όριο 10 λεπτά και ακυρώνεται εάν καταχωρηθεί
ένας νέος κωδικός ή αν διακοπεί η τροφοδοσία ρεύματος στον ελεγκτή.



Άλλες βασικές πληροφορίες και συνδέσεις εμφανίζονται στη σελίδα "Main Menu"
(Κύριο μενού) για ευκολία χρήσης και περιλαμβάνουν το ενεργό σημείο ρύθμισης,
τη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού του εξατμιστή, κ.λπ. Η σύνδεση "About
Chiller" (Πληροφορίες για τον ψύκτη) σάς παραπέμπει σε μια σελίδα στην οποία
μπορείτε να δείτε την έκδοση του λογισμικού.
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- 62 Εικόνα 9, Μενού κωδικού πρόσβασης

Main Menu
1/11
(Κύριο μενού)
Enter Password (Εισαγωγή
κωδικού πρόσβασης)

Unit Status= (Κατάσταση
μονάδας)
Auto (Αυτόματο)
Active Setpt (ενεργό σημείο
ρύθμισης) =
xx.x°C
Evap LWT (LWT εξατμιστή) =
xx.x°C
Unit Capacity (Απόδοση
μονάδας)=
xxx.x%
Unit Mode (Τρόπος λειτουργίας
μονάδας)=
Cool (Ψύξη)
Time Until Restart
>
(Χρόνος μέχρι την επανεκκίνηση)
Alarms
>
(Συναγερμοί)
Scheduled Maintenance >
(Προγραμματισμένη
συντήρηση)
Εικόνα 10,
Σελίδα καταχώρισης
κωδικού πρόσβασης
AboutEnter
Chiller
>
Password
(Πληροφορίες
για
τον
ψύκτη)
1/1 (Εισαγωγή κωδικού
πρόσβασης)
Enter (Εισαγωγή)
****

Η καταχώριση μη έγκυρου κωδικού πρόσβασης ισοδυναμεί με το να συνεχίσετε χωρίς
κωδικό πρόσβασης.
Αφού καταχωρισθεί ένας έγκυρος κωδικός πρόσβασης, ο ελεγκτής επιτρέπει περαιτέρω
αλλαγές και πρόσβαση χωρίς να ζητάει από τον χρήστη να καταχωρήσει κωδικό
πρόσβασης μέχρις ότου είτε λήξει το χρονόμετρο κωδικού πρόσβασης ή καταχωρηθεί
διαφορετικός κωδικός πρόσβασης. Η προεπιλεγμένη τιμή για αυτό το χρονόμετρο
κωδικού πρόσβασης είναι 10 λεπτά. Μπορείτε να το αλλάξετε, επιλέγοντας από 3 έως
30 λεπτά, μέσω του μενού "Timer Settings" (Ρυθμίσεις χρονομέτρου) στα πρόσθετα
μενού.

Κατάσταση λειτουργίας πλοήγησης
Όταν το κουμπί πλοήγησης περιστρέφεται προς τα δεξιά, ο δρομέας μετακινείται στην
επόμενη γραμμή (κάτω) στη σελίδα. Όταν το κουμπί πλοήγησης περιστρέφεται προς τα
αριστερά, ο δρομέας μετακινείται στην προηγούμενη γραμμή (πάνω) στη σελίδα. Όσο
πιο γρήγορα περιστρέφεται το κουμπί, τόσο πιο γρήγορα μετακινείται ο δρομέας. Όταν
πιέσετε το περιστρεφόμενο κουμπί, λειτουργεί σαν το πλήκτρο Enter.
Υπάρχουν τρεις τύποι γραμμών:


Τίτλος μενού, εμφανίζεται στην πρώτη γραμμή όπως στην Εικόνα 10.



Σύνδεση (λέγεται και «μεταπήδηση»), που έχει ένα βέλος (  ) στα δεξιά της
γραμμής και χρησιμοποιείται για σύνδεση με το επόμενο μενού.



Παράμετροι με μια τιμή ή ένα ρυθμιζόμενο σημείο ρύθμισης.

Για παράδειγμα, με την επιλογή "Time Until Restart" (Χρόνος μέχρι την επανεκκίνηση)
γίνεται μεταπήδηση από το επίπεδο 1 στο επίπεδο 2 και ο δρομέας μένει εκεί.
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Όταν πατήσετε το κουμπί επιστροφής, η οθόνη επανέρχεται στην οθόνη που
εμφανιζόταν προηγουμένως. Αν το κουμπί επιστροφής πατηθεί πολλές φορές, η οθόνη
εξακολουθεί να επανέρχεται προς τα πίσω κατά μία σελίδα κάθε φορά, ακολουθώντας
αντίστροφα την τρέχουσα διαδρομή πλοήγησης μέχρι να φτάσει στο κύριο μενού.
Όταν πατήσετε το κουμπί μενού (Home), η οθόνη επανέρχεται στην κύρια σελίδα.
Όταν πατήσετε το κουμπί συναγερμού, εμφανίζεται το μενού "Alarm List" (Λίστα
συναγερμών).

Λειτουργία επεξεργασίας
Για να μπείτε στη λειτουργία επεξεργασίας, πιέστε το περιστρεφόμενο κουμπί
πλοήγησης όταν ο δρομέας είναι σε μια γραμμή που περιέχει ένα επεξεργάσιμο πεδίο.
Αφού μπείτε στη λειτουργία επεξεργασίας, αν πατήστε το κουμπί ξανά θα επισημανθεί
το επεξεργάσιμο πεδίο. Όταν το κουμπί πλοήγησης περιστρέφεται προς τα δεξιά ενώ
έχει επισημανθεί ένα επεξεργάσιμο πεδίο, η τιμή του πεδίου αυξάνεται. Όταν το κουμπί
πλοήγησης περιστρέφεται προς τα αριστερά ενώ έχει επισημανθεί ένα επεξεργάσιμο
πεδίο, η τιμή του πεδίου μειώνεται. Όσο πιο γρήγορα περιστρέφεται το κουμπί, τόσο πιο
γρήγορα αυξάνεται ή μειώνεται η τιμή. Αν πατήστε το κουμπί ξανά, η νέα τιμή θα
αποθηκευτεί και το πληκτρολόγιο/οθόνη θα βγει από τη λειτουργία επεξεργασίας και θα
επανέλθει στη λειτουργία πλοήγησης.
Μια παράμετρος με την ένδειξη "R" είναι μόνο για ανάγνωση. Παρέχει μια τιμή ή
περιγραφή για μια συνθήκη. Μια ένδειξη "R/W" υποδηλώνει δυνατότητα ανάγνωσης
και/ή εγγραφής. Μπορείτε να διαβάσετε ή να αλλάξετε μια τιμή (εφόσον έχετε
καταχωρήσει τον κατάλληλο κωδικό πρόσβασης).
Παράδειγμα 1: Έλεγχος κατάστασης, μπορείτε π.χ. να δείτε εάν η μονάδα ελέγχεται τοπικά ή
από ένα εξωτερικό δίκτυο. Αναζητούμε την τιμή "Control Source" (Πηγή ελέγχου) για τη
μονάδα. Επειδή πρόκειται για παράμετρο της κατάστασης της μονάδας, ξεκινήστε από το "Main
Menu" (Κύριο μενού), επιλέξτε "View/Set Unit" (Προβολή/Ορισμός μονάδας) και πατήστε το
κουμπί πλοήγησης για να μεταβείτε στο επόμενο σετ των μενού. Θα υπάρχει ένα βέλος στα
δεξιά του πλαισίου, υποδηλώνοντας ότι απαιτείται μεταπήδηση στο επόμενο επίπεδο. Πιέστε το
περιστρεφόμενο κουμπί για να γίνει η μεταπήδηση.
Θα φτάσετε στη σύνδεση "Status/ Settings" (Κατάσταση/ Ρυθμίσεις). Υπάρχει ένα βέλος που
υποδηλώνει ότι αυτή η γραμμή αποτελεί μια σύνδεση προς ένα άλλο μενού. Πιέστε ξανά το
περιστρεφόμενο κουμπί για να μεταβείτε στο επόμενο μενού, "Unit Status/Settings"
(Κατάσταση/ Ρυθμίσεις μονάδας).
Περιστρέψτε το κουμπί για να μετακινηθείτε προς τα κάτω στην επιλογή "Control Source"
(Πηγή ελέγχου) και διαβάστε το αποτέλεσμα.
Παράδειγμα 2: Αλλαγή ενός σημείου ρύθμισης, π.χ. του σημείου ρύθμισης κρύου νερού.
Αυτή η παράμετρος ορίζεται ως "Cool LWT Set point 1" (Σημείο ρύθμισης 1 για τη
θερμοκρασία εξερχόμενου νερού σε κατάσταση ψύξης) και ορίζεται σε επίπεδο μονάδας. Από
το κύριο μενού, επιλέξτε "View/Set Unit" (Προβολή/Ορισμός μονάδας). Το βέλος υποδηλώνει
ότι πρόκειται για σύνδεση προς ένα άλλο μενού.
Πιέστε το περιστρεφόμενο κουμπί για να μεταβείτε στο επόμενο μενού "View/Set Unit"
(Προβολή/Ορισμός μονάδας) και χρησιμοποιήστε το περιστρεφόμενο κουμπί για να μεταβείτε
στην επιλογή "Temperatures" (Θερμοκρασίες). Και αυτή η επιλογή έχει ένα βέλος και είναι μια
σύνδεση προς ένα άλλο μενού. Πιέστε το περιστρεφόμενο κουμπί για να μεταβείτε στο μενού
"Temperatures" (Θερμοκρασίες), που περιέχει έξι γραμμές με σημεία ρύθμισης θερμοκρασιών.
Μετακινηθείτε προς τα κάτω στο "Cool LWT 1" (Θερμοκρασία 1 εξερχόμενου νερού σε ψύξη)
και πιέστε το περιστρεφόμενο κουμπί για να μεταβείτε στη σελίδα αλλαγής του στοιχείου.
Περιστρέψτε το κουμπί για να ορίσετε το σημείο ρύθμισης στην επιθυμητή τιμή. Όταν γίνει
αυτό, πατήστε το κουμπί ξανά για να επιβεβαιώσετε τη νέα τιμή. Με το κουμπί επιστροφής
μπορείτε να μετακινηθείτε πίσω στο μενού "Temperatures" (Θερμοκρασίες), όπου θα
εμφανίζεται η νέα τιμή.
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- 64 Παράδειγμα 3: Εκκαθάριση ενός συναγερμού.. Η παρουσία ενός νέου συναγερμού δηλώνεται
με ένα εικονίδιο συναγερμού στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Αν το εικονίδιο είναι στατικό,
σημαίνει ότι ένας ή περισσότεροι συναγερμοί έχουν επιβεβαιωθεί αλλά παραμένουν ενεργοί. Για
να δείτε το μενού συναγερμών από το "Main Menu" (Κύριο μενού), μετακινηθείτε προς τα κάτω
στη γραμμή "Alarms" (Συναγερμοί) ή απλώς πατήστε το κουμπί συναγερμού στην οθόνη.
Παρατηρήστε το βέλος που υποδηλώνει ότι αυτή η γραμμή αποτελεί μια σύνδεση. Πιέστε το
περιστρεφόμενο κουμπί για να μεταβείτε στο επόμενο μενού "Alarms" (Συναγερμοί). Εκεί
υπάρχουν δύο γραμμές: "Alarm Active" (Ενεργός συναγερμός) και "Alarm Log" (Αρχείο
καταγραφής συναγερμών). Η εκκαθάριση συναγερμών γίνεται από τη σύνδεση "Active Alarm"
(Ενεργός συναγερμός). Πιέστε το περιστρεφόμενο κουμπί για να μεταβείτε στην επόμενη οθόνη.
Όταν μπείτε στη λίστα "Active Alarm" (Ενεργός συναγερμός), μετακινηθείτε στο στοιχείο
AlmClr, το οποίο έχει οριστεί από προεπιλογή στη ρύθμιση off (απενεργοποίηση). Αλλάξτε
αυτήν την τιμή σε on (ενεργοποίηση) για να επιβεβαιώσετε τους συναγερμούς. Αν οι συναγερμοί
μπορούν να εκκαθαριστούν, ο μετρητής συναγερμών θα δείχνει 0, διαφορετικά θα δείχνει τον
αριθμό των συναγερμών που παραμένουν ακόμα ενεργοί. Όταν επιβεβαιωθούν οι συναγερμοί,
το εικονίδιο συναγερμού στα δεξιά της οθόνης θα πάψει να κινείται αν κάποιοι συναγερμοί είναι
ακόμα ενεργοί ή θα εξαφανιστεί αν έχει γίνει εκκαθάριση όλων των συναγερμών.
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Εικόνα 11, αρχική σελίδα, παράμετροι κύριο μενού και συνδέσεις

