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Tento návod na obsluhu je určený pre koncového používateľa jednotky a obsahuje krátky popis všetkých voľne 
dostupných funkcií ovládania jednotky.

1	 POUŽÍVATEĽSKÉ	ROZHRANIE
Používateľské rozhranie je LCD displej so 4 riadkami, 20 stĺpcami a automatickým podsvietením; displej má 6 
funkčných kláves, ktoré sa používajú na ovládanie ponuky softvéru a na nastavenie parametrov.

Kľúčové funkcie sú popísané nasledovne.

Táto klávesa, ktorá sa nazýva „šípka hore” , umožňuje posúvať obrazovky a zvýšením upraviť 
hodnotu každého poľa obrazovky.

Táto klávesa, ktorá sa nazýva „šípka dole” , umožňuje posúvať obrazovky a znížením upraviť 
hodnotu každého poľa obrazovky.

Táto klávesa, ktorá sa nazýva „Enter” , potvrdzuje výber na prístup k ponukám a uloží upravený 
parameter.

Táto klávesa, ktorá sa nazýva „alarm” umožňuje zobraziť aktívne alarmy a v tomto prípade ich 
vynulovať.

Táto klávesa, ktorá sa nazýva „prg” , umožňuje zadať softvérovú ponuku.

Táto klávesa, ktorá sa nazýva „esc” , umožňuje odísť zo zobrazenej obrazovky a ísť späť na 
úroveň predošlej ponuky.
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2	 NÁVOD	NA	OBSLUHU
Návod na obsluhu popisuje hlavné ovládacie funkcie.

2.1	 Softvérová	ponuka
Softvér je organizovaný s ponukou, ktorá umožňuje prístup k rôznym častiam, kde každá z nich obsahuje jednu alebo 
viac obrazoviek s rozdielnymi úrovňami prístupu: voľný, čiastočne chránený heslom alebo úplne chránený heslom.

Stlačením  klávesy z ktorejkoľvek obrazovky sa zobrazí ponuka:

So šípkami   je možné prechádzať ponuku; zvolená možnosť je zvýraznená a označená šípkou naľavo:

Ak chcete vstúpiť do vybraného menu, stlačte tlačidlo „enter“  .
Toto je strom obrazovky so všetkými pod ponukami:

• Tie, ktoré sú uvedené podčiarknutými písmenami sú ponuky s voľným prístupom;
• tie, ktoré sú uvedené kurzívou sú ponuky čiastočne chránené heslom;
• tie, ktoré sú uvedené tučným písmom sú ponuky úplne chránené heslom;

Prístup k častiam chránených heslom je vyhradený pre servisných technikov.
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2.2	 Hlavná	obrazovka	a	ponuka
Keď je jednotka zapnutá, na displeji sa zobrazí hlavná obrazovka, ktorá v prvom riadku naľavo zobrazí nastavenú 
izbovú teplotu a napravo miestnu adresu jednotky, väčšími písmenami skutočnú izbovú teplotu a v poslednom riadku 
naľavo stav jednotky a napravo aktuálny čas.

  na zobrazenie pracovného režimu jednotky, aktivácie časového pásma, aktivácie odľahčovania (nie je 
dostupná), aktivácie kompenzácie nastavenia (kde je k dispozícii).

  na zobrazenie, či je jednotka v režime rozmrazovania, v režime chladenia alebo režime ohrievania.

  na zobrazenie aktívnych kompresorov jednotky.

  na zobrazenie, či je aktivovaná funkcia alarmu proti vysokému tlaku v letnom režime, či je aktívny teplotný limit 
a či je aktivovaná a aktívna funkcia proti zamrznutiu.

  na zobrazenie pracovného režimu (manuálny alebo automatický) ventilátora (ak je prítomný).

  na zobrazenie, či je aktívny kondenzát elektrického ohrievača.

  na zobrazenie, či je aktívna funkcia umývania (nútené chladenie pri spustení jednotky).
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  na zobrazenie, či je funkcia alarmu proti nízkemu tlaku v zimnom režime aktívna pre obvody 1 a 2.

2.3	 ZAPNUTIE/VYPNUTIE	jednotky	z	klávesnice
   vyberte ponuku „Zapnúť/Vypnúť jednotku”  „Enter”  „Enter”pre ZAPNUTIE/VYPNUTIE jednotky.

Ak sú časové pásma aktívne, jednotka sa spustí iba vtedy, ak je naprogramovaná ako ZAPNUTÁ v tom danom 
časovom pásme.
Ak je možné ZAPNUTIE/VYPNUTIE jednotky z nadradeného systému, pre účinné spustenie jednotky je nevyhnutný 
seriálny súhlas.
Ak je možné ZAPNUTIE/VYPNUTIE jednotky z digitálneho vstupu, ZAPNUTIE/VYPNUTIE digitálneho vstupu musí 
byť pre účinné spustenie jednotky zatvorený.
Ak niektorý z týchto spúšťacích systémov neudelí súhlas, jednotka sa nespustí.

