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1 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
1.1 Obecné
Instalace, spuštění a servis zařízení může být nebezpečný v případě, že některé faktory týkající se
instalace nejsou vzaty v úvahu: provozní tlaky, přítomnost elektrických komponentů a napětí a
místo instalace (zvýšené patky a zvýšené konstrukce). K bezpečnému provedení instalace a
spuštění jsou oprávněni pouze vysoce kvalifikovaní instalační inženýři, instalatéři a technici, kteří
absolvovali patřičná školení.
Během všech servisních činností musí být přečteny a dodrženy všechny pokyny a doporučení,
které jsou uvedeny v pokynech pro instalaci a servis, stejně jako na štítcích na zařízení a
komponentech a částech dodávaných samostatně.
Použijte všechny standardní kódy a postupy.
Noste ochranné brýle a rukavice.
K přesunování těžkých předmětů použijte správné nástroje. Zařízení přesunujte opatrně a na zem
je pokládejte jemně.

1.2 Vyhněte se zasažení elektrickým proudem
Přístup k elektrickým komponentům mají pouze zaměstnanci kvalifikovaní v souladu s
doporučeními IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise). Zejména se doporučuje, abyste před
zahájením práce odpojili všechny zdroje napájení. Vypněte hlavní vypínač na jističi nebo izolátoru
hlavního okruhu.
DŮLEŽITÉ: Toto zařízení využívá a vysílá elektromagnetické signály. Testy prokázaly, že
zařízení splňuje všechny platné zákony týkající se elektromagnetické kompatibility.
NEBEZPEČÍ ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM I když je jistič hlavního okruhu
nebo izolátor vypnutý, některé okruhy mohou být stále pod napětím, neboť mohou být
zapojené k samostatnému zdroji napájení.
NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ Elektrické proudy způsobí, že některé komponenty se zahřejí dočasně nebo trvale. S napájecím kabelem, elektrickým kabely, svorkovnicemi a rámy
motoru manipulujte s maximální opatrností.
POZOR: V souladu s provozními podmínkami je třeba ventilátory čistit pravidelně.
Ventilátor se může spustit kdykoli, i když bylo zařízení vypnuto.
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1.3 Bezpečnostní zařízení
Každá jednotka je vybavena bezpečnostními zařízeními třech druhů:
1.3.1 Obecná bezpečnostní zařízení
Bezpečnostní opatření na této úrovni vypnou všechny okruhy a zastaví celé zařízení. Když v
případě bezpečnostního zařízení dojde k manuálnímu zásahu za účelem zavedení normálního
provozu stroje. Existují výjimky tohoto obecného pravidla - v případě alarmů připojených za
dočasně abnormálních podmínek.


Nouzové zastavení

Tlačítko se nachází na dveřích elektrického panelu jednotky. Tlačítko je označené červenou
barvou na žlutém pozadí. Manuální tlak tlačítka nouzového zastavení zastaví veškeré otáčení a
tak se předejde jakékoli nehodě, k níž by mohlo dojít. Alarm rovněž generuje ovladač zařízení.
Uvolněním tlačítka nouzového zastavení se zařízení aktivuje, restartovat ho lze teprve po
vymazání alarmu na ovladači.
Nouzové zastavení způsobí, že se všechny motory zastaví, ale nevypne napájení zařízení. Zařízení
neopravujte pokud nevypnete hlavní spínač.

1.3.2 Bezpečnostní okruh zařízení
Bezpečnost této úrovně vypne okruh, který chrání. Zbývající okruhy zůstanou spuštěné.
1.3.3 Komponenty bezpečnostních zařízení
Bezpečnost této úrovně vypne komponent, který by mohl být za abnormálních provozních
podmínek poškozen. Níže je uveden přehled bezpečnostních prvků:


Ochrana před přetížením/nadproudem

Zařízení na ochranu před přetížením/nadproudem chrání elektrické motory použité na
kompresorech a čerpadlech v případě přetížením nebo zkratu. V případě motorů s invertorem je
ochrana před přetížením nebo nadproudem integrovaná do elektronických pohonů. Další
ochrana proti zkratu je zajištěna pojistkami nebo jističi okruhu nainstalovanými na každé
skupině.


Ochrana před přehřátím

Kompresory jsou rovněž chráněny před přehřátím termistory zabudovanými do vinutí motoru.
Pokud teplota vinutí překročí fixní limit, spustí se termistory a motor se zastaví.


Obraceč fáze, přepětí/nadproud, ochrana před chybou uzemnění

Když se některý z těchto alarmů spustí, zařízení se okamžitě zastaví a spuštění není povoleno.
Alarmy se automaticky vymažou jakmile je problém opravený. Tato logika automatického
mazání umožní zařízení, aby se automaticky obnovilo v případě, kdy napájecí napětí dosáhne
horního nebo dolního limitu nastaveného na ochranném zařízení. V dalších dvou případech
bude třeba provést manuální zásah, jedině tak bude možné problém vyřešit. V případě alarmu
obraceče fáze je třeba provést inverzi.
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V případě výpadku napájení se zařízení automaticky restartuje aniž by bylo nutné zadat externí
příkaz. Nicméně, všechny závady aktivní v okamžik odpojení napájení se uloží a v některých
případech to může zabránit restartu okruhu nebo zařízení.
Přímý zásad do napájení může způsobit úraz elektrickým proudem, popálení nebo dokonce smrt.
Tuto operaci musí provést pouze školené osoby.



Průtokový spínač

Zařízení musí být chráněno průtokovým spínačem. Průtokový spínač zastaví zařízení když se
průtok vody sníží na méně než je minimální povolený průtok. Když se průtok vody obnoví,
ochrana průtoku se restartuje automaticky. Výjimkou je případ, kdy se průtokový spínač otevře
s minimálně jedním spuštěným kompresorem, v takovém případě je třeba alarm vymazat
manuálně.


Ochrana před zamrznutím

Ochrana před zamrznutím brání tomu, aby voda ve výparníku zamrzla. Automaticky se aktivuje
když teplota vody (na vstupu nebo na výstupu) klesne pod stanovený limit. V stavu zamrznutí,
je-li zařízení v pohotovostním stavu, dojde k aktivaci čerpadla výparníku. Pokud dojde k
podmínce zamrznutí, zařízení se vypne díky alarmu, zatímco čerpadlo bude i nadále spuštěné.
Alarm se automaticky smaže jakmile dojde k odstranění podmínky zamrznutí.


Ochrana při nízkém tlaku

Pokud okruh určitou dobu pracuje s tlakem sání nižším než je nastavitelný limit, logika okruhu
vypne okruh a spustí alarm. Alarm je třeba manuálně restartovat na ovladači zařízení. Restart
se provede pouze pokud nebude tlak sání nižší než bezpečnostní limit.


Ochrana při vysokém tlaku

V případě, že se výstupní tlak příliš zvýší a překročí limit, který je spojený s provozním
bezpečnostním nastavením kompresoru, bezpečnostní logika okruhu se pokusí alarmu zabránit
nebo pokud oprava nemá žádný účinek, vypne okruh než se otevře mechanický spínač
vysokého tlaku. Alarm je třeba manuálně restartovat na ovladači zařízení.


Mechanický spínač vysokého tlaku

Každý okruh je vybavený minimálně jedním spínačem vysokého tlaku, který se snaží zabránit
otevření bezpečnostního ventilu. Když se výstupní tlak příliš zvýší, mechanický spínač
vysokého tlaku se otevře a okamžitě kompresor zastaví, odpojí ho od pomocného relé. Alarm
lze vymazat jakmile se výstupní tlak znovu dostane na normální hodnotu. Alarm musí být
restartován na spínače a na ovladači. Spouštěcí hodnotu tlaku nelze měnit.