αρχική σελίδα
Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης
Συνέχεια χωρίς κωδικό πρόσβασης

Κύριο μενού
Προβολή/Ορισμός – Μονάδα
Προβολή/Ορισμός – Κύκλωμα
Κατάσταση μονάδας *
Ενεργό σημείο
σημείο ρύθμισης
ρύθμισης *
Ενεργό



R
R

Θερμοκρασία εξερχόμενου νερού (LWT) εξατμιστή *
Θερμοκρασία εισερχόμενου νερού (EWT) εξατμιστή *
Απόδοση μονάδας *
Ρεύμα μονάδας
Τιμή περιορισμού σταδιακής αύξησης φορτίου
Τιμή περιορισμού δικτύου
Τιμή περιορισμού ζήτησης
Λειτουργία μονάδας *
Πηγή ελέγχου *
Σημείο ρύθμισης ορίου ρεύματος

Προβολή/Ορισμός μονάδας
Κατάσταση/Ρυθμίσεις
Ρύθμιση
Θερμοκρασίες
Ημερομηνία/Ώρα/Χρονοδιαγράμματα
Εξοικονόμηση ενέργειας
Ρύθμιση LON
Ρύθμιση BACnet IP
Ρύθμιση BACnet MSTP
Ρύθμιση Modbus
Ρύθμιση AWM
Συνθήκες σχεδιασμού



R

Όρια συναγερμού



R
R
R

Κωδικός πρόσβασης μενού



Προβολή/Ορισμός κυκλώματος



Κατάσταση/Ρυθμίσεις
Συμπιεστής




R
R
R
R
R/W
R/W

Χρόνος μέχρι την επανεκκίνηση
Προγραμματισμένη συντήρηση
Συναγερμοί





Πληροφορίες ψύκτη



Χρόνος μέχρι την επανεκκίνηση
Υπολειπόμενος χρόνος κύκλου συμπιεστή 1
Υπολειπόμενος χρόνος κύκλου συμπιεστή 2
Υπολειπόμενος χρόνος κύκλου συμπιεστή 3
Υπολειπόμενος χρόνος κύκλου συμπιεστή 4

*
*
*
*

R
R
R
R

Συναγερμοί
Ενεργός συναγερμός
Αρχείο καταγραφής συναγερμών





Προγραμματισμένη συντήρηση
Επόμενη συντήρηση, μήνας/έτος *
Παραπομπή υποστήριξης σέρβις *

R/W
R

Πληροφορίες ψύκτη
Αριθμός μοντέλου *
Αριθμός G. O. *
Σειριακός αριθμός μονάδας *
Αριθμός/-οί μοντέλου εκκινητή *
Σειριακός αριθμός/-οί εκκινητή *
Έκδοση υλικολογισμικού *
Έκδοση εφαρμογής *
GUID εφαρμογής *
GUID συστήματος HMI (αλληλεπίδρασης
ανθρώπου-μηχανής *

Σημείωση: Οι παράμετροι με “*” είναι προσβάσιμες χωρίς καταχώριση κωδικού πρόσβασης.
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R
R
R
R
R
R
R
R
R

- 66 Εικόνα 12, Πλοήγηση, μέρος Α
Προβολή/Ορισμός μονάδας
Κατάσταση/Ρυθμίσεις
Ρύθμιση
Θερμοκρασίες
Συμπυκνωτής
Ημερομηνία/Ώρα/Χρονοδιαγράμματα
Εξοικονόμηση ενέργειας
Ρύθμιση LON
Ρύθμιση BACnet IP
Ρύθμιση BACnet MSTP











Ρύθμιση Modbus



Ρύθμιση AWM



Συνθήκες σχεδιασμού
Όρια συναγερμού




Κωδικός πρόσβασης μενού



Προβολή/Ορισμός κυκλώματος



Κατάσταση/Ρυθμίσεις
Συμπιεστής




Χρόνος μέχρι την επανεκκίνηση
Υπολειπόμενος χρόνος κύκλου συμπιεστή 1
Υπολειπόμενος χρόνος κύκλου συμπιεστή 2
Υπολειπόμενος χρόνος κύκλου συμπιεστή 3
Υπολειπόμενος χρόνος κύκλου συμπιεστή 4

*
*
*
*

Συναγερμοί
Ενεργός συναγερμός
Αρχείο καταγραφής συναγερμών

Κατάσταση/Ρυθμίσεις (προβολή/ορισμός μονάδας)
R
Κατάσταση μονάδας
R
Ενεργοποίηση ψύκτη
R
Πηγή ελέγχου
R
Εκκίνηση του επόμενου κυκλώματος
R
Σημείο ρύθμισης ενεργοποίησης ψύκτη - Δίκτυο
R
Σημείο ρύθμισης τρόπου λειτουργίας ψύκτη - Δίκτυο
R
Σημείο ρύθμισης ψύξης - Δίκτυο
R
Σημείο ρύθμισης ορίου απόδοσης - Δίκτυο
Υπολειπόμενη καθυστέρηση μετάβασης σε
R
υψηλότερο στάδιο
Υπολειπόμενη καθυστέρηση μετάβασης σε
R
χαμηλότερο στάδιο
R/W
Καθυστέρηση εκκαθάρισης σταδίου
R
Σημείο ρύθμισης πάγου – Δίκτυο
R
Υπολειπόμενος χρόνος κύκλου πάγου
R
Ώρες λειτουργίας αντλίας 1 εξατμιστή
Ώρες λειτουργίας αντλίας 2 εξατμιστή
R
R/W
Ενεργοποίηση απομακρυσμένου σέρβις
Ρύθμιση (προβολή/ορισμός μονάδας)
Διαθέσιμοι τρόποι λειτουργίας
Διαφορά θερμοκρασίας για εκκίνηση
Διαφορά θερμοκρασίας για διακοπή λειτουργίας
Διαφορά θερμοκρασίας για μετάβαση σε
υψηλότερο στάδιο
Διαφορά θερμοκρασίας για μετάβαση σε
χαμηλότερο στάδιο
Ρυθμός μέγιστης μείωσης
Καθυστέρηση μετάβασης σε υψηλότερο στάδιο
Κατάσταση ψύκτη μετά από διακοπή ρεύματος
Καθυστέρηση κύκλου πάγου