2.4	 Nastavenie	žiadanej	hodnoty	teploty	a	vzduchu
   vyberte ponuku „žiadaná hodnota”  „Enter” .
Z obrazovky S0 je možné nastaviť žiadanú hodnotu izbovej teploty v letnom režime (chladenie): stlačte tlačidlo 
„enter“  , nastavte žiadanú hodnotu šípkami a stlačte  znovu pre potvrdenie novej hodnoty.
Ak sú časové pásma aktívne, žiadanú hodnotu nie je možné zmeniť z tejto obrazovky, ale iba zo špecifickej obrazovky 
v ponuke Hodiny.

  Z obrazovky S1 je možné nastaviť žiadanú hodnotu izbovej teploty v zimnom režime (kúrenie): stlačte tlačidlo 
 , nastavte žiadanú hodnotu šípkami a stlačte  znovu pre potvrdenie novej hodnoty.

Ak sú časové pásma aktívne, žiadanú hodnotu nie je možné zmeniť z tejto obrazovky, ale iba zo špecifickej obrazovky 
v ponuke Hodiny.

  Z obrazovky S5 je možné nastaviť prúdenie vzduchu: stlačte tlačidlo  , nastavte žiadanú hodnotu šípkami 
a stlačte  znovu pre potvrdenie novej hodnoty.
Na ďalšej obrazovke S6 môžete vidieť skutočnú hodnotu vzduchu.
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  na obrazovke S7, ktorá sa zobrazí iba pri jednotke so spätnými ventilátormi je možné nastaviť spätné prúdenie 
vzduchu: stlačte  klávesu, nastavte žiadanú hodnotu šípkami a stlačte  znovu pre potvrdenie novej hodnoty.
Na ďalšej obrazovke S8 môžete vidieť skutočnú hodnotu vzduchu.

2.5	 Nastavenie	ponuky	Hodiny	a	časových	pásem
   vyberte ponuku „Hodiny”  .
Z tejto obrazovky je možné nastaviť aktuálny čas a dátum, zatiaľ čo deň sa automaticky aktualizuje.

  pre aktiváciu a nastavenie časových pásiem zadajte heslo v menu Hodiny a stlačte tlačidlo  ; výrobné heslo 
pre ponuku Hodiny je 0001.

  z tejto obrazovky môžu byť aktivované denné časové pásma (druhý riadok) a vypnutá jednotka mimo časových 
pásem (štvrtý riadok).

  nastavte počiatočný a koncový čas denného časového pásma.

  nastavte požadovanú hodnotu izbovej teploty v letnom období (chladenie) v rámci časového pásma (interná 
hodnota, tretí riadok) a mimo časového pásma (externá hodnota, štvrtý riadok).

  nastavte požadovanú hodnotu izbovej teploty v zimnom období (kúrenie) v rámci časového pásma (interná 
hodnota, tretí riadok) a mimo časového pásma (externá hodnota, štvrtý riadok).
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  ak sa to vyžaduje, aktivujte týždenné programovanie.

  nastavte dni v týždni, kedy má mať jednotka stav ZAPNUTÝ (Y) alebo VYPNUTÝ (N).

2.5.1	 Príklady	programovania	časových	pásem
Pre lepšie vysvetlenie programovania časových pásem uvádzame nižšie dva príklady.
Príklad	č.	1
Jednotka musí fungovať každý deň:

• od 07:00 do 20:00 s požadovanou hodnotou v lete 26,0 °C a v zime 21,0 °C;
• od 20:00 do 07:00 s požadovanou hodnotou v lete 30,0 °C a v zime 15,0 °C;

Okrem toho, hlavné ventilátory jednotky musia byť stále aktívne.
Obrazovky K2 až K6 musia byť nastavené nasledovne:

Nevyžaduje sa nastavenie pracovných dní na obrazovke K7, pretože týždenné programovanie je neaktívne od 
obrazovky K6.
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Príklad	č.	2
Jednotka musí pracovať od pondelka do piatku, od 07:30 do 19:30, s požadovanou hodnotou v lete 24,0 °C a v zime 
na 20,5 °C; okrem toho, ventilátory jednotky musia byť VYPNUTÉ od 19:30 do 07:30 a jednotka musí byť kompletne 
VYPNUTÁ v sobotu a v nedeľu.
Obrazovky K2 až K7 musia byť nastavené nasledovne:

V prípade, že na obrazovke K2 je aktivovaná funkcia „jednotka VYPNUTÁ časovým pásmom”, 
externé nastavenie na obrazovke K4 môže byť akákoľvek hodnota, pretože sa nepovažuje za 
termoreguláciu jednotky kvôli tomu, že jednotka je VYPNUTÁ.

2.6	 Zastavte	funkciu	umývania	(nútené	chladenie	pri	štarte	jednotky)
Jednotka s tlmičmi voľného chladenia a funkcia umývania je aktivovaná.
Hlavná obrazovka  stlačte „Enter” pre zastavenie funkcie umývania.
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2.7	 Prepnutie	z	klávesnice	na	leto/zimu
Jednotka musí byť VYPNUTÁ a zmena na leto/zimu z klávesnice musí byť aktivovaná.