Bezpečnostní ventil

Pokud se tlak v chladícím okruhu příliš zvýší, ventil se otevře a maximální tlak omezí. Pokud k
tomu dojde, zařízení okamžitě vypněte a kontaktujte lokální servis.
Návod k obsluze
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1.4 Dostupné snímače
1.4.1 Tlakové snímače
Elektronické snímače se používají k měření vypařovacího a kondenzačního tlaku každého okruhu.
Rozsah každého snímače je zřetelně uveden na krytu snímače.
1.4.2 Snímače teploty
Na vstupní a výstupní straně jsou nainstalovány snímače teploty vody ve výparníku a
kondenzátoru. Kromě toho každý okruh obsahuje snímač teploty sání, který monitoruje a řídí
teploty přehřáté chladící látky.
1.4.3 Termistory
Každý kompresor je vybavený termistory PTC, které jsou z důvodu ochrany motoru zabudované
do vinutí motoru. Termistory se zaseknou na vysoké hodnotě v případě, že teplota motoru
dosáhne nebezpečné teploty.

1.5 Ovládací prvky k dispozici
Dále budou rozlišovány různé funkce mezi jednotkami chlazenými vodou (W/C) a vzduchem (A/C)
a jednotkami pouze k chlazení (C/O) a tepelnými čerpadly (H/P). Pokud to nebylo specifikováno,
jedna konkrétní funkce může platit pro kteroukoli jednotku W/C, bez ohledu na to, zda jde o
jednotku C/O nebo H/P.
1.5.1 Čerpadla výparník-kondenzátor
Ovladač může regulovat jedno nebo dvě čerpadla výparníku a převzít kontrolu nad automatickým
přehozením čerpadel. Čerpadla lze rovněž upřednostnit a jedno z nich dočasně deaktivovat.
Ovladač rovněž reguluje unikátní čerpadlo kondenzátoru (pouze zařízení W/C).
1.5.2 Kompresory
Ovladač může regulovat dva nebo čtyři kompresory nainstalované na jednom nebo dvou
nezávislých chladících okruzích. Ovladač bude řídit všechny bezpečnostní pojistky každého
kompresoru.
1.5.3 Expanzní ventil
Ovladač dokáže regulovat elektronický expanzní ventil na každém chladicím okruhu a zajistit tak
nejlepší provoz chladicího okruhu.
1.5.4 Čtyřcestný ventil
Ovladač dokáže v případě potřeby regulovat čtyřcestný expanzní ventil každého chladícího
okruhu. Ventil se používá ke změně režimu jednotky z chlazení na ohřev.

1.6 Použité zkratky
V tomto návodu jsou chladící okruhy nazývány okruh 1 a okruh 2.
Následující zkratky jsou používány často:
EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
Vzduchem nebo vodou chlazený
chladič a tepelné čerpadlo
D-EOMHW00107-15CS
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EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - Vodou chlazené chladiče
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UC
HMI
A/C
W/C
C/O
H/P
CL
CP
EP
CSRT
ESRT
ST
SSH
EXV
ELWT
EEWT
CLWT
CEWT

Vzduchem a vodou chlazené chladiče a tepelné
čerpadlo
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Ovladač zařízení
Rozhraní člověk-stroj
Chlazení vzduchem
Chlazení vodou
Pouze chlazení
Tepelné čerpadlo
Bez kondenzátoru
Kondenzační tlak
Odpařovací tlak
Kondenzační nasycená teplota chladiva
Odpařovací nasycená teplota chladiva
Teplota sání
Přehřívání sání
Elektronický expanzní ventil
Teplota vody na výstupu výparníku
Teplota vody na vstupu výparníku
Teplota vody na výstupu kondenzátoru
Teplota vody na vstupu kondenzátoru

1.7 Připojení koncových bloků
1.7.1 Popis a účel připojení
Níže uvedené kontakty jsou k dispozici na svorkovnici uživatele označené ve schématu zapojení
jako MC24 nebo MC230. Následující tabulka shrnuje připojení na svorkovnici uživatele.
Popis
Spínač průtoku výparníku (povinný)

Koncová
zapojení
724, 708

Spínač průtoku kondenzátoru (povinný 794, 793
W/C)
Dálkově
ovládaný
spínač 743 744
chlazení/ohřevu (pouze jednotky H/P)
Dvojitá zadaná hodnota
713 709
Externí selhání

884, 885

Zap.-Vyp. - dálkové ovládání

741, 742

Obecný alarm

525, 526

Spuštění čerpadla výparníku #1

527 528

Spuštění čerpadla výparníku #2 (pouze 530, 531
A/C)
Spuštění čerpadla výparníku #2 (pouze 893 894
W/C)
Spuštění čerpadla kondenzátoru #1 520 521
(pouze W/C)
Návod k obsluze
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Poznámky
Pro kontakty bez potenciálu
Vzorkovací napětí / proud DC 24 V / 8 mA
Pro kontakty bez potenciálu
Vzorkovací napětí / proud DC 24 V / 8 mA
Pro kontakty bez potenciálu
Vzorkovací napětí / proud DC 24 V / 8 mA
Pro kontakty bez potenciálu
Vzorkovací napětí / proud DC 24 V / 8 mA
Pro kontakty bez potenciálu
Vzorkovací napětí / proud DC 24 V / 8 mA
Pro kontakty bez potenciálu
Vzorkovací napětí / proud DC 24 V / 8 mA
Žádný digitální výstup (24…230 Vac ext.
přívod)
Žádný digitální výstup (24…230 Vac ext.
přívod)
Žádný digitální výstup (24…230 Vac ext.
přívod)
ŽÁDNÝ digitální výstup (24 Vdc - 25 mA)
Žádný digitální výstup (24…230 Vac ext.
přívod)
EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
Vzduchem nebo vodou chlazený
chladič a tepelné čerpadlo
D-EOMHW00107-15CS

EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - Vodou chlazené chladiče
EWLQ090G ÷ EWLQ720L - R410a - Bez kondenzátoru
EWHQ100G ÷ EWHQ400G - R410a - Chladiče s tepelným
čerpadlem
EWAQ-G 07555 SS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWAQ-G 08070 XS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWYQ-G 07560 XS - R410a - Vzduchem chlazená tepelná čerpadla

Vzduchem a vodou chlazené chladiče a tepelné
čerpadlo

Spuštění čerpadla kondenzátoru #2
(pouze W/C)
Limit požadavku
Zadaná hodnota potlačení
Trojcestný ventil kondenzátoru (pouze
W/C)
Rychlost
ventilátoru
kondenzátoru
(pouze W/C)
Teplota vody Master/Slave
Zapojení Master/Slave

Návod k obsluze

888, 889
886, 887
772, 773

Žádný digitální výstup (24…230 Vac ext.
přívod)
Analogový vstup 4-20 mA
Analogový vstup 4-20 mA
Analogový výstup 0-10V

772, 774

Analogový výstup 0-10V

890, 896
900, 901

Snímač teploty NTC10K / PT1000
Sériová komunikace

540 541

1.7.1.1 Průtokový spínač
I když je průtokový spínač nabízen jako volitelné příslušenství, je nutné nainstalovat jedena zapojit
ho k digitálním vstupním svorkám, za účelem spuštění chladiče v případě, že dojde ke zjištění
minimálního průtoku.
Obsluha přístroje obejitím průtokového spínače nebo bez řádného průtokového spínače může
výměník poškodit v důsledku zamrznutí. Provoz průtokového spínače je třeba zkontrolovat před
spuštěním zařízení.