R
R
R
R

Θερμοκρασίες (προβολή/ορισμός μονάδας)
Θερμοκρασία εξερχόμενου νερού (LWT) εξατμιστή)
Θερμοκρασία εισερχόμενου νερού (EWT) εξατμιστή)
Διαφορά θερμοκρασίας εξατμιστή
Ενεργό σημείο ρύθμισης
Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα
Σημείο ρύθμισης 1 για τη θερμοκρασία
εξερχόμενου νερού σε κατάσταση ψύξης
Σημείο ρύθμισης 2 για τη θερμοκρασία
εξερχόμενου νερού σε κατάσταση ψύξης
Σημείο ρύθμισης για τη θερμοκρασία εξερχόμενου
νερού στον τρόπο λειτουργίας Ice (Πάγος)





Προγραμματισμένη συντήρηση
Επόμενη συντήρηση, μήνας/έτος

R/W

Παραπομπή υποστήριξης σέρβις

R

Πληροφορίες ψύκτη
Αριθμός μοντέλου
Αριθμός G. O.
Σειριακός αριθμός μονάδας
Αριθμός/-οί μοντέλου εκκινητή
Σειριακός αριθμός/-οί εκκινητή
Έκδοση υλικολογισμικού
Έκδοση εφαρμογής
GUID εφαρμογής
GUID συστήματος HMI (αλληλεπίδρασης
ανθρώπου-μηχανής))
GUID συστήματος OBH

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

Ημερομηνία/Ώρα/Χρονοδιαγράμματα
Πραγματική ώρα

R/W

Πραγματική ημερομηνία

R/W

Ζώνη ώρας
Ενεργοποίηση DLS
Μήνας έναρξης DLS
Εβδομάδα έναρξης DLS
Μήνας λήξης DLS
Εβδομάδα λήξης DLS
Ενεργοποίηση αθόρυβης λειτουργίας)
Ώρα έναρξης αθόρυβης λειτουργίας
Λεπτό έναρξης αθόρυβης λειτουργίας
Ώρα λήξης αθόρυβης λειτουργίας
Λεπτό λήξης αθόρυβης λειτουργίας

R/W

Απόκλιση συμπυκνωτή για αθόρυβη
λειτουργία)

R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W

Συμπυκνωτής
LWT συμπ.
EWT
Condσυμπ.
EWT (EWT συμπ.)
Στοχ.
Cond συμπ.
Target (Στοχ. συμπ.)
Ταχύτητα
VFD SpeedVFD
(Ταχύτητα VFD)
Άνοιγμα
βαλβίδας
Valve Opening
(Άνοιγμα βαλβίδας)
Σημείο
ρύθμισης
πύργου
1
Tower Setpt
1 (Σημείο
ρύθμισης
πύργου 1)
Σημείο
ρύθμισης
πύργου
2
Tower Setpt
2 (Σημείο
ρύθμισης
πύργου 2)
Σημείο
ρύθμισης
πύργου
3
Tower Setpt
3 (Σημείο
ρύθμισης
πύργου 3)
Σημείο
ρύθμισης
πύργου
4
Tower Setpt
4 (Σημείο
ρύθμισης
πύργου 4)
Διαφ.
1
Towerπύργου
Diff 1 (Διαφ.
πύργου 1)
Towerπύργου
Διαφ.
Diff 2 (Διαφ.
2
πύργου 2)
Διαφ.
3
Towerπύργου
Diff 3 (Διαφ.
πύργου 3)
Tower
Diff 1
πύργου 1)
4 (Διαφ.
4)
Διαφ. πύργου
4
Ελάχιστη ταχύτητα
ταχύτητα μηχανισμού
μηχανισμού κίνησης
κίνησης
Ελάχιστη
μεταβλητής συχνότητας (VDF)
Ελάχιστη ταχύτητα
ταχύτητα μηχανισμού
μηχανισμούκίνησης
κίνησης
Μέγιστη
μεταβλητής
μεταβλητής συχνότητας
συχνότητας (VDF)
(VDF)
Ελάχ. άνοιγμα βαλβίδας
peed
Μέγ. άνοιγμα βαλβίδας
Απολαβή προπ. Vfd
Χρόνος δερ. Vfd
Εσωτ. χρόνος Vfd
Απολαβή προπ. Vlv
Χρόνος δερ. Vlv
Εσωτ. χρόνος Vlv

R/W
R/W
R/W
R/W

Σημείωση: Οι παράμετροι με “*” είναι προσβάσιμες χωρίς καταχώριση κωδικού πρόσβασης.
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R
R
R
R
R
R
R
R
R

R
R
R
R
R
R/W
R/W
R/W

R
R
R/W
R
R
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W

Εικόνα 2, Πλοήγηση, μέρος Β
Προβολή/Ορισμός μονάδας
Κατάσταση/Ρυθμίσεις
Ρύθμιση
Θερμοκρασίες
Συμπυκνωτής
Ημερομηνία/Ώρα/Χρονοδιαγρά
μματα
Εξοικονόμηση
ενέργειας
Ρύθμιση LON
Ρύθμιση BACnet IP
Ρύθμιση BACnet MSTP
Ρύθμιση Modbus
Ρύθμιση AWM













Συνθήκες σχεδιασμού
Όρια συναγερμού




Κωδικός πρόσβασης μενού



Προβολή/Ορισμός κυκλώματος



Κατάσταση/Ρυθμίσεις
Συμπιεστής




Χρόνος μέχρι την επανεκκίνηση
Υπολειπόμενος χρόνος κύκλου
συμπιεστή 1 * χρόνος κύκλου
Υπολειπόμενος
συμπιεστή
2 * χρόνος κύκλου
Υπολειπόμενος
συμπιεστή 3 * χρόνος κύκλου
Υπολειπόμενος
συμπιεστή 4 *
Συναγερμοί
Ενεργός συναγερμός
Αρχείο καταγραφής
συναγερμών
Προγραμματισμένη συντήρηση
Επόμενη συντήρηση, μήνας/έτος
Παραπομπή υποστήριξης σέρβις


R
R
R
R

Πληροφορίες ψύκτη
Αριθμός μοντέλου
Αριθμός G. O.
Σειριακός αριθμός μονάδας
Αριθμός/-οί μοντέλου εκκινητή
Σειριακός αριθμός/-οί εκκινητή
Έκδοση υλικολογισμικού)
Έκδοση εφαρμογής
GUID εφαρμογής
GUID συστήματος HMI
(αλληλεπίδρασης ανθρώπουμηχανής)
GUID συστήματος OBH *
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R/W
R

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

Εξοικονόμηση ενέργειας ( προβολή/ορισμός μονάδας)
Απόδοση μονάδας
R
Ρεύμα μονάδας
R
Ενεργοποίηση περιορισμού ζήτησης
R/W
Τιμή περιορισμού ζήτησης
R
Ρεύμα @ 20mA
R
Σημείο ρύθμισης ορίου ρεύματος
R
Επαναφορά σημείου ρύθμισης
R/W
Μέγιστη επαναφορά
R/W
Διαφορά θερμοκρασίας για έναρξη επαναφοράς R/W
Ενεργοποίηση σταδιακής αύξησης φορτίου
R/W
Διάστημα σταδιακής αύξησης φορτίου
R/W
Απόδοση εκκίνησης
R/W

Ρύθμιση LON (προβολή/ορισμός μονάδας)
Αναγνωριστικό Neuron
Μέγ. χρόνος αποστολής
Ελάχ. χρόνος αποστολής
Λήψη παλμού λειτουργίας
LON BSP
Έκδοση εφαρμογής LON
Ρύθμιση BACnet IP (προβολή/ορισμός
μονάδας) αλλαγών
Εφαρμογή
(Όνομα
Στιγμιότυπο συσκευής
Θύρα UDP
DHCP
Πραγματική διεύθυνση IP
Πραγματική μάσκα
Πραγματική πύλη
Αποδοθείσα διεύθυνση IP
Αποδοθείσα μάσκα
Αποδοθείσα πύλη
Υποστηριζόμενες μονάδες
Συσκευή 1 για ειδοποίηση
Συσκευή 2 για ειδοποίηση
Συσκευή 3 για ειδοποίηση
BACnet BSP