   V ponuke vyberte „Leto/Zima”  „Enter” 

 „Enter” a zmeňte pracovný režim jednotky.
Ak je zmena z digitálneho vstupu aktivovaná, obrazovka R0 nie je zobrazená.
Ak je aktivované automatické prepínanie, prepnutie zo zimného do letného režimu prebehne automaticky, keď 
izbová teplota vzduchu vystúpi nad želanú letnú hodnotu, zatiaľ čo prepnutie z letného do zimného režimu prebehne 
automaticky, keď izbová teplota vzduchu klesne pod želanú zimnú hodnotu. V každom prípade k automatickému 
prepnutiu dôjde, keď je jednotka v stave ZAPNUTÁ, takže ovládanie najskôr zastaví všetky aktívne zariadenia 
(kompresory, elektrické ohrievače, a pod.), okrem hlavných ventilátorov a automaticky ich reštartuje podľa požiadavky 
tepelného zaťaženia, keď dôjde k prepnutiu.

Ak chcete aby automatické prepínanie medzi letným/zimným režimom pracovalo správne, želaná 
zimná hodnota musí byť nižšia ako tá letná; ak to tak nie je, ovládanie aktivuje alarm, ktorý zastaví 
jednotku; tento alarm bude automaticky vynulovaný, keď budú želané hodnoty pre leto a zimu správne 
nastavené.
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2.8	 Zobrazenie	vstupu/výstupu
   vyberte ponuku „Vstup/výstup”  .
Obrazovka zobrazuje vnútorné a vonkajšie teploty nasávaného vzduchu.

  obrazovka zobrazí teplotu privádzaného vzduchu.

  obrazovka zobrazí chladiaci tlak obvodu 1 a 2.

  Obrazovka zobrazuje koncentráciu CO2 alebo VOC, ktoré sú snímané sondou na kvalitu vzduchu, ak je 
prítomná.

  obrazovka zobrazuje stavy digitálnych vstupov: Z = zatvorený, O = otvorený.

  obrazovka zobrazuje stavy kompresora.

  obrazovka zobrazuje stavy externých ventilátorov a 4-cestných reverzných ventilov obvodu 1 a 2.
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  obrazovka zobrazuje stav hlavného ventilátora.

  obrazovka zobrazuje stavy elektrického ohrievača, ak je prítomný.

  obrazovka zobrazuje percentuálne hodnoty otvárania vonkajšej vzduchovej klapky a ventilu horúcej vody, ak 
je prítomný.

  obrazovka zobrazuje aktuálne percentuálne hodnoty externých (vonkajších) ventilátorov obvodu 1 a 2.

  obrazovka zobrazuje aktuálne percentuálne hodnoty prívodu a odvodu ventilátorov (ak je prítomný).

  obrazovka zobrazuje tlak vzduchu zobrazené na prevodníku tlaku vzduchu pre prívod a odvod vzduchu; berte 
prosím do úvahy, že tento tlak je meraný na dýze ventilátora a nijako sa netýka dostupného statického tlaku.

  obrazovka zobrazuje teplotu odparovania, vypočítanú žiadanú hodnotu rozmrazovania a odpočítavanie 
rozmrazovania obvodov 1 a 2.
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  obrazovka zobrazuje stav pomocného výstupu NO11 a stav elektrického ohrievača kondenzátu.

2.9	 Zmena	jazyka	a	zobrazenie	údajov	jednotky	a	softvéru
   Ponuka „Údržba”  „Enter”
Na tejto obrazovke môžete zmeniť jazyk ovládania, pričom si môžete vybrať z tých dostupných. Ak chcete zmeniť 
jazyk stlačte „Enter”.

  obrazovka zobrazuje tieto údaje o jednotke: sériové číslo, dátum testovania vo výrobe a identifikačný kód 
testovania vo výrobe.

  obrazovka zobrazuje kód softvéru, verziu a dátum uvedenia a model jednotky.

  obrazovka zobrazuje verzie ovládacieho panela bios a boot a dátum vydania.

  obrazovka zobrazuje model a typ ovládacieho panelu.

  obrazovka zobrazuje pracovné hodiny jednotky.

  obrazovka zobrazuje pracovné hodiny kompresorov 1 a 2.
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  obrazovka zobrazuje pracovné hodiny kompresorov 3 a 4.

2.10	 Alarmy
Keď sa spustí alarm, svieti červené tlačidlo „Alarm” a aktivuje sa digitálny výstup alarmu.
Keď stlačíte tlačidlo „Alarm”, zobrazí sa posledný alarm; pomocou šípok môžete prechádzať pomedzi ostatné aktívne 
alarmy.
Toto je príklad obrazovky alarmu:

Každý alarm je identifikovaný kódom „ALxx” a príčina alarmu je popísaná na obrazovke. Ak chcete vynulovať 
aktívny alarm, stlačte a aspoň na 2 sekundy podržte stlačené tlačidlo „Alarm”; pokiaľ bol alarm úspešne vynulovaný, 
obrazovka s alarmom zmizne, ak nie sú aktívne iné alarmy a červené tlačidlo „Alarm” sa VYPNE. Alarm je možné 
vynulovať iba ak sa odstránila príčina, ktorá alarm aktivovala.