1.7.1.2 Dvojitá zadaná hodnota
Tento kontakt může být použit k přepínání mezi dvěma různými zadanými hodnotami LWT, v
závislosti na použití, mezi různými provozními režimy.
Režim ledu je třeba vybrat v případě skladování ledu. V případě, že UC spustí chladič v režimu
zap./vyp., všechny chladiče se vypnou jakmile bude dosaženo nastavené hodnoty. V takovém
případě se zařízení spustí při plné kapacitě a potom se vypne, použijete se prodleva startu různých
chladičů.
1.7.1.3 Externí závada (volitelný)
Tento kontakt je k dispozici pro podávání informací o selhání nebo varování z externího zařízení.
Může jít o alarm z externího čerpadla, který informuje UC o selhání. Tento vstup lze nakonfigurovat
jako chybu (zastavení zařízení) nebo varování (zobrazí se na HMI bez jakékoli akce na chladiči).
1.7.1.4 Dálkové zapnutí-vypnutí
Toto zařízení lze spustit prostřednictvím dálkově ovládaného kontaktu. Spínač Q0 je třeba vybrat
jako "dálkový".
1.7.1.5 Obecný alarm
V případě alarmu zařízení je tento výstup uzavřen a dojde tak k nahlášení chybové podmínky do
externě zapojené BMS.
1.7.1.6 Spuštění čerpadla výparníku
Je-li třeba spustit čerpadla (#1 nebo #2), aktivují se dva digitální výstupy. Výstup čerpadla #2
vyžaduje relé s budicím proudem nižším než 20 mA.
1.7.1.7 Anulování zadané hodnoty (volitelné)
Tento vstup umožní použít časový posun aktivní zadané hodnoty za účelem nastavení bodu
ELWT. Tento vstup lze použít k maximalizaci pohodlí.
EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
Vzduchem nebo vodou chlazený
chladič a tepelné čerpadlo
D-EOMHW00107-15CS
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1.7.1.8 Omezení maxima (volitelné)
Tento vstup umožňuje omezení maximálního počtu spuštěných kompresorů.

Návod k obsluze

12

EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
Vzduchem nebo vodou chlazený
chladič a tepelné čerpadlo
D-EOMHW00107-15CS

EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - Vodou chlazené chladiče
EWLQ090G ÷ EWLQ720L - R410a - Bez kondenzátoru
EWHQ100G ÷ EWHQ400G - R410a - Chladiče s tepelným
čerpadlem
EWAQ-G 07555 SS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWAQ-G 08070 XS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWYQ-G 07560 XS - R410a - Vzduchem chlazená tepelná čerpadla

Vzduchem a vodou chlazené chladiče a tepelné
čerpadlo

Návod k obsluze

2 OBECNÝ POPIS
2.1 Přehled
UC je systém pro ovládání W/C a A/C chladičů/čerpadel s jednoduchým nebo dvojitým okruhem.
UC kontroluje nezbytné spuštění kompresoru pro zachování požadované teploty vody opouštějící
výměník.
Na jednotkách W/C dokáže UC volitelně ovládat trojcestný ventil nebo chladicí věž a dosáhnout
tak kontroly kondenzace. Jako kondenzační cíl lze vybrat jednu z následujících tří možností:
-

Kondenzátor - teplota vody na výstupu (pouze W/C)
Kondenzátor - teplota vody na vstupu (pouze W/C)
Kondenzační nasycená teplota chladiva

Bezpečnostní zařízení trvale monitoruje UC za účelem zajištění bezpečného provozu. UC rovněž
umožňuje přístup k testovací rutině zahrnující všechny vstupy a výstupy. Ovládání funguje v
souladu s třemi nezávislými režimy:




Lokální režim: stroj je řízen příkazy z uživatelského rozhraní.
Dálkový režim: stroj je řízen dálkovými kontakty (bez voltů).
Síťový režim: stroj je řízen příkazy ze systému BAS. V takovém případě se k propojení
zařízení s BAS použije datový komunikační kabel.

Když UC funguje samostatně (lokální nebo dálkový režim), uchová si všechny své možnosti
ovládání, ale nenabízí žádnou z funkcí zadávání příkazů v síťovém režimu (pouze monitorování).

2.2 Provozní omezení ovladače
Provoz (IEC 721-3-3):






Teplota -40...+70 °C
Omezení LCD -20… +60 °C
Omezení svorkovnice -25… +70 °C
Vlhkost < 90 % r.h (žádná kondenzace)
Tlak vzduchu min. 700 hPa, odpovídající max. 3 000 metrům nad úrovní moře

Přeprava (IEC 721-3-2):




Teplota -40...+70 °C
Vlhkost < 95 % r.h (žádná kondenzace)
Tlak vzduchu min. 260 hPa, odpovídající max. 10 000 metrům nad úrovní moře

2.3 Architektura ovladače
Celková architektura ovladače je následující:
 Ovladač zařízení (UC)
 Rozšíření I/O v závislosti na konfiguraci zařízení
 Vybraná komunikační rozhraní
EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
Vzduchem nebo vodou chlazený
chladič a tepelné čerpadlo
D-EOMHW00107-15CS
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Periferní sběrnice se používá k připojení rozšíření I/O k hlavnímu ovladači.

Ovladač/
Rozšiřující modul
Hlavní ovladač
EEXV Modul 1
EEXV Modul 2
Volitelný modul

Číslo části Siemens

Adresa

Použití

POL638.00/MCQ
POL94E.00/MCQ
POL94E.00/MCQ
POL965.00/MCQ

n/a
3
5
18

Použito na všech konfiguracích
Použito na všech konfiguracích
Použito při konfiguraci pro 2 okruhy
Používá se, jsou-li vyžadovány možnosti

Všechny desky se dodávají s přímým napájením 24 Vac. Nástavní desky lze přímo napájet z
ovladače jednotky. Všechny desky jsou dodávány se zdroje 24 Vdc. Toto jsou limity pro dva různé
typy napájení:



AC: 24V  20% (frekvence 45  65Hz)
DC: 24V  10%
Při zapojení napájení přímo do nástavních desek zachovejte správnou polaritu G-G0. Periferní
komunikace sběrnice nebude fungovat a desky se mohou poškodit.

2.4 Komunikační moduly
Některý z následujících modulů lze zapojit přímo do levé strany hlavního ovladače, aby fungovalo
BAS nebo jiné dálkové rozhraní. Do ovladače lze najednou zapojit až tři. Pro navázání spojení je
třeba odebrat kryty separátoru na obou UC a komunikační modul tak, jak je znázorněno na
následujících snímcích.

Návod k obsluze
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Ovladač musí být automaticky detekován a po restartu se nakonfiguruje pro nové moduly.
Odstranění modulů z jednotky bude vyžadovat manuální změnu konfigurace.
Modul
BacNet/IP
Lon
Modbus
BACnet/MSTP

Číslo části Siemens
POL908.00/MCQ
POL906.00/MCQ
POL902.00/MCQ
POL904.00/MCQ

Použití
Volitelné
Volitelné
Volitelné
Volitelné

Samostatné dokumenty obsahují veškeré informace týkající se různých podporovaných protokolů
a toho, jak nastavit správnou komunikaci s BMS.

2.4.1 Instalace modulu Modbus
V případě zapojení modulu Modbus a BMS je třeba, aby byl na zařízení nainstalován odpovídající
modul. Ten musí být připojen k ovladači zařízení, jak je uvedeno v předcházející části.

Modul má k dispozici dva různé porty, ale naprogramovaný a funkční je pouze horní port. Správné
nastavení parametrů komunikace umožňuje k tomu určené menu.

2.4.2 Instalace modulu Bacnet
V případě zapojení modulu Bacnet a BMS je třeba, aby na zařízení byly k dispozici dva různé
moduly, v závislosti na fyzickém zapojení zákazníkovy sítě. Dvě možná zapojení jsou IP nebo
MSTP.

Správné nastavení parametrů komunikace umožňuje k tomu určené menu.
EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
Vzduchem nebo vodou chlazený
chladič a tepelné čerpadlo
D-EOMHW00107-15CS

Návod k obsluze

15

EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - Vodou chlazené chladiče
EWLQ090G ÷ EWLQ720L - R410a - Bez kondenzátoru
EWHQ100G ÷ EWHQ400G - R410a - Tepelné čerpadlo - chladič
EWAQ-G 07555 SS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWAQ-G 08070 XS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWYQ-G 07560 XS - R410a - Vzduchem chlazená tepelná čerpadla

Vzduchem a vodou chlazené chladiče a tepelné
čerpadlo

Návod k obsluze

2.4.3 Instalace modulu Lon
V případě zapojení modulu Lon a BMS je třeba, aby na zařízení byly k dispozici dva různé moduly,
v závislosti na fyzickém zapojení zákazníkovy sítě. Typ zapojení je FTT10.