R
R/W
R/W
R/W
R
R

R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R
R
R
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R

Ρύθμιση BACnet MSTP ( προβολή/ορισμός
μονάδας)
Εφαρμογή αλλαγών
Όνομα
Στιγμιότυπο συσκευής
Διεύθυνση MSTP
Ταχύτητα δεδομένων (Baud)

Ρύθμιση
BACnet
MSTP
R/W
(προβολή/ο
R/W
ρισμός
μονάδας)
R/W
R/W
R/W

Ανώτατη διεύθυνση Master
Μέγ. αριθμός πλαισίων πληροφοριών
Υποστηριζόμενες μονάδες
Αντιστάτης τερματισμού
Συσκευή 1 για ειδοποίηση
Συσκευή 2 για ειδοποίηση
Συσκευή 3 για ειδοποίηση
BACnet BSP

R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R

Ρύθμιση Modbus (προβολή/ορισμός μονάδας)
Εφαρμογή αλλαγών
Διεύθυνση
ισοτιμία
Δύο Bit διακοπής
Ταχύτητα δεδομένων (Baud)
Αντιστάτης φορτίου
Καθυστέρηση απόκρισης
Χρονικό όριο λυχνίας LED επικοινωνίας

R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W

- 68 Εικόνα 3, Πλοήγηση, μέρος Γ
Προβολή/Ορισμός μονάδας
Κατάσταση/Ρυθμίσεις
Ρύθμιση
Θερμοκρασίες
Συμπυκνωτής
Ημερομηνία/Ώρα/Χρονοδιαγράμματα
Εξοικονόμηση ενέργειας
Ρύθμιση LON
Ρύθμιση BACnet IP
Ρύθμιση BACnet MSTP
Ρύθμιση Modbus
Ρύθμιση AWM













Συνθήκες σχεδιασμού



Όρια συναγερμού



Κωδικός πρόσβασης μενού



Προβολή/Ορισμός κυκλώματος



Κατάσταση/Ρυθμίσεις
Συμπιεστής




Χρόνος μέχρι την επανεκκίνηση
Υπολειπόμενος χρόνος κύκλου συμπιεστή 1
Υπολειπόμενος χρόνος κύκλου συμπιεστή 2
Υπολειπόμενος χρόνος κύκλου συμπιεστή 3
Υπολειπόμενος χρόνος κύκλου συμπιεστή 4


R
R
R
R

Συναγερμοί
Ενεργός συναγερμός
Αρχείο καταγραφής συναγερμών





Προγραμματισμένη συντήρηση
Επόμενη συντήρηση, μήνας/έτος
Παραπομπή υποστήριξης σέρβις

R/W
R

Πληροφορίες ψύκτη
Αριθμός μοντέλου
Αριθμός G. O.
Σειριακός αριθμός μονάδας
Αριθμός/-οί μοντέλου εκκινητή
Σειριακός αριθμός/-οί εκκινητή
Έκδοση υλικολογισμικού
Έκδοση εφαρμογής
GUID εφαρμογής
GUID συστήματος HMI (αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής)
GUID συστήματος OBH

Ρύθμιση AWM (προβολή/ορισμός μονάδας)
Εφαρμογή αλλαγών
R/W
DHCP
R/W
Πραγματική διεύθυνση IP
R
Πραγματική μάσκα
R
Πραγματική πύλη
R
Αποδοθείσα διεύθυνση IP
R/W
Αποδοθείσα μάσκα
R/W
Αποδοθείσα πύλη
R/W
AWM BSP
R
Συνθήκες σχεδιασμού (προβολή/ορισμός μονάδας)
Θερμοκρασία εισερχόμενου νερού (EWT)
εξατμιστή σύμφωνα με τον σχεδιασμό )
Θερμοκρασία εξερχόμενου νερού (LWT)
εξατμιστή σύμφωνα με τον σχεδιασμό

R

Όρια συναγερμού (προβολή/ορισμός μονάδας)
Σημείο ρύθμισης χαμηλής πίεσης για διατήρηση
Σημείο ρύθμισης χαμηλής πίεσης για μείωση
φορτίου

R

Κατάσταση/Ρυθμίσεις (προβολή/ορισμός
κυκλώματος)
Κατάσταση κυκλώματος 1
Κατάσταση κυκλώματος
Τρόπος λειτουργίας κυκλώματος
Απόδοση κυκλώματος
Κατάσταση κυκλώματος 2
Κατάσταση κυκλώματος 3
Κατάσταση κυκλώματος 4

R
R/W
R




Συμπιεστής (προβολή/ορισμός κυκλώματος )
Συμπιεστής 1, κύκλωμα 1
Ώρες λειτουργίας
Αρ. εκκινήσεων

Ενεργός συναγερμός
Επιβεβαίωση όλων
Αρχείο καταγραφής συναγερμών (Συναγερμοί)
Καταχώριση συναγερμού 1
…
Καταχώριση συναγερμού 50

Σημείωση: Οι παράμετροι με “*” είναι προσβάσιμες χωρίς καταχώριση κωδικού πρόσβασης.
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R

Κωδικός πρόσβασης μενού (προβολή/ορισμός
μονάδας)
Απενεργοποίηση
κωδικού πρόσβασης
R/W

Ενεργός συναγερμός (Συναγερμοί)
Ενεργός συναγερμός 1
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

R

R
R

R
R
R
R/W

R
R
R

Προαιρετική απομακρυσμένη διεπαφή χειριστή
Η προαιρετική απομακρυσμένη διεπαφή χειριστή είναι ένας πίνακας απομακρυσμένου ελέγχου που
μιμείται τη λειτουργία του ελεγκτή που υπάρχει πάνω στη μονάδα. Μπορούν να συνδεθούν έως
οκτώ μονάδες AWS και να επιλέγονται στην οθόνη. Παρέχει λειτουργίες HMI (σύστημα
αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής) μέσα σε ένα κτίριο, π.χ. στο γραφείο του τεχνικού του κτιρίου,
ώστε να μην χρειάζεται να μεταβεί στην ίδια τη μονάδα.
Μπορεί να παραγγελθεί μαζί με τη μονάδα και να σταλεί μη ενσωματωμένη, ως ανεξάρτητος
προαιρετικός εξοπλισμός επιτόπιας εγκατάστασης. Μπορεί, επίσης, να παραγγελθεί ανά πάσα στιγμή
μετά από την αποστολή του ψύκτη και να τοποθετηθεί και να καλωδιωθεί επιτόπου, όπως εξηγείται
στην παρακάτω σελίδα. Ο πίνακας απομακρυσμένου ελέγχου τροφοδοτείται από τη μονάδα και δεν
απαιτεί επιπλέον ηλεκτρική τροφοδοσία.
Όλες οι ρυθμίσεις προβολής και σημείων ρύθμισης οι οποίες είναι διαθέσιμες στον ελεγκτή της
μονάδας είναι διαθέσιμες και στον πίνακα απομακρυσμένου ελέγχου. Η πλοήγηση γίνεται όπως στον
ελεγκτή της μονάδας, όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
Όταν ενεργοποιηθεί ο πίνακας τηλεχειρισμού, στην αρχική οθόνη εμφανίζονται οι μονάδες που έχουν
συνδεθεί σε αυτόν. Επισημάνετε την επιθυμητή μονάδα και πατήστε το κουμπί πλοήγησης για
πρόσβαση σε αυτήν. Ο πίνακας τηλεχειρισμού θα εμφανίσει αυτόματα τις μονάδες που έχουν
συνδεθεί σε αυτόν, χωρίς να απαιτείται αρχική καταχώρηση.
Κουμπί μενού

Κουμπί
συναγερμού με
κόκκινη
ενδεικτική
λυχνία
συναγερμού που
αναβοσβήνει
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Κουμπί
επιστροφής
Περιστρεφόμενο
και πιεζόμενο
κουμπί πλοήγησης
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Technical specifications
Interface
Process Bus
Up to eight interfaces per remote
Bus connection
CE+, CE-, not interchangeable
Terminal
2-screw connector
Max length 700 m
Cable type
Twisted pair cable; 0.5...2.5 mm2
Display
LCD type
FSTN
Dimensions
5.7 W x 3.8 H x 1.5 D inches (144 x 96 x 36
mm)
Resolution
Dot-matrix 96 x 208 pixels
Backlight
Blue or white, user-configurable
Environmental Conditions
Operation
IEC 721-3-3
Temperature
-40 to 70°C
Restriction LCD -20 to 60°C
Humidity
<90% r.h (no condensation)
Air pressure
Min. 700 hPA, corresponding to Max 3,000 m
above sea level