Manuálne vynulovanie alarmu sa môže urobiť iba po skontrolovaní príčiny alarmu a vyriešení 
problému, ktorý ho aktivoval.
Nesprávne vynulovanie alarmu môže vážne poškodiť jednotku alebo jej komponenty.

V ponuke histórie alarmov sa uchováva posledných 150 alarmov. Keď je pamäť plná a aktivuje sa ďalší alarm, 
najstarší alarm bude prepísaný.
Následne je uvedený celý zoznam alarmov s hlavnými možnými príčinami, niekoľko tipov na riešenie problémov, 
spôsob vynulovania, opatrenia na jednotke a jej komponentoch.
Spôsob vynulovania alarmu je uvedený v stĺpci „RESET”:

• A = automatický: keď príznak alarmu zmizne, alarm sa automaticky vynuluje;
• AC = automaticky ovládaný: alarm je automaticky vynulovaný pre obmedzený počet pokusov v určitom čase, 

potom musí byť vynulovanie manuálne;
• M = manuálne vynulovanie z displeja alebo nadradenej jednotky: alarm musí byť manuálne vynulovaný displejom 

tak, ako bolo popísané vyššie alebo pomocou nadradenej jednotky; pre každý alarm s manuálnym vynulovaním 
sa v histórii alarmov uchová dátum a čas vynulovania.

V stĺpci „VYPNUTÁ JEDNOTKA” je uvedené, či alarm odstavil celú jednotku alebo nie:
• Áno = alarm zastavil jednotku;
• Nie = alarm nezastavil jednotku, ale iba príslušné zariadenia

KÓD POPIS HLAVNÉ	PRÍČINY KONTROLY	A	RIEŠENIE	
PROBLÉMOV RESET UNIT	

OFF
VYPNUTIE	
POLOŽIEK

AL01 Preťaženie 
kompresora 1

Zásah kompresora teplotnej 
ochrany 1

Skontrolovať pracovné podmienky.

M Nie Kompresor 1
Skontrolujte káble, svorky a istič motora.
Skontrolujte adsorbovaný prúd.
Skontrolujte výstupnú teplotu 
kompresora.

AL02 Preťaženie 
kompresora 2

Zásah kompresora teplotnej 
ochrany 2

Skontrolovať pracovné podmienky.

M Nie Kompresor 2
Skontrolujte káble, svorky a istič motora.
Skontrolujte adsorbovaný prúd.
Skontrolujte výstupnú teplotu 
kompresora.
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AL03 Vysoký tlak obvodu 
1

Alarm vysokého tlaku z 
obvodu 1 (vypínač vysokého 
tlaku)

Skontrolujte kondenzačný tlak.

M Nie Obvod 1 všetkých 
kompresorov

Skontrolujte náplň chladiacej kvapaliny.
Skontrolujte funkciu ventilátora/ov 
kondenzácie
Skontrolujte, či dochádza k recyklácii 
teplého kondenzovaného vzduchu.
Skontrolujte čistotu kondenzátora, 
prípadne ho vyčistite.
Pred vynulovaním alarmu na ovládaní, 
vynulujte vypínač vysokého tlaku.
Skontrolujte správne nastavenie 
vypínača vysokého tlaku.

AL04 Vysoký tlak obvodu 
2

Alarm vysokého tlaku z 
obvodu 2 (vypínač vysokého 
tlaku)

Skontrolovať pracovné podmienky.

M Nie Obvod 2 všetkých 
kompresorov

Skontrolujte kondenzačný tlak.
Skontrolujte náplň chladiacej kvapaliny.
Skontrolujte funkciu ventilátora/ov 
kondenzácie
Skontrolujte, či dochádza k recyklácii 
teplého kondenzovaného vzduchu.
Skontrolujte čistotu kondenzátora, 
prípadne ho vyčistite.
Pred vynulovaním alarmu na ovládaní, 
vynulujte vypínač vysokého tlaku.
Skontrolujte správne nastavenie 
vypínača vysokého tlaku.

AL05 Alarm proti 
zamrznutiu Digitálny vstup 1 je otvorený Skontrolovať pracovné podmienky. A (2) Nie Kompresory (iba 

režim chladenia)

AL06 Prekročená horná 
hranica

Izbová teplota prekročila 
maximálnu nastavenú 
hodnotu

Skontrolovať pracovné podmienky. A Nie Žiadny

AL07 Prekročená 
spodná hranica

Izbová teplota je nižšia 
ako minimálna nastavená 
hodnota

Skontrolovať pracovné podmienky. A (2) Nie Žiadny

AL08 Nízky tlak obvodu 
1 v lete

Alarm nízkeho tlaku obvodu 
1 z vypínača nízkeho tlaku 
(režim chladenia)

Skontrolovať pracovné podmienky.

M Nie Obvod 1 všetkých 
kompresorov

Skontrolujte tlak odparovania.
Skontrolujte náplň chladiacej kvapaliny
Skontrolujte ventilátory odparovania.
Skontrolujte správne nastavenie 
vypínača nízkeho tlaku.