Správné nastavení parametrů komunikace umožňuje k tomu určené menu.

3 Použití ovladače
Řídící systém tvoří jednotka ovladače (UC) vybavená sadou rozšiřovacích modulů, které
implementují další funkce. Všechny desky komunikují přes interní obvodovou desku s UC. UC
spravuje informace přijaté z různých tlakových a teplotních sond nainstalovaných na zařízení. UC
obsahuje program, který jednotku řídí.
Dva různé typy UC HMI jsou k dispozici jako standardní HMI:
1. Vestavěné HMI (jednotky A/C)

Toto HMI tvoří tři tlačítka a jedno kolečko.
Stav alarmu (odkazuje na stránku se seznamem alarmů, protokolem a snímkem, je-li k
dispozici).
INFO
Zpět na hlavní stranu
ESC
Zpět na předchozí úroveň (může jít o hlavní stranu)
Používá se k procházení mezi různými stránkami menu, nastavení a dat, které jsou v
HMI k dispozici pro aktivní úroveň. Otočné kolečko umožní procházení mezi řádkami na
Kolečko obrazovce (straně) a zvýšení a snížení hodnot během editace. Stlačení kolečka funguje
jako použití tlačítka Enter a přejdete na další sadu parametrů.

Návod k obsluze
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2. Externí HMI (POL871.72) (Jednotky W/C)

1

4

2

5

1

3

6

1

Toto externí HMI tvoří šest tlačítek.
1

i

2



3
4
5
6

▲
▼


Zpět na hlavní stranu
Stav alarmu (odkazuje na stránku se seznamem alarmů, protokolem a snímkem,
je-li k dispozici).
Zpět na předchozí úroveň (může jít o hlavní stranu)
Přejít nahoru
Přejít dolů
Potvrdit

3.1 Obecná doporučení
Před zapnutím zařízení si přečtěte následující doporučení:





Po provedení všech operací a nastavení zavřete panely spínací skříně.
Panely spínací skříně může otevřít pouze školený zaměstnanec.
Když UC vyžaduje častější přístup, doporučuje se instalace dálkového rozhraní.
Kompresor je před zamrznutím chráněn elektrickým vyhříváním. Toto vyhřívání je zajištěno
prostřednictvím hlavního napájení a teplotu řídí termostat.
Extrémně nízké teploty mohou poškodit LCD displej ovladače zařízení. Z tohoto důvodu se
důrazně doporučuje, abyste napájení nevypínali během zimy, zejména ve studeném
klimatu.



3.2

Procházení

Po spuštění napájení řídicího obvodu se obrazovka HMI aktivuje a zobrazí Úvodní obrazovku.
Na následujícím obrázku je příklad obrazovek HMI.
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Ve vestavěném HMI zvonící zvonek v pravém horním rohu značí aktivní alarm. Pokud se zvonek
nepohybuje, znamená to, že alarm byl potvrzen, ale nesmazán, protože podmínka alarmu nebyla
dosud odstraněna.
Některé označení alarmu označuje LED tlačítka 2 na externím HMI.
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Aktivní položka je vyznačena kontrastně, v tomto příkladu položka zvýrazněná v hlavním menu je
odkazem na další stranu. Po stisknutí tlačítka 6 HMI přejde na další stranu. V tomto případě přejde
HMI na stranu Zadat heslo.
E n t e r
E n t e r

P a s s w o r d

2 / 2

P W

* * * *

3.3 Hesla
Struktura HMI je založena na úrovních přístupu, což znamená, že každé heslo prozradí všechna
nastavení a parametry povolené pro danou úroveň hesla. Základní informace o stavu včetně
seznamu aktivních alarmů, aktivní zadané hodnoty a řízené teploty vody lze získat bez nutnosti
zadání hesla.
UC má dvě úrovně hesel:
UŽIVATEL
ÚDRŽBA

5321
2526

Následující informace zahrnou všechny údaje a nastavení dostupná pomocí hesla údržby.
Uživatelské heslo prozradí podmnožina nastavení vysvětlená v kapitole 4.
Na obrazovce Zadat heslo se vyznačí řádek s heslem, aby bylo jasné, že pole po pravé straně lze
změnit. To představuje zadanou hodnotu ovladače. Stisknutím tlačítka 6 nebo otočením kolečka se
označí jednotlivé pole, a zadání numerického hesla tak bude snadné. Při změně všech polí dojde k
zadání 4 číslic hesla a jsou-li správné, lze provést další nastavení.
E n t E r
E n t e R

P a s s w o r d
P W

2 / 2
5 * * *

Heslo vyprší po 10 minutách a zruší se v případě zadání nového hesla nebo vypnutí ovládání.
Zadání neplatného hesla má stejný účinek jako pokračování bez hesla.
Návod k obsluze
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Jakmile dojde k zadání platného hesla, ovladač umožní provést další změny aniž by uživatel musel
zadat heslo dokud nevyprší buď heslo nebo dokud není zadané jiné heslo. Výchozí hodnota
nastavení časovače je 10 minut.

3.4 Úprava
Úpravy lze provádět pouze v řadě s označenou hodnotou, pomocí pravých tlačítek lze hodnotu
vybírat a upravovat.
Parametr s "R" je pouze ke čtení; obsahuje hodnotu nebo popis podmínky. "R/W" značí možnost
čtení a/nebo zápisu; hodnotu lze číst nebo změnit (za předpokladu, že bylo zadané správné heslo).
Příklad 1: Kontrola stavu, například - je zařízení řízeno lokálně nebo externí sítí? Díváme se na
Zdroj UC, neboť jde o parametr stavu jednotky, spuštěný v hlavním menu a vybraný jako
Zobrazit/Nastavit jednotku, poté stiskněte kolečko a přejděte na další sadu menu. Po pravé straně
se zobrazí šipka, označující, že je třeba přejít na další úroveň.
Na nové stránce otočte kolečkem nebo použijte tlačítko 4/5 a označte Ovládání sítě a znovu
stiskněte kolečko nebo tlačítko 6 a přejděte na další menu, v kterém lze přečíst aktuální zdroj
ovládání.
Příklad 2: Změna zadané hodnoty, např. zadaná hodnota chlazené vody. Tento parametr je
navržen jako zadaná hodnota chlazení LWT 1 a jde o parametr nastavení zařízení. Z hlavního
menu vyberte Aktivní zadaná hodnota. Zobrazí se šipka označující, že jde o odkaz na další menu.
Stiskněte kolečko nebo tlačítko 6 a přejděte na stránku nastavení teploty. Přejděte na Chlazení
LWT 1 a stiskněte kolečko nebo tlačítko 6 a přejdete na stránku změny této položky. Otočte
kolečkem nebo použijte tlačítka 4 / 5 a nastavte požadovanou zadanou hodnotu. Potom kolečko
nebo tlačítko 6 stiskněte ještě jednou a novou hodnotu potvrďte. Pomocí tlačítka ESC nebo 3 lze
přejít zpět do hlavního menu, v kterém se zobrazí nová hodnota.
Příklad 3: Vymazání alarmu,. Přítomnost nového alarmu se označí vyzváněním zvonku v pravém
horním rohu displeje. Pokud zvonek zamrzne, došlo k oznámení jednoho nebo více alarmů, ty jsou
nicméně stále aktivní. Chcete-li z hlavního menu zobrazit menu Alarm, přejděte na řádek Alarmy.
Upozorňujeme, že řádek se šipkou obsahuje odkaz. Stiskněte tlačítko 6 a přejděte na další menu
Alarmy. Jsou zde dva řádky; Aktivní alarm a Protokol alarmu. Alarmy se z odkazu Aktivní alarm
smažou. Stiskněte tlačítko 6 a přejděte na další obrazovku. Když se otevře seznam aktivních
alarmů, přejděte na položku AlmClr, která je ve výchozím nastavení vypnutá. Tuto hodnotu změňte
a získávejte upozornění na alarmy. Pokud lze alarmy smazat, na počítadle alarmů se zobrazí 0, v
opačném případě se zobrazí počet stále aktivních alarmů. Po oznámení alarmů se ikona zvonku v
pravém horním rohu displeje přestane pohybovat, ale zůstane zobrazená pokud je nějaký z alarmů
stále aktivní.