Τεχνικές προδιαγραφές
Διεπαφή
Δίαυλος επεξεργασίας
Έως οκτώ διεπαφές ανά τηλεχειριστήριο
Σύνδεση διαύλου
CE+, CE-, μη εναλλάξιμες
Τερματικό
Συνδετήρας με 2 βίδες
Μέγ. μήκος 700 μ.
Τύπος καλωδίου
Καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους, 0,5 έως
2,5 mm2
Οθόνη
Τύπος LCD
FSTN
Διαστάσεις
144 x 96 x 36 χλστ. (Π x Υ x Β) (5,7 x 3,8 x 1,5
ίντσες)
Ανάλυση
Dot-matrix, 96 x 208 pixel
Οπίσθιος φωτισμός
Μπλε ή λευκό χρώμα, επιλέξιμο από τον
χρήστη
Περιβαλλοντικές συνθήκες
Λειτουργία
IEC 721-3-3
Θερμοκρασία
-40 έως 70°C
Περιορισμός για την LCD -20 έως 60°C
Υγρασία
<90% σχετική υγρασία (χωρίς υγροποίηση)
Πίεση αέρα
Ελάχ. 700 hPA, που αντιστοιχεί σε μέγ.
υψόμετρο 3.000 μ. από την επιφάνεια της
θάλασσας

Cover removal

Αφαίρεση καλύμματος

Process Bus Wiring Connections
Remote HMI
BLK
WHT
Unit #1
Daisy chain up to 8 units to a single remote
interface
CE+ and CE- terminals
Remote interface
Unit interface
Through the wall wiring connection
Surface wiring connection

Συνδέσεις καλωδίωσης διαύλου επεξεργασίας
Απομακρυσμένο HMI
ΜΑΥΡΟ
ΛΕΥΚΟ
Μονάδα #1
Αλυσιδωτή σύνδεση έως 8 μονάδων σε μία
απομακρ. διεπαφή
Ακροδέκτες CE+ και CEΑπομακρυσμένη διεπαφή
Διεπαφή μονάδας
Σύνδεση καλωδίωσης μέσω τοίχου
Επιφανειακή σύνδεση καλωδίωσης
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Έναρξη και διακοπή λειτουργίας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το προσωπικό του σέρβις της Daikin ή εξουσιοδοτημένη από το εργοστάσιο εταιρεία σέρβις
πρέπει να εκτελέσει την αρχική έναρξη για να ενεργοποιηθεί η εγγύηση.

!

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα περισσότερα ρελέ και οι ακροδέκτες στο κέντρο ελέγχου της μονάδας
τροφοδοτούνται όταν ο διακόπτης S1 είναι κλειστός και η αποσύνδεση του
κυκλώματος ελέγχου είναι ενεργοποιημένη. Επομένως, μην κλείνετε τον διακόπτη S1
μέχρι να είστε έτοιμοι για την έναρξη. Διαφορετικά, η μονάδα ενδέχεται να ξεκινήσει
να λειτουργεί ακούσια και πιθανώς να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό.

Έναρξη μετά από παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας
1. Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα διακοπής εκκένωσης και οι προαιρετικές
βαλβίδες τύπου πεταλούδας για την αναρρόφηση του συμπιεστή είναι ανοικτές.
2. Ελέγξτε ότι οι χειροκίνητες βαλβίδες διακοπής της γραμμής υγρού στην έξοδο των
περιελίξεων του υποψύκτη και οι βαλβίδες διακοπής στη γραμμή επιστροφής
λαδιού του διαχωριστή λαδιού είναι ανοικτές.
3. Ελέγξτε το σημείο ρύθμισης της θερμοκρασίας του εξερχόμενου κρύου νερού στον
ελεγκτή MicroTech III για να βεβαιωθείτε ότι έχει ρυθμιστεί στην επιθυμητή
θερμοκρασία κρύου νερού.
4. Εκκινήστε τον βοηθητικό εξοπλισμό για την εγκατάσταση ενεργοποιώντας το ρολόι
και/ή τον τηλεχειριζόμενο διακόπτη on/off (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση) και την
αντλία κρύου νερού.
5. Βεβαιωθείτε ότι οι διακόπτες Q1 και Q2 (και Q3) διακοπής λειτουργίας της αντλίας
βρίσκονται στην (ανοικτή) θέση "Pumpdown and Stop" (Διακοπή λειτουργίας
αντλίας και τερματισμός λειτουργίας). Βάλτε τον διακόπτη S1 στη θέση "auto"
(αυτόματο).
6. Στο μενού "Control Mode" (Τρόπος λειτουργίας ελέγχου) στο πληκτρολόγιο,
τοποθετήστε τη μονάδα στην αυτόματη κατάσταση ψύξης.
7. Εκκινήστε το σύστημα μετακινώντας τον διακόπτη Q1 για τη διακοπή λειτουργίας
της αντλίας στη θέση "auto" (αυτόματο).
8. Επαναλάβετε το βήμα 7 για τον διακόπτη Q2 (και Q3).

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας
Μετακινήστε τους διακόπτες Q1 και Q2 διακοπής λειτουργίας της αντλίας στη θέση
"Pumpdown and Stop" (Διακοπή λειτουργίας αντλίας και τερματισμός λειτουργίας).
Αφού διακοπεί η λειτουργία των αντλιών στους συμπιεστές, απενεργοποιήστε την
αντλία κρύου νερού.
!

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν δεν είναι επείγουσα ανάγκη, μην απενεργοποιείτε τη μονάδα χρησιμοποιώντας
τον διακόπτη "Override Stop" (Διακοπή με παράκαμψη), χωρίς πρώτα να
μετακινήσετε τους διακόπτες Q1 και Q2 (και Q3) στη θέση "Stop" (Διακοπή), καθώς
με αυτήν την ενέργεια η μονάδα δεν θα περάσει από την ακολουθία κανονικής
διακοπής λειτουργίας/διακοπής λειτουργίας αντλίας.
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!

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η μονάδα διαθέτει μια διαδικασία διακοπής λειτουργίας της αντλίας για μία φορά.
Όταν οι διακόπτες Q1 και Q2 βρίσκονται στη θέση "Pumpdown and Stop"
(Διακοπής λειτουργίας αντλίας και τερματισμός λειτουργίας), η μονάδα θα
διακόψει τη λειτουργία της αντλίας μία φορά και δεν θα λειτουργήσει ξανά μέχρι οι
διακόπτες Q1 και Q2 να μετακινηθούν στη θέση "auto" (αυτόματο). Εάν οι
διακόπτες Q1 και Q2 βρίσκονται στη θέση "auto" (αυτόματο) και το φορτίο έχει
ικανοποιηθεί, η μονάδα θα περάσει στη διαδικασία διακοπής λειτουργίας της
αντλίας για μία φορά και θα παραμείνει απενεργοποιημένη μέχρι ο ελεγκτής
MicroTech III να εντοπίσει αίτημα για ψύξη και να εκκινήσει τη μονάδα.

!

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ροή νερού στη μονάδα δεν πρέπει να διακόπτεται πριν τη διακοπή λειτουργίας
της αντλίας στους συμπιεστές, για να αποφευχθεί το πάγωμα στον εξατμιστή. Η
διακοπή θα προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό.

!

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν σταματήσει η τροφοδοσία της μονάδας, οι θερμαντήρες του συμπιεστή δεν θα
μπορούν να λειτουργήσουν. Αφού επανέλθει η τροφοδοσία στη μονάδα, ο
συμπιεστής και οι θερμαντήρες του διαχωριστή λαδιού πρέπει να παραμείνουν
υπό τροφοδοσία ενέργειας για τουλάχιστον 12 ώρες πριν επιχειρήσετε να
εκκινήσετε τη μονάδα.
Αν δεν γίνει αυτό, μπορεί να προκληθεί βλάβη στους συμπιεστές λόγω
υπερβολικής συγκέντρωσης υγρού στον συμπιεστή.

Έναρξη μετά από προσωρινή διακοπή λειτουργίας
1. Διασφαλίστε ότι ο συμπιεστής και οι θερμαντήρες του διαχωριστή λαδιού έχουν
παραμείνει υπό τροφοδοσία ενέργειας για τουλάχιστον 12 ώρες πριν την εκκίνηση
της μονάδας.
2. Εκκινήστε την αντλία κρύου νερού.
3. Με τον διακόπτη Q0 του συστήματος στη θέση "on" (ενεργοποίηση), μετακινήστε
τους διακόπτες διακοπής λειτουργίας αντλίας Q1 και Q2 στη θέση "auto"
(αυτόματο).
4. Παρατηρήστε τη λειτουργία της μονάδας μέχρι να σταθεροποιηθεί το σύστημα.