AL09 Nízky tlak obvodu 
2 v lete

Alarm nízkeho tlaku obvodu 
2 z vypínača nízkeho tlaku 
(režim chladenia)

Skontrolovať pracovné podmienky.

M Nie Obvod 2 všetkých 
kompresorov

Skontrolujte tlak odparovania.
Skontrolujte náplň chladiacej kvapaliny
Skontrolujte ventilátory odparovania.
Skontrolujte správne nastavenie 
vypínača nízkeho tlaku.

AL10 Nízky tlak obvodu 
1 v zime

Alarm nízkeho tlaku obvodu 
1 z vypínača nízkeho tlaku 
(režim kúrenia)

Skontrolovať pracovné podmienky.

M Nie Obvod 1 všetkých 
kompresorov

Skontrolujte tlak odparovania.
Skontrolujte náplň chladiacej kvapaliny
Skontrolujte ventilátory odparovania.
Skontrolujte správne nastavenie 
vypínača nízkeho tlaku.

AL11 Nízky tlak obvodu 
2 v zime

Alarm nízkeho tlaku obvodu 
2 z vypínača nízkeho tlaku 
(režim kúrenia)

Skontrolovať pracovné podmienky.

M Nie Obvod 2 všetkých 
kompresorov

Skontrolujte tlak odparovania.
Skontrolujte náplň chladiacej kvapaliny
Skontrolujte ventilátory odparovania.
Skontrolujte správne nastavenie 
vypínača nízkeho tlaku.

AL12 Údržba 
kompresora 1

Boli prekročené limity 
prevádzkových hodín 
kompresora 1.

Skontrolujte pracovné podmienky 
kompresora. M (1) Nie Žiadny
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AL13 Údržba 
kompresora 2

Boli prekročené limity 
prevádzkových hodín 
kompresora 2.

Skontrolujte pracovné podmienky 
kompresora. M (1) Nie Žiadny

AL14 Údržba jednotky Boli prekročené limity 
prevádzkových hodín.

Kontrola jednotky. Vykonávajte 
pravidelné zásahy údržby. M (1) Nie Žiadny

AL15

Preťaženie/
zablokovanie 
hlavného 
ventilátora

Tepelná ochrana ventilátora

Skontrolovať pracovné podmienky.

M Áno Všetko
Skontrolujte káble motora, terminály a 
adsorbovaný prúd.
Skontrolujte spínač tepelného 
preťaženia.

AL16 Špinavý filter

Pokles tlaku vo filtri meraný 
spínačom diferenciálneho 
tlaku je vyšší ako nastavená 
hodnota

Vyčistite alebo vymeňte vzduchové filtre. M

Nie ŽiadnyKalibrácia spínača diferenciálneho tlaku 
pre upchaté filtre. M

AL17 Nepoužíva sa - - - - -

AL18 Alarm spínača 
prúdu

Spínač diferenciálneho tlaku 
vzduchu zaznamená tlak 
(prúdenie vzduchu) nižší ako 
je nastavená hodnota

Skontrolujte pracovné podmienky 
(prúdenie vzduchu a tlak).

M Áno VšetkoSkontrolujte fungovanie ventilátorov.
Skontrolujte systém distribúcie vzduchu.
Skontrolujte správne nastavenie 
vypínača prúdenia vzduchu.

AL19
Hodiny pokazené 
alebo nie sú 
prítomné

Panel s hodinami je 
poškodený

Reštartujte ovládača; ak alarm 
pretrváva, vymeňte hlavný panel. M Nie

Žiadny, nefunguje 
hodinové 
programovanie

AL20 Letné nastavenie 
< zimné nastavenie

Letná nastavená hodnota 
je nižšia ako tá zimná alebo 
zimná nastavená hodnota 
je vyššia ako tá letná a je 
aktivované automatické 
prepínanie

Skontrolujte, či je nastavená správna 
hodnota teploty (režimy chladenia a 
kúrenia).

A Áno Všetko

AL21
Sonda B1 
poškodená alebo 
odpojená

Čítanie sondy B1 
(sonda prívodu vzduchu 
diferenciálneho tlaku) 
prekračuje pracovné 
rozmedzie

Skontrolovať pracovné podmienky.

M Nie

Všetky 
komponenty a 
funkcie týkajúce sa 
priamo sondy

Na ovládači skontrolujte správny rozsah 
čítania sondy.
Skontrolujte správne čítanie sondy a 
prípadne ju vymeňte.
Skontrolujte káble a terminály sondy.
Skontrolujte správne fungovanie 
analógového vstupu hlavného panela.

AL22
Sonda B2 
poškodená alebo 
odpojená

Čítanie sondy B2 (sonda 
odvádzania vzduchu 
diferenciálneho tlaku) 
prekračuje pracovné 
rozmedzie

Skontrolovať pracovné podmienky.

M Nie

Všetky 
komponenty a 
funkcie týkajúce sa 
priamo sondy

Na ovládači skontrolujte správny rozsah 
čítania sondy.
Skontrolujte správne čítanie sondy a 
prípadne ju vymeňte.
Skontrolujte káble a terminály sondy.
Skontrolujte správne fungovanie 
analógového vstupu hlavného panela.