3.5 Základní diagnostika řídicího systému
Řídící jednotka, rozšiřující moduly a komunikační moduly jsou vybaveny dvěma stavovými LED
(BSP a BUS) signalizujícími provozní stav zařízení. BUS LED značí stav komunikace s ovladačem.
Význam dvou stavových LED je popsán níže.
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UC BSP LED
BSP LED
Svítí zeleně
Svítí žlutě
Svítí červená
Blikající zelená
Blikající žlutá
Blikající žlutá/červená
Blikající červená
Blikající červená/zelená
(*) Kontaktujte servis

Režim
Spuštěná aplikace
Aplikace zavedena, ale nespuštěna (*) nebo aktivní režim aktualizace BSP
Chyba hardwaru (*)
Fáze spuštění BSP Ovladač potřebuje čas ke spuštění.
Aplikace se nenahrála (*)
Selhání nouzového režimu (v případě, že aktualizace BSP byla přerušena)
Chyba BSP (chyba softwaru*)
Aktualizace nebo spuštění aplikace/BSP

Rozšiřující moduly
BSP LED
BSP LED
Svítí zeleně
Svítí červená
Blikající červená
Blikající červená/zelená

Režim
BSP běží
Chyba hardwaru (*)
Chyba BSP (*)
Režim aktualizace BSP

BUS LED
Režim
Komunikace běží, I/O funguje
Komunikace spuštěna, ale parametr aplikace je chybný nebo chybí, nebo nesprávná kalibrace.
Komunikace neběží (*)

BUS LED
Svítí zeleně
Svítí žlutě
Svítí červená

Komunikační moduly
BSP LED (stejné pro všechny moduly)
BSP LED
Svítí zeleně
Svítí žlutě
Svítí červená
Blikající červená
Blikající červená/zelená
(*) Kontaktujte servis

Režim
BSP běží, komunikace s ovladačem
BSP běží, žádná komunikace s ovladačem (*)
Chyba hardwaru (*)
Chyba BSP (*)
Aktualizace aplikace/BSP

LON modul BUS LED
BUS LED
Svítí zeleně
Svítí žlutě
Svítí
červená
Blikající
žlutá

Režim
Připraven ke komunikaci. (Všechny parametry nahrány, Neuron konfigurován). Nesignalizuje komunikaci s
dalšími zařízeními.
Spuštění
Nekomunikuje s Neuron (vnitřní chyba, lze vyřešit nahráním nové aplikace LON)
Nefunguje komunikace s Neuron. Je nutno nakonfigurovat Neuron a provést online nastavení nástrojem LON.

Bacnet MSTP BUS LED
BUS LED
Svítí zeleně
Svítí žlutě
Svítí červená

Režim
Připraven ke komunikaci. Server BACnet je spuštěn. Nesignalizuje probíhající komunikaci.
Spuštění
Sever BACnet nefunguje. Po 3 sekundách proběhne automatický pokus o restart.

Bacnet IP BUS LED
BUS LED
Svítí zeleně
Svítí žlutě
Svítí červená

Návod k obsluze
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Režim
Připraven ke komunikaci. Server BACnet je spuštěn. Nesignalizuje probíhající komunikaci.
Spuštění. LED zůstane žlutá, dokud modul neobdrží IP adresu, proto je nutno, aby bylo navázáno spojení.
Sever BACnet nefunguje. Po 3 sekundách proběhne automatický pokus o restart.
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Modbus BUS LED
BUS LED
Svítí
zeleně
Svítí žlutě
Svítí
červená

Režim
Veškerá komunikace běží
Spuštění nebo jeden z konfigurovaných kanálů není připojen k Master.
Veškerá konfigurovaná komunikace nefunkční. To znamená, že neprobíhá komunikace s Master. Prodlevu lze
nastavit. Pokud nastavíte nulu, prodleva je neaktivní.

3.6 Údržba ovladače
UC vyžaduje správu vložené baterie. Model baterie je: BR2032 a vyrábí ho řada různých
dodavatelů.
Nastavení hodin se udržuje díky baterii v ovladači. Zajistěte, aby k výměně baterie docházelo každé
2 roky.
Baterie se používá k napájení hodin. Všechna ostatní nastavení se uchovají v paměti závislé na
napájení.

Při výměně baterie jemně sejměte plastový kryt displeje ovladače, použijte k tomu šroubovák,
jak je zobrazeno na následujících snímcích.

Dejte pozor, abyste plastový kryt nepoškodili. Novou baterii je třeba vložit do správného
držáku, který je na následujícím obrázku zvýrazněný, a je třeba respektovat polarity vyznačené
na samotném držáku.
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3.7 Postup aktualizace softwaru
UC lze aktualizovat pomocí karty SD a odpovídajícího kódu PIN.
Aktuální BSP a verzi softwaru nainstalovanou na UC lze zkontrolovat na stránce O chladiči.

Než dojde ke spuštění procesu aktualizace, je třeba SD kartu naformátovat na FAT32.
Podporované typy SD karet:
- Standardní SD
- Vysokorychlostní SD
- SDHC
Následující karty SD byly otestovány a shledány použitelnými:
- 1 GByte SD V1.0 (Inmac)
- 2 GByte SD V2.0 SpeedClass 2 (SanDisk),
- 4 GByte SDHC V2.0 SpeedClass 6 (Hama High Speed Pro),
- 4 GByte SDHC V2.0 SpeedClass 4 (SanDisk Ultra II),
- 8 GByte micro SDHC SpeedClass 4 (Kingston)
V případě, že obdržíte aktualizaci, všechny soubory v archivu musí být na kartu SD uloženy pod
svým původním názvem. Standardní softwarový balíček tvoří 6 souborů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Soubor BSP (operační systém UC).
Soubor s kódem,
Soubor HMI,
Soubor OBH (podpora více jazyků a protokolu)
HMI pro web (webové rozhraní),
Soubor pro cloud.
Software pro tuto konkrétní řadu jednotek nelze použít s velkými UC (POL687.xx/MCQ) použitými na
jiných produktech. V případě pochybností kontaktujte zástupce Daikin, prosím.

Než budete pokračovat, je třeba abyste jednotku deaktivovali pomocí spínače Q0 a provedli
normální vypnutí.
Chcete-li nainstalovat software, pomocí menu Uložit/Obnovit zkopírujte nastavení ovladače na
kartu SD (podrobné informace naleznete v menu Uložit a Obnovit).
Pomocí spínače Q12 odpojte napájení ovladače a kartu SD zasuňte do slotu tak, jak je to
znázorněno na obrázku - proužky kontaktu směřují k vám.

Návod k obsluze

22

EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
Vzduchem nebo vodou chlazený
chladič a tepelné čerpadlo
D-EOMHW00107-15CS

EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - Vodou chlazené chladiče
EWLQ090G ÷ EWLQ720L - R410a - Bez kondenzátoru
EWHQ100G ÷ EWHQ400G - R410a - Chladiče s tepelným
čerpadlem
EWAQ-G 07555 SS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWAQ-G 08070 XS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWYQ-G 07560 XS - R410a - Vzduchem chlazená tepelná čerpadla

Vzduchem a vodou chlazené chladiče a tepelné
čerpadlo

Návod k obsluze

Jakmile je to hotovo, do resetovacího otvoru zasuňte kolík, jemně stiskněte mikrospínač a držte ho
dokud se nespustí proces aktualizace.

Mikrospínač je elektronický komponent. Nadměrný tlak na mikrospínač může UC trvale poškodit.
Dejte pozor, abyste nevyvinuli přílišnou sílu a jednotku tak nepoškodili.