Παρατεταμένη (εποχιακή) διακοπή λειτουργίας
1. Μετακινήστε τους διακόπτες Q1 και Q2 (και Q3) στη θέση χειροκίνητης διακοπής
λειτουργίας της αντλίας.
2. Αφού διακοπεί η λειτουργία των αντλιών στους συμπιεστές, απενεργοποιήστε την
αντλία κρύου νερού.
3. Διακόψτε την τροφοδοσία στη μονάδα και στην αντλία κρύου νερού.
4. Εάν μείνει υγρό στον εξατμιστή, βεβαιωθείτε ότι οι θερμαντήρες του εξατμιστή
είναι λειτουργικοί.
5. Μετακινήστε τον διακόπτη επείγουσας διακοπής S1 στη θέση "off"
(απενεργοποίηση).
6. Κλείστε τη βαλβίδα εκκένωσης του συμπιεστή και την προαιρετική βαλβίδα
αναρρόφησης του συμπιεστή (εάν υπάρχει), καθώς και τις βαλβίδες διακοπής της
γραμμής υγρού.
7. Επισημάνετε με ετικέτα όλους του ανοικτούς διακόπτες αποσύνδεσης του
συμπιεστή, ως προειδοποίηση για να μην γίνει έναρξη λειτουργίας, πριν ανοίξετε τη
βαλβίδα αναρρόφησης του συμπιεστή και τις βαλβίδες διακοπής της γραμμής
υγρού.
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- 74 8. Εάν δεν χρησιμοποιείται γλυκόλη στο σύστημα, αποστραγγίστε όλο το νερό από τον
εξατμιστή της μονάδας και τις σωληνώσεις κρύου νερού, εάν η μονάδα πρόκειται να
παραμείνει εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια του χειμώνα και αναμένονται
θερμοκρασίες κάτω από -20F. Ο εξατμιστής είναι εξοπλισμένος με θερμαντήρες
που βοηθούν στην προστασία του σε θερμοκρασίες έως και -20F. Οι σωληνώσεις
κρύου νερού πρέπει να προστατεύονται με μέσα επιτόπιας εγκατάστασης. Μην
αφήνετε τα δοχεία ή τις σωληνώσεις εκτεθειμένα στην ατμόσφαιρα κατά την
περίοδο διακοπής λειτουργίας.
9. Μην τροφοδοτείτε τους θερμαντήρες του εξατμιστή εάν έχετε αποστραγγίσει το
σύστημα από τα υγρά, καθώς αυτό μπορεί να κάψει τους θερμαντήρες.

Έναρξη μετά από παρατεταμένη (εποχιακή) διακοπή λειτουργίας
1. Έχοντας κλειδώσει και επισημάνει με ετικέτες όλους τους ηλεκτρικούς διακόπτες
αποσύνδεσης, ελέγξτε όλες τις βιδωτές ή κουμπωτές ηλεκτρικές συνδέσεις για να
βεβαιωθείτε ότι είναι σφικτές και επιτυγχάνεται καλή ηλεκτρική επαφή.
!

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΚΛΕΙΔΩΣΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΕΤΕ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ. Η ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ
ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΘΑΝΑΤΟ.

2. Ελέγξτε την τάση της παροχής ρεύματος της μονάδας και δείτε εάν βρίσκεται εντός
της επιτρεπόμενης ανοχής 10%. Η ασυμμετρία τάσης μεταξύ των φάσεων πρέπει
να είναι εντός 3%.
3. Βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί όλος ο βοηθητικός εξοπλισμός ελέγχου και ότι υπάρχει
επαρκές διαθέσιμο φορτίο ψύξης για την έναρξη λειτουργίας.
4. Ελέγξτε ότι όλες οι συνδέσεις με φλάντζες του συμπιεστή είναι σφιγμένες, ώστε να
αποτρέψετε την απώλεια ψυκτικού. Πάντα αντικαθιστάτε τα πώματα ασφαλείας
των βαλβίδων.
5. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης Q0 του συστήματος βρίσκεται στη θέση "Stop"
(Διακοπή) και οι διακόπτες διακοπής λειτουργίας αντλίας Q1 και Q2 έχουν
ρυθμιστεί στη θέση "Διακοπή λειτουργίας αντλίας και τερματισμός λειτουργίας".
Γυρίστε τους διακόπτες αποσύνδεσης ρεύματος και ελέγχου στη θέση "on"
(ενεργοποίηση). Αυτή η κίνηση θα ενεργοποιήσει στους θερμαντήρες του
στροφαλοθάλαμου. Περιμένετε 12 ώρες το λιγότερο πριν εκκινήσετε τη μονάδα.
Γυρίστε τους ασφαλειοδιακόπτες κυκλώματος του συμπιεστή στη θέση "off" μέχρι
να είστε έτοιμοι να εκκινήσετε τη μονάδα.
6. Ανοίξτε την προαιρετική πεταλούδα αναρρόφησης του συμπιεστή καθώς και τις
βαλβίδες διακοπής της γραμμής υγρού και τις βαλβίδες εκκένωσης του συμπιεστή.
7. Βγάλτε τον αέρα από την πλευρά του νερού στον εξατμιστή, καθώς και από τις
σωληνώσεις του συστήματος. Ανοίξτε όλες τις βαλβίδες ροής νερού και εκκινήστε
την αντλία κρύου νερού. Ελέγξτε όλες τις σωληνώσεις για διαρροή και ελέγξτε
ξανά για τυχόν αέρα μέσα στο σύστημα. Επαληθεύστε τον σωστό ρυθμό ροής,
παίρνοντας ένδειξη για την πτώση της πίεσης πριν και μετά τον εξατμιστή και
ελέγχοντας τις καμπύλες πτώσης πίεσης στο εγχειρίδιο εγκατάστασης, IMM AGSC2.
8. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι συγκεντρώσεις γλυκόλης που
απαιτούνται για την προστασία από το πάγωμα.
Πίνακας 2, προστασία από πάγωμα
Θερμοκρασία
F (C)
20 (6.7)
10 (-12.2)
0 (-17.8)
-10 (-23.3)
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Απαιτούμενος ποσοστιαίος όγκος συγκέντρωσης γλυκόλης
Για προστασία από πάγωμα
Για προστασία από διάτρηση
Προπυλενογλυκόλ
Προπυλενογλυκό
Αιθυλενογλυκόλη
Αιθυλενογλυκόλη
η
λη
16
18
11
12
25
29
17
20
33
36
22
24
39
42
26
28

-20 (-28.9)
-30 (-34.4)
-40 (-40.0)
-50 (-45.6)
-60 (-51.1)

44
48
52
56
60

46
50
54
57
60

30
30
30
30
30

30
33
35
35
35

Σημειώσεις:
1. Αυτά τα νούμερα είναι μόνο παραδείγματα και δεν είναι κατάλληλα σε κάθε περίπτωση. Γενικά, για
παρατεταμένο περιθώριο προστασίας, επιλέξτε μια θερμοκρασία τουλάχιστον 10F πιο κάτω από την
αναμενόμενη χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Τα επίπεδα αναστολέα πρέπει να
τροποποιηθούν για λύσεις με λιγότερο από 25% γλυκόλης.
2. Η γλυκόλη σε συγκέντρωση μικρότερη από 25% δεν συνιστάται λόγω της πιθανής ανάπτυξης βακτηρίων
και απώλειας απόδοσης της μεταφοράς θερμότητας.
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Διάγραμμα επιτόπιας σύνδεσης
Το διάγραμμα καλωδίωσης της εγκατάστασης δημιουργείται για κάθε μονάδα ξεχωριστά και
είναι μέρος της ενσωματωμένης τεκμηρίωσης της μονάδας. Ανατρέξτε σε αυτό το έγγραφο για
μια ολοκληρωμένη εξήγηση των επιτόπιων συνδέσεων για αυτούς τους ψύκτες.
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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. Το νόημα των δύο λυχνιών LED κατάστασης
υποδεικνύεται παρακάτω.
Λυχνία LED για τον ελεγκτή
Λυχνία LED BSP
Ανάβει πράσινη
Ανάβει κίτρινη

Λυχνία LED BUS
OFF (Απενεργοποίηση)
OFF (Απενεργοποίηση)

Ανάβει κόκκινη
OFF (Απενεργοποίηση)
Αναβοσβήνει κίτρινη OFF (Απενεργοποίηση)
Αναβοσβήνει
OFF (Απενεργοποίηση)
κόκκινη
Αναβοσβήνει
OFF (Απενεργοποίηση)
κόκκινη/πράσινη
(*) Επικοινωνήστε με το σέρβις.

Λειτουργία
Εφαρμογή σε λειτουργία
Η εφαρμογή φορτώθηκε αλλά δεν
λειτουργεί (*)
Σφάλμα υλικού εξοπλισμού (*)
Η εφαρμογή δεν φορτώθηκε (*)
Σφάλμα BSP (*)
Ενημέρωση εφαρμογής/BSP

Λυχνία LED για τη μονάδα επέκτασης
Λυχνία LED BSP

Λυχνία
BUS

LED Λειτουργία

Ανάβει πράσινη
Ανάβει κόκκινη
Αναβοσβήνει
κόκκινη

BSP σε λειτουργία
Σφάλμα υλικού εξοπλισμού (*)
Σφάλμα BSP (*)
Ανάβει πράσινη
Ανάβει κίτρινη

Ανάβει κόκκινη
(*) Επικοινωνήστε με το σέρβις.