AL23
Sonda B6 
poškodená alebo 
odpojená

Čítanie sondy B6 (obvod 
2 kondenzovaného tlaku) 
prekračuje rozmedzie

Skontrolovať pracovné podmienky.

M Nie

Všetky 
komponenty a 
funkcie týkajúce sa 
priamo sondy

Na ovládači skontrolujte správny rozsah 
čítania sondy.
Skontrolujte správne čítanie sondy a 
prípadne ju vymeňte.
Skontrolujte káble a terminály sondy.
Skontrolujte správne fungovanie 
analógového vstupu hlavného panela.
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AL24
Sonda B7 
poškodená alebo 
odpojená

Čítanie sondy B7 (vnútorná 
vlhkosť vzduchu) prekračuje 
rozmedzie

Skontrolovať pracovné podmienky.

M Nie

Všetky 
komponenty a 
funkcie týkajúce sa 
priamo sondy

Na ovládači skontrolujte správny rozsah 
čítania sondy.
Skontrolujte správne čítanie sondy a 
prípadne ju vymeňte.
Skontrolujte káble a terminály sondy.
Skontrolujte správne fungovanie 
analógového vstupu hlavného panela.

AL25
Sonda B4 
poškodená alebo 
odpojená

Čítanie sondy B4 (prívod 
teploty vzduchu) prekračuje 
rozmedzie

Skontrolovať pracovné podmienky.

M Nie

Všetky 
komponenty a 
funkcie týkajúce sa 
priamo sondy

Na ovládači skontrolujte správny rozsah 
čítania sondy.
Skontrolujte správne čítanie sondy a 
prípadne ju vymeňte.
Skontrolujte káble a terminály sondy.
Skontrolujte správne fungovanie 
analógového vstupu hlavného panela.

AL26
Sonda B3 
poškodená alebo 
odpojená

Čítanie sondy B3 (obvod 
1 kondenzovaného tlaku) 
prekračuje rozmedzie

Skontrolovať pracovné podmienky.

M Nie

Všetky 
komponenty a 
funkcie týkajúce sa 
priamo sondy

Na ovládači skontrolujte správny rozsah 
čítania sondy.
Skontrolujte správne čítanie sondy a 
prípadne ju vymeňte.
Skontrolujte káble a terminály sondy.
Skontrolujte správne fungovanie 
analógového vstupu hlavného panela.

AL27
Sonda B8 
poškodená alebo 
odpojená

Čítanie sondy B8 (vonkajšia 
teplota vzduchu) prekračuje 
rozmedzie

Skontrolovať pracovné podmienky.

M Nie

Všetky 
komponenty a 
funkcie týkajúce sa 
priamo sondy

Na ovládači skontrolujte správny rozsah 
čítania sondy.
Skontrolujte správne čítanie sondy a 
prípadne ju vymeňte.
Skontrolujte káble a terminály sondy.
Skontrolujte správne fungovanie 
analógového vstupu hlavného panela.

AL28
Sonda B5 
poškodená alebo 
odpojená

Čítanie sondy B5 (odvádzanie 
teploty vzduchu) prekračuje 
rozmedzie

Skontrolovať pracovné podmienky.

M Nie

Všetky 
komponenty a 
funkcie týkajúce sa 
priamo sondy

Na ovládači skontrolujte správny rozsah 
čítania sondy.
Skontrolujte správne čítanie sondy a 
prípadne ju vymeňte.
Skontrolujte káble a terminály sondy.
Skontrolujte správne fungovanie 
analógového vstupu hlavného panela.

AL29 Preťažený ohrievač 
1

Prerušovač okruhu skupiny 
ohrievača 1

Skontrolujte pracovné podmienky 
(prúdenie vzduchu a teplotu).

M Nie Skupina ohrievača 
1Skontrolujte káble a terminály 

ohrievačov a adsorbovaný prúd.
Skontrolujte tepelný spínač.

AL30 Preťažený ohrievač 
2

Prerušovač okruhu skupiny 
ohrievača 2

Skontrolujte pracovné podmienky 
(prúdenie vzduchu a teplotu).

M Nie Skupina ohrievača 
2Skontrolujte káble a terminály 

ohrievačov a adsorbovaný prúd.
Skontrolujte tepelný spínač.

AL31
Generický závažný 
alarm podľa DIN. 
Vypnutý systém

Digitálny vstup (DIN) 
závažného alarmu je otvorený Skontrolujte externé ovládanie. M Áno Všetko

AL32

Generický 
alarm systému 
digitálneho vstupu 
stále pretrváva

Digitálny vstup generického 
alarmu je otvorený Skontrolujte externé ovládanie. M Nie Žiadny
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AL33 Preťaženie 
kompresora 3

Zásah kompresora teplotnej 
ochrany 3

Skontrolovať pracovné podmienky.

M Nie Kompresor 3
Skontrolujte káble, svorky a istič motora.
Skontrolujte adsorbovaný prúd.
Skontrolujte výstupnú teplotu 
kompresora.