V době, kdy je mikrospínač stisknutý, pomocí spínače Q12 znovu zapojte napájení ovladače. Po
krátké chvíli se na UC začne rozsvěcet a zhasínat zelená BSP LED. Jakmile k tomu dojde,
mikrospínač uvolněte a počkejte, než se proces aktualizace spustí. Proces aktualizace je označen
střídavým blikáním červené a zelené BSP LED.

EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
Vzduchem nebo vodou chlazený
chladič a tepelné čerpadlo
D-EOMHW00107-15CS

Návod k obsluze
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EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - Vodou chlazené chladiče
EWLQ090G ÷ EWLQ720L - R410a - Bez kondenzátoru
EWHQ100G ÷ EWHQ400G - R410a - Tepelné čerpadlo - chladič
EWAQ-G 07555 SS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWAQ-G 08070 XS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWYQ-G 07560 XS - R410a - Vzduchem chlazená tepelná čerpadla

Vzduchem a vodou chlazené chladiče a tepelné
čerpadlo

Návod k obsluze

V případě aktualizace BSP se BSP LED zastaví ve vypnutém stavu. Pokud k tomu dojde, proces
aktualizace je třeba ještě jednou zopakovat. Pokud se BSP LED zastaví a svítí žlutě, proces se
dokončil a ovladač se restartoval.
Po restartování ovladače se BSP LED rozbliká zeleně a po spuštění zůstane svítit zeleně, což
označuje normální provoz. Nyní je možné obnovit předchozí nastavení, je-li k dispozici, a jednotku
restartovat.

3.8 Volitelné vzdálené uživatelské rozhraní
K UC lze volitelně zapojit externí HMI. Vzdálené HMI nabízí stejné možnosti jako vestavěný
displej, plus označení provedeného alarmu, které se zobrazí pomocí diody pod tlačítkem zvonku.





Dálkové rozhraní si lze objednat společně se zařízením, dodává se samostatně jako možnost
instalovaná na místě. Rovněž ho lze objednat kdykoli po doručení, namontování a zapojení
chladiče, které je vysvětleno na dalších stránkách.
Dálkový panel se napájí přímo z UC. Není nutné použít žádné další napájení.

Všechna nastavení zobrazení, dat a zadaných hodnot, která jsou k dispozici na ovladači zařízení,
jsou k dispozici i na panelu. Navigace je stejná jako na UC popsaném v tomto návodu.
Na úvodní obrazovce se po zapnutí zobrazí zapojená zařízení. Označte požadované zařízení,
stiskněte kolečko a vstupte do příslušného ovládání. Vzdálené ovládání automaticky zobrazí
připojená zařízení, není nutné provést žádné natavení.
Dlouhé stisknutí tlačítka ESC zobrazí seznam zapojených ovladačů. K výběru požadovaného
ovladače použijte kolečko.

Vzdálené HMI lze použít až na 700 m, pomocí propojení svorkovnice dostupné na UC. Při
řetězovém zapojení popsaném níže lze jedno HMI propojit až s 8 zařízeními. Podrobnosti viz
konkrétní návod k použití HMI.

Návod k obsluze
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EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
Vzduchem nebo vodou chlazený
chladič a tepelné čerpadlo
D-EOMHW00107-15CS

EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - Vodou chlazené chladiče
EWLQ090G ÷ EWLQ720L - R410a - Bez kondenzátoru
EWHQ100G ÷ EWHQ400G - R410a - Chladiče s tepelným
čerpadlem
EWAQ-G 07555 SS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWAQ-G 08070 XS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWYQ-G 07560 XS - R410a - Vzduchem chlazená tepelná čerpadla

Vzduchem a vodou chlazené chladiče a tepelné
čerpadlo

Návod k obsluze

Dálkové rozhraní lze rovněž zapojit pomocí ethernetového kabelu (kroucená dvojlinka). Maximální
délka se může měnit v závislosti na vlastnostech kabelu:
 Stíněný kabel: max. délka 50 m.
 Nestíněný kabel: max. délka 3m.
V takovém případě musí být zapojení provedeno tak, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
Vzduchem nebo vodou chlazený
chladič a tepelné čerpadlo
D-EOMHW00107-15CS

Návod k obsluze

25

EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - Vodou chlazené chladiče
EWLQ090G ÷ EWLQ720L - R410a - Bez kondenzátoru
EWHQ100G ÷ EWHQ400G - R410a - Tepelné čerpadlo - chladič
EWAQ-G 07555 SS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWAQ-G 08070 XS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWYQ-G 07560 XS - R410a - Vzduchem chlazená tepelná čerpadla

Vzduchem a vodou chlazené chladiče a tepelné
čerpadlo

Návod k obsluze

3.9 Zabudované webové rozhraní
Ovladač jednotky má zabudované webové rozhraní, které lze použít k monitorování zařízení při
zapojení do lokální sítě. V závislosti na konfiguraci sítě lze provést konfiguraci IP adresy ovladače
jako fixní IP DHCP.
S pomocí běžného webového prohlížeče lze PC propojit s ovladačem zařízení při zadání IP adresy
ovladače nebo názvu hostitele, které naleznete na stránce "O chladiči", která se vám otevře i bez
zadání hesla.
Při zapojení bude třeba zadat uživatelské jméno a heslo, jak je znázorněno na obrázku níže:

Pro přístup na webové rozhraní zadejte následující údaje:
Uživatelské jméno: ADMIN
Heslo: SBTAdmin!
Návod k obsluze
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EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
Vzduchem nebo vodou chlazený
chladič a tepelné čerpadlo
D-EOMHW00107-15CS

EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - Vodou chlazené chladiče
EWLQ090G ÷ EWLQ720L - R410a - Bez kondenzátoru
EWHQ100G ÷ EWHQ400G - R410a - Chladiče s tepelným
čerpadlem
EWAQ-G 07555 SS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWAQ-G 08070 XS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWYQ-G 07560 XS - R410a - Vzduchem chlazená tepelná čerpadla

Vzduchem a vodou chlazené chladiče a tepelné
čerpadlo

Návod k obsluze

Zobrazí se následující stránka:

Stránka je kopií HMI a má stejná pravidla co do úrovní a konstrukce přístupu.
Kromě toho umožňuje sledovat max. 5 různých protokolů. Je třeba kliknou na hodnotu, kterou
chcete monitorovat, poté se zobrazí následující obrazovka:

Najednou lze otevřít více než jednu stránku. Díky tomu lze monitorovat více trendů na různých
záložkách.
V závislosti na webovém prohlížeči a jeho verzi se nemusí zobrazit některé funkce protokolu. Je
třeba, aby webový prohlížeč podporoval HTML 5, např.:




Microsoft Internet Explorer v.11,
Google Chrome v.37,
Mozilla Firefox v.32.

Tyto softwary jsou pouze příkladem podporovaných prohlížečů a uvedené verze je třeba
považovat za minimální verze.

EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
Vzduchem nebo vodou chlazený
chladič a tepelné čerpadlo
D-EOMHW00107-15CS

Návod k obsluze
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EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - Vodou chlazené chladiče
EWLQ090G ÷ EWLQ720L - R410a - Bez kondenzátoru
EWHQ100G ÷ EWHQ400G - R410a - Tepelné čerpadlo - chladič
EWAQ-G 07555 SS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWAQ-G 08070 XS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWYQ-G 07560 XS - R410a - Vzduchem chlazená tepelná čerpadla

Vzduchem a vodou chlazené chladiče a tepelné
čerpadlo

Návod k obsluze

4 Struktura menu
Všechna nastavení jsou rozdělena do různých menu. Každé menu obsahuje dílčí menu, funkce
související s nastavením nebo daty (např. Úspora energie nebo Nastavení) nebo subjekt (např.
Zařízení nebo Okruh). Šedé pole na následujících stranách značí proměnlivé hodnoty a hodnoty
výchozího nastavení.