Υπάρχει επικοινωνία, I/O σε λειτουργία
Υπάρχει επικοινωνία, λείπει παράμετρος
(*)
Δεν υπάρχει επικοινωνία (*)

Λυχνία LED για τη μονάδα επικοινωνίας
Λυχνία LED BSP
Λειτουργία
Ανάβει πράσινη
BPS σε λειτουργία, επικοινωνία με ελεγκτή
Ανάβει κίτρινη
BSP σε λειτουργία, καμιά επικοινωνία με ελεγκτή (*)
Ανάβει κόκκινη
Σφάλμα υλικού εξοπλισμού (*)
Αναβοσβήνει
Σφάλμα BSP (*)
κόκκινη
Αναβοσβήνει
Ενημέρωση εφαρμογής/BSP
κόκκινη/πράσινη
(*) Επικοινωνήστε με το σέρβις.
Η κατάσταση της λυχνίας LED BUS ποικίλλει ανάλογα με τη μονάδα.
Μονάδα LON:
Λυχνία LED BuS
Ανάβει πράσινη
Ανάβει κίτρινη
Ανάβει κόκκινη
Αναβοσβήνει κίτρινη
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Λειτουργία
Έτοιμο για επικοινωνία. (Όλες οι παράμετροι φορτώθηκαν,
Neuron διαμορφωμένο). Δεν δηλώνεται επικοινωνία με άλλες
συσκευές.
Εκκίνηση
Καμιά επικοινωνία με Neuron (εσωτερικό σφάλμα, θα
μπορούσε να λυθεί με λήψη μιας νέας εφαρμογής LON)
Αδύνατη επικοινωνία με Neuron. Το Neuron πρέπει να
διαμορφωθεί και να συνδεθεί μέσω του εργαλείου LON Tool.

- 78 Bacnet MSTP:
Λυχνία LED BuS
Ανάβει πράσινη
Ανάβει κίτρινη
Ανάβει κόκκινη

Λειτουργία
Έτοιμο για επικοινωνία. Το BACnet Server έχει αρχίσει να
λειτουργεί. Δεν υποδεικνύει ενεργή επικοινωνία
Εκκίνηση
Το BACnet Server δεν λειτουργεί. Αυτόματη επανεκκίνηση
μετά από 3 δευτερόλεπτα.

Bacnet IP:
Λυχνία LED BuS
Ανάβει πράσινη
Ανάβει κίτρινη
Ανάβει κόκκινη

Λειτουργία
Έτοιμο για επικοινωνία. Το BACnet Server έχει αρχίσει να
λειτουργεί. Δεν υποδεικνύει ενεργή επικοινωνία
Εκκίνηση. Η λυχνία LED παραμένει κίτρινη μέχρι η μονάδα
να λάβει μια διεύθυνση IP, επομένως πρέπει να δημιουργηθεί
ένας σύνδεσμος.
Το BACnet Server δεν λειτουργεί. Αυτόματη επανεκκίνηση
μετά από 3 δευτερόλεπτα.

Modbus
Λυχνία LED BuS
Ανάβει πράσινη
Ανάβει κίτρινη
Ανάβει κόκκινη
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Λειτουργία
Υπάρχουν όλες οι επικοινωνίες
Εκκίνηση ή ένα διαμορφωμένο κανάλι δεν επικοινωνεί με το
Master.
Όλες οι διαμορφωμένες επικοινωνίες έχουν διακοπεί. Δηλαδή
καμιά επικοινωνία με το Master. Υπάρχει δυνατότητα
διαμόρφωσης του χρονικού ορίου. Σε περίπτωση που το
χρονικό όριο είναι μηδέν, το χρονικό όριο απενεργοποιείται.

Συντήρηση ελεγκτή
Στον ελεγκτή απαιτείται συντήρηση της εγκατεστημένης μπαταρίας. Κάθε δύο χρόνια η
μπαταρία πρέπει να αντικαθίσταται. Το μοντέλο της μπαταρίας είναι BR2032 και
παράγεται από πολλούς διαφορετικούς προμηθευτές.
Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία, αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα της οθόνης του
ελεγκτή με ένα κατσαβίδι, όπως φαίνεται στη φωτογραφία που ακολουθεί:

Προσέξτε για να αποφύγετε ζημιές στο πλαστικό κάλυμμα. Η νέα μπαταρία θα
τοποθετηθεί στην κατάλληλη θήκη συγκράτησης που επισημαίνεται στη φωτογραφία
που ακολουθεί, προσέχοντας τις πολικότητες που υποδεικνύονται μέσα στη θήκη
συγκράτησης.
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Παράρτημα
Ορισμοί
Ενεργό σημείο ρύθμισης
Το ενεργό σημείο ρύθμισης είναι η ισχύουσα ρύθμιση οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή.
Αυτή η παραλλαγή ισχύει για σημεία ρύθμισης που μπορούν να τροποποιηθούν κατά
την κανονική λειτουργία. Ένα παράδειγμα είναι η επαναρρύθμιση του σημείου
ρύθμισης για τη θερμοκρασία εξερχόμενου κρύου νερού με μία από τις διαθέσιμες
μεθόδους, όπως η θερμοκρασία του νερού επιστροφής.

Ενεργό όριο απόδοσης
Το ενεργό σημείο ρύθμισης είναι η ισχύουσα ρύθμιση οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή.
Οποιαδήποτε από τις εξωτερικές εισόδους μπορεί να περιορίσει την απόδοση ενός
συμπιεστή κάτω από τη μέγιστη τιμή της.

BSP
Το BSP αντιπροσωπεύει το λειτουργικό σύστημα του ελεγκτή MicroTech III.

Στόχος θερμοκρασίας κορεσμένου ψυκτικού μέσου συμπυκνωτή
Ο στόχος θερμοκρασίας κορεσμένου ψυκτικού μέσου του συμπυκνωτή υπολογίζεται
χρησιμοποιώντας πρώτα την εξίσωση που ακολουθεί:
Στόχος θερμοκρασίας κορεσμένου ψυκτικού μέσου συμπυκνωτή, πρωτογενής =
0,833(κορεσμένη θερμοκρασία εξατμιστή) + 68,34
Όπου «πρωτογενής» είναι η αρχική υπολογιζόμενη τιμή. Στη συνέχεια, αυτή η τιμή
περιορίζεται σε ένα εύρος που καθορίζεται από τα σημεία ρύθμισης μέγιστου και
ελάχιστου στόχου θερμοκρασίας κορεσμένου ψυκτικού μέσου του συμπυκνωτή. Αυτά
τα σημεία ρύθμισης απλώς περιορίζουν την τιμή σε ένα λειτουργικό εύρος τιμών, το
οποίο εύρος μπορεί να περιοριστεί σε μία μόνο τιμή αν τα δύο σημεία ρύθμισης
οριστούν στην ίδια τιμή.

Νεκρή ζώνη
Η νεκρή ζώνη είναι ένα εύρος τιμών γύρω από ένα σημείο ρύθμισης, ορισμένο με τρόπο
ώστε μια αλλαγή της μεταβλητής εντός του εύρους της νεκρής ζώνης να μην προκαλεί
καμιά ενέργεια του ελεγκτή.
Για παράδειγμα, εάν κάποιο σημείο ρύθμισης
θερμοκρασίας είναι στους 6,5 °C (44F) και διαθέτει "νεκρή ζώνη" 1°C ( 2 °F), δεν
θα συμβεί τίποτα ωσότου η μετρούμενη θερμοκρασία να είναι χαμηλότερη από 5,5°C
(42F) ή υψηλότερη από 7,5°C (46F).

DIN
Η ψηφιακή είσοδος (Digital input), συνήθως ακολουθείται από έναν αριθμό που ορίζει
τον αριθμό της εισόδου.

Σφάλμα
Στο πλαίσιο αυτού του εγχειριδίου, «Σφάλμα» είναι η διαφορά μεταξύ της πραγματικής
τιμής μιας μεταβλητής και της ρύθμισης-στόχου ή του σημείου ρύθμισης.

Προσέγγιση εξατμιστή
Η προσέγγιση του εξατμιστή υπολογίζεται για κάθε κύκλωμα. Η εξίσωση είναι η εξής:
Προσέγγιση εξατμιστή = Θερμοκρασία εξερχόμενου νερού (LWT) – Θερμοκρασία
κορεσμένου ψυκτικού μέσου εξατμιστή

Χρονόμετρο επανακυκλοφορίας εξατμιστή
Μια λειτουργία χρονομέτρησης, με προεπιλογή 30 δευτερόλεπτα, η οποία αναβάλλει
οποιαδήποτε ένδειξη κρύου νερού για τη διάρκεια της ρύθμισης χρονομέτρησης. Αυτή
η καθυστέρηση επιτρέπει στους αισθητήρες κρύου νερού (ειδικές θερμοκρασίες νερού)
να λαμβάνουν πιο ακριβείς ενδείξεις για τις συνθήκες του συστήματος κρύου νερού.
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Ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης (EXV)
Η ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ροής του
ψυκτικού μέσου στον εξατμιστή, ελέγχεται από τον μικροεπεξεργαστή του κυκλώματος.

Υψηλή θερμοκρασία κορεσμένου ψυκτικού μέσου συμπυκνωτή –
Τιμή διατήρησης
Υψηλή τιμή διατήρησης συμπυκνωτή = Μέγιστη τιμή κορεσμένου ψυκτικού
συμπυκνωτή – 2,7 °C (5 °F)
Αυτή η λειτουργία αποτρέπει τον συμπιεστή από την αύξηση φορτίου όποτε η πίεση
πλησιάζει εντός 2,7 °C (5 °F) από τη μέγιστη πίεση εκκένωσης. Ο σκοπός είναι η
διατήρηση του συμπιεστή στο σύστημα κατά τις περιόδους που πιθανώς υπάρχουν
προσωρινά ανεβασμένες πιέσεις.