AL34 Preťaženie 
kompresora 4

Zásah kompresora teplotnej 
ochrany 4

Skontrolovať pracovné podmienky.

M Nie Kompresor 4
Skontrolujte káble, svorky a istič motora.
Skontrolujte adsorbovaný prúd.
Skontrolujte výstupnú teplotu 
kompresora.

AL35 Údržba 
kompresora 3

Boli prekročené limity 
prevádzkových hodín 
kompresora 3.

Skontrolujte pracovné podmienky 
kompresora. M (1) Nie Žiadny

AL36 Údržba 
kompresora 4

Boli prekročené limity 
prevádzkových hodín 
kompresora 4.

Skontrolujte pracovné podmienky 
kompresora. M (1) Nie Žiadny

AL37-
65 Nepoužíva sa - - - - -

AL66
VAROVANIE 
Obvod 1 v 
prevencii

Obvod kondenzovaného 
tlaku 1 je vyšší ako hodnota 
prevencie (režim chladenia) 
Obvod tlaku odparovania 1 je 
nižší ako hodnota prevencie 
(režim kúrenia)

Skontrolovať pracovné podmienky.

A (2) Nie Jeden kompresor z 
obvodu 1

Skontrolujte kondenzačný tlak.
Skontrolujte kondenzované ventilátory 
a cievku.
Skontrolujte prúdenie vzduchu 
kondenzovanej cievky.
Skontrolujte náplň chladiacej kvapaliny

AL67
VAROVANIE 
Obvod 2 v 
prevencii

Obvod kondenzovaného 
tlaku 2 je vyšší ako hodnota 
prevencie (režim chladenia) 
Obvod tlaku odparovania 2 je 
nižší ako hodnota prevencie 
(režim kúrenia)

Skontrolovať pracovné podmienky.

A (2) Nie Jeden kompresor z 
obvodu 2

Skontrolujte kondenzačný tlak.
Skontrolujte kondenzované ventilátory 
a cievku.
Skontrolujte prúdenie vzduchu 
kondenzovanej cievky.
Skontrolujte náplň chladiacej kvapaliny

AL68
Prívod 
diferenciálnej 
sondy

Hodnota nameraná zo sondy 
privádzaného diferenciálneho 
tlaku pre odvod je mimo 
povoleného rozmedzia.

Skontrolujte prúdenie vzduchu.

A (2) Nie Žiadny
Skontrolujte systém distribúcie vzduchu.
Vypínač prívodu diferenciálneho 
vzduchu a jeho vlastné pripájacie 
hadice.

AL69
Odvod 
diferenciálnej 
sondy

Hodnota nameraná zo sondy 
odvádzaného diferenciálneho 
tlaku je mimo povoleného 
rozmedzia.

Skontrolujte prúdenie vzduchu.

A (2) Nie Žiadny
Skontrolujte systém distribúcie vzduchu.
Vypínač prívodu diferenciálneho 
vzduchu a jeho vlastné pripájacie 
hadice.

AL70
Sonda B9 
poškodená alebo 
odpojená

Čítanie sondy B9 (vnútorný 
vzduchu CO2 alebo VOC) 
prekračuje rozmedzie

Skontrolovať pracovné podmienky.

M Nie

Všetky 
komponenty a 
funkcie týkajúce sa 
priamo sondy

Na ovládači skontrolujte správny rozsah 
čítania sondy.
Skontrolujte správne čítanie sondy a 
prípadne ju vymeňte.
Skontrolujte káble a terminály sondy.
Skontrolujte správne fungovanie 
analógového vstupu hlavného panela.

AL71
Sonda B10 
poškodená alebo 
odpojená

Čítanie sondy B10 (vonkajšia 
vlhkosť vzduchu) prekračuje 
rozmedzie

Skontrolovať pracovné podmienky.

M Nie

Všetky 
komponenty a 
funkcie týkajúce sa 
priamo sondy

Na ovládači skontrolujte správny rozsah 
čítania sondy.
Skontrolujte správne čítanie sondy a 
prípadne ju vymeňte.
Skontrolujte káble a terminály sondy.
Skontrolujte správne fungovanie 
analógového vstupu hlavného panela.
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AL72 Panel Lan 2 
odpojený

Prerušená komunikácia 
medzi hlavnými a rozšírenými 
panelmi

Skontrolujte napájanie do rozšíreného 
panelu.

M Nie

Všetky 
komponenty a 
funkcie týkajúce sa 
priamo rozšíreného 
panelu

Skontrolujte zapojenie medzi hlavnými a 
rozšírenými panelmi.
Nastavenie komunikácie.

AL73
Pomocná sonda 
B1 poškodená 
alebo odpojená

Čítanie sondy B1 rozšíreného 
panelu prekračuje rozmedzie

Skontrolovať pracovné podmienky.