4.1 Hlavní menu
Zadaná hodnota/Dílčí
menu
Zadejte heslo
Zobrazit/Nastavit jednotku
Zobrazit/Nastavit okruh
Stav jednotky =

Aktivní zadaná hodnota =

Výchozí

Rozsah




Vyp.: Lok. jednotka /
Dálkové vyp.

7,0°C 

Auto
Vyp.:
Vyp.:
Vyp.:
Vyp.:
Vyp.:
Vyp.:
Vyp.:
Auto:
Auto:
Auto
W/C)
Auto:
Auto:
Auto:
Auto:
Vyp.:
-

Výp. LWT =

-273,1°C 

-

Kond. LWT =

-273,1°C

-

Kapacita jednotky =
Aktivovat chladič =

0,0%
Aktivovat

-

Časovače



-

Alarmy



-

Provoz zařízení



-



-

Uložit a obnovit
O chladiči

Návod k obsluze
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Menu pro aktivaci úrovní přístupu
Menu pro nastavení dat
Menu pro nastavení dat a okruhu
Stav jednotky
Čas. režimu Led
Všechny okruhy vypnuty
Alarm zařízení
Vypnutá klávesnice
Vypnout BAS
Lok. jednotka / Dálkové vyp.
Režim testu
Čekání na naplnění
Recirk. výp. (pouze A/C)
Recirkulace vody (pouze
Čekání na naplnění
Čerp.d.
Max. omezený tah
Limit kap. jednotky
Konfig. - ovládání restartu

Aktivovat - Deaktivovat

Chlazení 

Režim jednotky =

Popis

Aktivní zadaná hodnota a odkaz na
stránku Zadaná hodnota (více
informací naleznete v části 4.3.1.5).
Teplota vody na výstupu z výparníku
a odkaz na stránku Teploty (více
informací naleznete v části 4.5).
Teplota
vody
na
výstupu
z
kondenzátoru a odkaz na stránku
Teploty (pouze W/C).
Skutečná kapacita jednotky.
Aktivovat/deaktivovat nastavení pro
provoz chladiče.
Skutečný režim jednotky a odkaz na
stránku dostupných možností režimů
jednotky (více informací naleznete v
části 4.6).
Dílčí
menu
pro
bezpečnostní
časovače
kompresorů
a
termoregulace
(více
informací
naleznete v části 4.7).
Dílčí menu pro alarmy; stejná funkce
jako tlačítko Zvonek (více informací
naleznete v části 0)
Dílčí menu pro konfiguraci chladiče
(více informací naleznete v části 0).
Dílčí menu stránky Uložit a obnovit
(viz část
Dílčí menu Informace (více informací
viz část 0).

EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
Vzduchem nebo vodou chlazený
chladič a tepelné čerpadlo
D-EOMHW00107-15CS

EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - Vodou chlazené chladiče
EWLQ090G ÷ EWLQ720L - R410a - Bez kondenzátoru
EWHQ100G ÷ EWHQ400G - R410a - Chladiče s tepelným
čerpadlem
EWAQ-G 07555 SS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWAQ-G 08070 XS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWYQ-G 07560 XS - R410a - Vzduchem chlazená tepelná čerpadla

Vzduchem a vodou chlazené chladiče a tepelné
čerpadlo

Návod k obsluze

4.2 Zobrazit/Nastavit jednotku
Zadaná
hodnota/Dílčí
menu
Ovl. termostatu
Ovládání sítě
Ovl. kond. jednotky
Čerpadla
Master/Slave
Datum/Čas/Harmon
ogram
Úspora energie
Nastavení Modbus
Nastavení
IP
Bacnet
Nastavení
MSTP
Bacnet
Nastavení LON
Nastavení ovladače
IP
Připojení cloudu

Výchozí

Rozsah

Popis








-

Dílčí menu pro ovládání parametrů termostatu
Dílčí menu pro ovládání sítě
Dílčí menu pro ovládání kondenzační jednotky (pouze W/C)
Dílčí menu ovládání a dat - Čerpadla
Dílčí menu Master Slave
Dílčí menu Datum, čas, a harmonogram tichého nočního režimu





-

Dílčí menu Funkce omezení jednotky
Dílčí menu - Nastavení komunikace Modbus
Dílčí menu - Nastavení komunikace IP Bacnet



-

Dílčí menu - Nastavení komunikace MSTP Bacnet




-

Dílčí menu - Nastavení komunikace LON
Dílčí menu - Nastavení IP webového serveru



-

Dílčí menu připojení cloudu

4.2.1 Ovl. termostatu
Na této stránce jsou shrnuty všechny parametry související s termoregulací. Více informací o
těchto parametrech a termoregulaci naleznete v části 5.1.4.
Zadaná
hodnota/Dílčí menu
Spuštění DT =
Vypnutí DT =
Fáze DT =
Max. snížení =
Max. zvýšení =
Prodleva fáze=
Prodleva fáze =
Prodleva spuštění start =
Prodleva spuštění zastavení =
Prodleva cyklu ledu
=
OAT
aktivace
záložního vyt. =

Výchozí

Rozsah

2,7°C
1,5°C
1,0°C
1,7°C/min.
1,7°C/min.
2min
30 sek.
10 min.

0,0…5,0°C
0,0…5,0°C
0.0…Spuštění DT°C
0,1…2,7°C/min.
0,1…2,7°C/min.
0…8 min.
20…60 sek.
10…60min

Posun týkající se aktivní zadané hodnoty pro spuštění jednotky.
Posun týkající se aktivní zadané hodnoty pro vypnutí jednotky.
Posun týkající se aktivní zadané hodnoty pro cyklus jednotky.
Max. snížení kontrolované teploty vody
Max. zvýšení kontrolované teploty vody
Prodleva spuštění kompresoru mezi fázemi
Prodleva zastavení kompresoru mezi fázemi
Spuštění kompresoru-Prodleva spuštění

3…20 min.

Zastavení kompresoru-Prodleva spuštění

1…23 h

Prodleva cyklu ledu

-20,0…5°C

Teplota venkovního vzduchu, která aktivuje záložní vytápění (viz část 5.4

3 min.
12 h
-3,0°C

Popis

4.2.2 Ovládání sítě
Tato stránka shrnuje všechna nastavení (zapnutí/vypnutí jednotky, zadanou hodnotu teploty, limit
kapacity) nastavená BMS je-li jednotka řízená ze sítě.
Zadaná
hodnota/Dílčí
menu
Zdroj ovládání =
Aktivace sítě SP=
Režim sítě SP
Chlazení sítě SP =
Mrazení sítě SP =
Limit kap. sítě =
Mrazení sítě SP=

Výchozí

Rozsah

Lokální

-

EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
Vzduchem nebo vodou chlazený
chladič a tepelné čerpadlo
D-EOMHW00107-15CS

Lokální, Síť

-

Popis

Stanoví,
zda
je
zapnutá/vypnutá,
zadanou
hodnotu
chlazení/vytápění/Mrazení, provozní režim, limit kapacity, řízení lokálním
nastavením (HMI) nebo z BMS
Aktivace jednotky z BMS
Režim jednotky z BMS
Zadaná hodnota chlazení z BMS
Zadaná hodnota ohřevu z BMS
Omezení kapacity z BMS
Zadaná hodnota ledu z BMS

Návod k obsluze
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EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - Vodou chlazené chladiče
EWLQ090G ÷ EWLQ720L - R410a - Bez kondenzátoru
EWHQ100G ÷ EWHQ400G - R410a - Tepelné čerpadlo - chladič
EWAQ-G 07555 SS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWAQ-G 08070 XS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWYQ-G 07560 XS - R410a - Vzduchem chlazená tepelná čerpadla

Vzduchem a vodou chlazené chladiče a tepelné
čerpadlo

Návod k obsluze

4.2.3 Ovládání jednotky kondenzátoru (pouze W/C))
Tato stránka shrnuje všechna nastavení související s ovládáním jednotky kondenzátoru. Více
informací o těchto parametrech a ovládání jednotky kondenzátoru naleznete v části 5.6.2.
Zadaná
hodnota/Dílčí
menu
Chl. kond. SP =
Ohřev kond. SP =
Zad. hodnota akt.
kond. =
Kond. tepl. =
Výkon =
Max. výkon =
Min. výkon