Υψηλή θερμοκρασία κορεσμένου ψυκτικού μέσου συμπυκνωτή –
Τιμή μείωσης φορτίου
Υψηλή τιμή μείωσης φορτίου συμπυκνωτή = Μέγιστη τιμή κορεσμένου ψυκτικού
συμπυκνωτή – 1,6 °C (3°F)
Αυτή η λειτουργία μειώνει το φορτίο του συμπιεστή όποτε η πίεση πλησιάζει εντός 1,6
°C (3°F) από τη μέγιστη πίεση εκκένωσης. Ο σκοπός είναι η διατήρηση του συμπιεστή
στο σύστημα κατά τις περιόδους που πιθανώς υπάρχουν προσωρινά ανεβασμένες
πιέσεις.

Σημείο μετάβασης σε χαμηλότερο στάδιο λόγω χαμηλού φορτίου
Το σημείο του φορτίου (ποσοστό) στο οποίο ένας από τους δύο λειτουργούντες
συμπιεστές θα τερματίσει τη λειτουργία του, μεταφέροντας το φορτίο της μονάδας στον
συμπιεστή που απομένει.

Όριο φορτίου
Ένα εξωτερικό σήμα από το πληκτρολόγιο, το BAS ή ένα σήμα 4-20 mA που περιορίζει
την αύξηση του φορτίου του συμπιεστή σε ένα καθορισμένο ποσοστό πλήρους φορτίου.
Συχνά χρησιμοποιείται για τον περιορισμό της εισόδου ρεύματος της μονάδας.

Εξισορρόπηση φορτίου
Η εξισορρόπηση του φορτίου είναι μια τεχνική που κατανέμει ισομερώς το συνολικό
φορτίο της μονάδας στους λειτουργούντες συμπιεστές μιας μονάδας ή μιας ομάδας από
μονάδες.

"Low Pressure Unload Setpoint" (Σημείο ρύθμισης χαμηλής πίεσης
για μείωση φορτίου)
Η ρύθμιση πίεσης psi του εξατμιστή στην οποία ο ελεγκτής θα μειώσει το φορτίο του
συμπιεστή μέχρι να φτάσει σε μια προκαθορισμένη πίεση.

"Low Pressure Hold Setpoint" (Σημείο ρύθμισης χαμηλής πίεσης για
διατήρηση)
Η ρύθμιση πίεσης psi του εξατμιστή στην οποία ο ελεγκτής δεν θα επιτρέψει περαιτέρω
αύξηση του φορτίου του συμπιεστή.

Σφάλμα χαμηλής/υψηλής υπερθέρμανσης
Η διαφορά μεταξύ της πραγματικής υπερθέρμανσης του εξατμιστή και της
υπερθέρμανσης που έχει τεθεί ως στόχος.

LWT
Θερμοκρασία εξερχόμενου νερού. «Νερό» είναι οποιοδήποτε υγρό που χρησιμοποιείται
στο κύκλωμα του ψύκτη.
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Σφάλμα θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού (LWT)
Στο πλαίσιο του ελεγκτή, «σφάλμα» είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής μιας μεταβλητής
και του σημείου ρύθμισης. Για παράδειγμα, αν το σημείο ρύθμισης LWT είναι 6,5 °C
(44F) και η πραγματική θερμοκρασία του νερού σε κάποια δεδομένη στιγμή είναι
7,5°C (46F), το σφάλμα της LWT είναι +1°C (+2°F).

Κλίση Θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού (LWT)
Η κλίση της LWT είναι μια ένδειξη της τάσης της θερμοκρασίας του νερού.
Υπολογίζεται παίρνοντας ενδείξεις της θερμοκρασίας κάθε λίγα δευτερόλεπτα και
αφαιρώντας τις από την προηγούμενη τιμή, για κυλιόμενο διάστημα ενός λεπτού.

ms
"Milli-second" (χιλιοστό του δευτερολέπτου)

Μέγιστη θερμοκρασία κορεσμένου ψυκτικού μέσου συμπυκνωτή
Ο υπολογισμός της μέγιστης επιτρεπόμενης θερμοκρασίας κορεσμένου ψυκτικού μέσου
του συμπυκνωτή πραγματοποιείται με βάση το εύρος τιμών λειτουργίας του συμπιεστή.

Απόκλιση
Απόκλιση είναι η διαφορά μεταξύ της πραγματικής τιμής μιας μεταβλητής (όπως
θερμοκρασία ή πίεση) και της ένδειξης που εμφανίζεται στον μικροεπεξεργαστή ως
αποτέλεσμα του σήματος του αισθητήρα.

Θερμοκρασία κορεσμένου ψυκτικού μέσου
Η θερμοκρασία του κορεσμένου ψυκτικού μέσου υπολογίζεται από τις ενδείξεις του
αισθητήρα πίεσης για κάθε κύκλωμα. Η θερμοκρασία του κορεσμένου ψυκτικού μέσου
υπολογίζεται τοποθετώντας την τιμή της πίεσης σε μια καμπύλη θερμοκρασίας/πίεσης
R-134a.

Σταδιακή αύξηση φορτίου
Η σταδιακή αύξηση φορτίου είναι μια διαμορφώσιμη λειτουργία που χρησιμοποιείται
για να αυξηθεί σταδιακά η απόδοση της μονάδας μέσα σε ένα δεδομένο χρονικό
διάστημα και συνήθως χρησιμοποιείται για να εξομαλυνθούν οι απαιτήσεις του κτιρίου
σε ηλεκτρικό ρεύμα, αυξάνοντας σταδιακά το φορτίο της μονάδας.

SP
Σημείo ρύθμισης

SSS
Εκκινητής στερεάς κατάστασης όπως χρησιμοποιείται σε κοχλιοφόρους συμπιεστές.

Υπερθέρμανση αναρρόφησης
Η υπερθέρμανση αναρρόφησης υπολογίζεται για κάθε κύκλωμα με την παρακάτω
εξίσωση:
Υπερθέρμανση αναρρόφησης = Θερμοκρασία αναρρόφησης – Θερμοκρασία
κορεσμένου ψυκτικού μέσου εξατμιστή

Συσσωρευτής για μετάβαση σε υψηλότερο/χαμηλότερο στάδιο
Ο συσσωρευτής μπορεί να παρομοιαστεί με μια βάση δεδομένων όπου αποθηκεύονται
οι περιπτώσεις που υποδεικνύουν την ανάγκη για επιπλέον ανεμιστήρα.

Διαφορά θερμοκρασίας για μετάβαση σε υψηλότερο/χαμηλότερο
στάδιο
Μετάβαση σε κάποιο στάδιο είναι η εκκίνηση ή η διακοπή ενός συμπιεστή ή
ανεμιστήρα όταν κάποιος άλλος εξακολουθεί να λειτουργεί. Εκκίνηση και διακοπή
είναι η έναρξη λειτουργίας του πρώτου συμπιεστή ή ανεμιστήρα και η διακοπή του
τελευταίου συμπιεστή ή ανεμιστήρα. Η διαφορά θερμοκρασίας είναι η «νεκρή ζώνη»,
σε οποιαδήποτε πλευρά του σημείου ρύθμισης, στην οποία δεν συντελείται καμιά
ενέργεια.

Stage Up Delay (Καθυστέρηση μετάβασης σε υψηλότερο στάδιο)
Ο χρόνος καθυστέρησης από την έναρξη λειτουργίας του πρώτου συμπιεστή έως την
έναρξη λειτουργίας του δεύτερου.
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Διαφορά θερμοκρασίας για εκκίνηση
Ο αριθμός των βαθμών πάνω από το σημείο ρύθμισης της θερμοκρασίας εξερχόμενου
νερού (LWT) που απαιτείται για την έναρξη της λειτουργίας του πρώτου συμπιεστή.

Διαφορά θερμοκρασίας για διακοπή
Ο αριθμός των βαθμών κάτω από το σημείο ρύθμισης της θερμοκρασίας εξερχόμενου
νερού (LWT) που απαιτείται για τη διακοπή της λειτουργίας του τελευταίου συμπιεστή.

VDC
Volt συνεχούς ρεύματος, μερικές φορές σημειώνονται ως vdc.
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The present publication is drawn up by of information only and does not constitute an offer binding upon Daikin Applied Europe
S.p.A.. Daikin Applied Europe S.p.A. has compiled the content of this publication to the best of its knowledge. No express or
implied warranty is given for the completeness, accuracy, reliability or fitness for particular purpose of its content, and the products
and services presented therein. Specification are subject to change without prior notice. Refer to the data communicated at the
time of the order. Daikin Applied Europe S.p.A. explicitly rejects any liability for any direct or indirect damage, in the broadest
sense, arising from or related to the use and/or interpretation of this publication. All content is copyrighted by
Daikin Applied Europe S.p.A..
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