M Nie

Všetky 
komponenty a 
funkcie týkajúce sa 
priamo sondy

Na ovládači skontrolujte správny rozsah 
čítania sondy.
Skontrolujte správne čítanie sondy a 
prípadne ju vymeňte.
Skontrolujte káble a terminály sondy.
Skontrolujte správne fungovanie 
analógového vstupu hlavného panela

AL74
Vysoký tlak obvodu 
1 z chladiaceho 
prevodu: x/y

Alarm vysokého tlaku 
chladiaceho obvodu 1 v 
režime chladenia (letný) z 
prevodníka tlaku. Zobrazí 
sa pokus „x” z maximálneho 
počtu pokusov „y”; keď sa 
dosiahne maximálny počet 
pokusov, vynulovanie alarmu 
bude manuálne.

Skontrolovať pracovné podmienky.

AC Nie Všetky kompresory 
obvodu 1

Skontrolujte kondenzačný tlak.
Skontrolujte kondenzované ventilátory 
a cievku.
Skontrolujte prúdenie vzduchu 
kondenzovanej cievky.
Skontrolujte náplň chladiacej kvapaliny.

Skontrolujte tlakovú sondu.

AL75
Vysoký tlak obvodu 
2 z chladiaceho 
prevodu: x/y

Alarm vysokého tlaku 
chladiaceho obvodu 2 v 
režime chladenia (letný) z 
prevodníka tlaku. Zobrazí 
sa pokus „x” z maximálneho 
počtu pokusov „y”; keď sa 
dosiahne maximálny počet 
pokusov, vynulovanie alarmu 
bude manuálne.

Skontrolovať pracovné podmienky.

AC Nie Všetky kompresory 
obvodu 2

Skontrolujte kondenzačný tlak.
Skontrolujte kondenzované ventilátory 
a cievku.
Skontrolujte prúdenie vzduchu 
kondenzovanej cievky.
Skontrolujte náplň chladiacej kvapaliny.

Skontrolujte tlakovú sondu.

AL76
Nízky tlak obvodu 
1 z ohrievacieho 
prevodu: x/y

Alarm nízkeho tlaku 
chladiaceho obvodu 1 v 
režime kúrenia (zimný) z 
prevodníka tlaku. Zobrazí 
sa pokus „x” z maximálneho 
počtu pokusov „y”; keď sa 
dosiahne maximálny počet 
pokusov, vynulovanie alarmu 
bude manuálne.

Skontrolovať pracovné podmienky.

AC Nie Všetky kompresory 
obvodu 1

Skontrolujte tlak odparovania.
Skontrolujte odparovacie ventilátory a 
cievku.
Skontrolujte prúdenie vzduchu 
odparovacej cievky.
Skontrolujte náplň chladiacej kvapaliny.

Skontrolujte tlakovú sondu.

AL77
Nízky tlak obvodu 
2 z ohrievacieho 
prevodu: x/y

Alarm nízkeho tlaku 
chladiaceho obvodu 2 v 
režime kúrenia (zimný) z 
prevodníka tlaku. Zobrazí 
sa pokus „x” z maximálneho 
počtu pokusov „y”; keď sa 
dosiahne maximálny počet 
pokusov, vynulovanie alarmu 
bude manuálne.

Skontrolovať pracovné podmienky.

AC Nie Všetky kompresory 
obvodu 2

Skontrolujte tlak odparovania.
Skontrolujte odparovacie ventilátory a 
cievku.
Skontrolujte prúdenie vzduchu 
odparovacej cievky.
Skontrolujte náplň chladiacej kvapaliny.

Skontrolujte tlakovú sondu.

AL78

VAROVANIE 
Obvod 1 v 
prevencii nízkeho 
tlaku

Tlak odparovania obvodu 1 
v režime kúrenia (zimný) je 
nižší ako hodnota prevencie 
nízkeho tlaku

Skontrolovať pracovné podmienky.

A (2) Nie Kompresor z 
obvodu 1

Skontrolujte tlak odparovania.
Skontrolujte odparovacie ventilátory a 
cievku.
Skontrolujte prúdenie vzduchu 
odparovacej cievky.
Skontrolujte náplň chladiacej kvapaliny
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Vyhradzujeme si právo vykonať zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

UATYQ*Y1
Packaged Rooftop
4P522681-1A

KÓD POPIS HLAVNÉ	PRÍČINY KONTROLY	A	RIEŠENIE	
PROBLÉMOV RESET UNIT	

OFF
VYPNUTIE	
POLOŽIEK

AL79

VAROVANIE 
Obvod 2 v 
prevencii nízkeho 
tlaku

Tlak odparovania obvodu 2 
v režime kúrenia (zimný) je 
nižší ako hodnota prevencie 
nízkeho tlaku

Skontrolovať pracovné podmienky.

A (2) Nie Kompresor z 
obvodu 2

Skontrolujte tlak odparovania.
Skontrolujte odparovacie ventilátory a 
cievku.
Skontrolujte prúdenie vzduchu 
odparovacej cievky.
Skontrolujte náplň chladiacej kvapaliny

(1) Alarmy údržby musia byť vynulované z obrazoviek Ac-Ad-Ae v ponuke Údržba a nie je možné ich vynulovať 
stlačením tlačidla Alarm

(2) Alarm je vynulovaný automaticky, ale na odstránenie zobrazenia alarmu je potrebné stlačiť a aspoň na 2 sekundy 
podržať stlačené tlačidlo Alarm.
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