Výchozí

Rozsah

Popis

35°C
10°C
-

20…55°C
-10…20°C
-

Zadaná hodnota pro režim chlazení
Zadaná hodnota pro režim ohřevu
Zadaná hodnota akt. kondenzační teplota

100%
0%

50…100%
0…50%

Kondenzační teplota
Skutečný kondenzační výkon
Maximální kondenzační výkon
Minimální kondenzační výkon

4.2.4 Čerpadla
Tato stránka shrnuje všechna nastavení související s ovládáním čerpadel vody. Více informací o
těchto parametrech a ovládání okruhu čerpadel naleznete v části 0.
Zadaná
hodnota/Dílčí
menu
Ovládání čerp. výp.
=

Výchozí

Ovládání
kond. =

Pouze #1

čerpadla

Časovač recirk. =
Čerpadlo výp.
hod. =
Čerpadlo výp.
hod. =
Čerpadlo kond.
hod.
Čerpadlo kond.
hod. =

Pouze #1

Rozsah

Pouze #1
Pouze #2
Auto
Primární 1
Primární 2
Pouze #1
Pouze #2
Auto
Primární 1
Primární 2
15…300 s

Popis
Nastavení počtu provozních čerpadel výparníku a jejich priority

Nastavení počtu čerpadel kondenzátorů a jejich priority (pouze W/C)

Časovač recirkulace vody
Provozní doba čerpadla výparníku 1 (je-li přítomno)

1

30 s
0h

2

0h

Provozní doba čerpadla výparníku 2 (je-li přítomno)

1

0h

Provozní doba čerpadla kondenzátoru 1 (pouze v případě W/C)

2

0h

Provozní doba čerpadla kondenzátoru 2 (pouze v případě W/C)

4.2.5 Master/Slave
Tato stránka shrnuje všechna dílčí menu pro konfiguraci a monitorování funkce Master Slave. Více
podrobností viz část 5.10
Zadaná
hodnota/Dílčí
menu
Nouzový chladič
Možnosti
Ovl. termostatu
Data
Časovače
Odpojit jednotku

Návod k obsluze
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Výchozí





Ne

Rozsah

Ne, Ano

Popis
Dílčí menu - Nouzový chladič
Možnosti dílčího menu
Dílčí menu - Ovl. termostatu
Dílčí menu - Data
Dílčí menu - Časovače
Parametr pro odpojení jednotky sítí Master Slave.
Je-li tento parametr nastavený na Ano, jednotka postupuje dle lokálního
nastavení.

EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
Vzduchem nebo vodou chlazený
chladič a tepelné čerpadlo
D-EOMHW00107-15CS

EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - Vodou chlazené chladiče
EWLQ090G ÷ EWLQ720L - R410a - Bez kondenzátoru
EWHQ100G ÷ EWHQ400G - R410a - Chladiče s tepelným
čerpadlem
EWAQ-G 07555 SS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWAQ-G 08070 XS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWYQ-G 07560 XS - R410a - Vzduchem chlazená tepelná čerpadla

Vzduchem a vodou chlazené chladiče a tepelné
čerpadlo

Návod k obsluze

4.2.5.1 Nouzový chladič
Na této stránce menu lze definovat veškerá nastavení pro nouzový chladič. Více podrobností
naleznete v části 5.10.4.2.
Zadaná
hodnota/Dílčí menu
Nouzový chladič =
Typ rotace =
Čas intervalu =

Výchozí
Ne

7 dnů
0:00:00

Tepl. komp. =

Ne

Reset v
stavu =

nouzovém

Popis

Ne, Auto, Master, Slave 1,
Slave 2, Slave 3
Čas, sekvence

Čas

Čas zapnutí =

Čas - komp. tepl. =

Rozsah

1…365
00:00:00…23:59:59
Ne, Ano
0…600

120
min.
Vyp.

Vyp., Reset

Definovat nouzový chladič
Definujte typ rotace nouzového chladiče je-li předchozí
parametr Nouzového chladiče nastavený na Auto
Definujte čas intervalu (vyjádřeného dnem) rotace nouzového
chladiče
Definujte čas v rámci dne, kdy bude provedeno vypnutí
nouzového chladiče
Aktivace funkce kompenzace teploty prostřednictvím
nouzového chladiče.
Časová konstanta pro aktivaci nouzového chladiče použitého
při kompenzaci teploty
Parametr pro reset počítadla otáčení záložního chladiče

4.2.5.2 Možnosti
Prostřednictvím tohoto menu, které je k dispozici pouze v zařízení nakonfigurovaném jako Master,
lze definovat některé parametry globálního chování sítě Master Slave. Více podrobností naleznete
v části 5.10.4 .
Zadaná hodnota/Dílčí
menu
Priorita Master =

Výchozí

Rozsah

1

1…4

Slave 1 Priorita =

1

1…4

Slave 2 Priorita =

1

1…4

Slave 3 Priorita =

1

1…4

Aktivovat Master =

Aktivovat

Aktivovat,
Deaktivovat

Popis
Spuštění/vypnutí priority chladiče Master
Priorita = 1  nejvyšší priorita
Priorita = 4  nejnižší priorita
Spuštění/vypnutí priority chladiče Slave 1
Priorita = 1  nejvyšší priorita
Priorita = 4  nejnižší priorita
Spuštění/vypnutí priority chladiče Slave 2
Priorita = 1  nejvyšší priorita
Priorita = 4  nejnižší priorita
Toto menu je viditelné pouze v případě, že parametr M/S Počet zařízení byl
nakonfigurován s minimální hodnotou 3
Spuštění/vypnutí priority chladiče Slave 3
Priorita = 1  nejvyšší priorita
Priorita = 4  nejnižší priorita
Toto menu je viditelné pouze v případě, že parametr M/S Počet zařízení byl
nakonfigurován s minimální hodnotou 4
Parametr se používá k deaktivaci chladiče Master

4.2.5.3 Ovládání termostatu
Parametry v tomto menu související s termoregulací celého systému Master Slave jsou v zařízení
k dispozici pouze v zařízení nakonfigurovaném jako Master.
Zadaná hodnota/Dílčí
menu
Start Up DT=
Spuštění DT=
Limit =

Výchozí

Rozsah

2,7°C
1,5°C
60%

0,0…5,0°C
0,0…5,0°C
30%...100%

Fáze nahoru - Čas =

5 min.

Fáze dolů - Čas =

5 min.

0
min.…20
min.
0
min.…20

EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
Vzduchem nebo vodou chlazený
chladič a tepelné čerpadlo
D-EOMHW00107-15CS

Popis
Posun týkající se aktivní zadané hodnoty pro spuštění jednotky.
Posun týkající se aktivní zadané hodnoty pro vypnutí jednotky.
Limit zátěže, které musí dosáhnout všechny spuštěné jednotky než bude
povoleno spuštění nového chladiče.
Minimální doba mezi spuštěním dvou chladičů
Minimální doba mezi zastavením dvou chladičů
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min.

4.2.5.4 Data
V tomto menu, které je k dispozici pouze v případě, že je jednotka konfigurovaná jako Master, jsou
shromážděna všechna hlavní data související s funkcí Master Slave.
Zadaná hodnota/Dílčí
menu
Příští zap. =

Výchozí
-

Příští vyp. okruh =

-

Nouzový chladič =

-

Přepnout datum/čas

-

Stav Master =
Slave 1=
Slave 2=
Slave 3=
Stav Master =
Stav Slave 1 =
Stav Slave 2 =
Stav Slave 3 =
Master ELWT=
Slave 1 EWLT=
Slave 2 EWLT=
Slave 3 EWLT=

-

Rozsah
-,Master, Slave 1, Slave 2,
Slave 4
-,Master, Slave 1, Slave 2,
Slave 4
-,Master, Slave 1, Slave 2,
Slave 4
dd/mm/rrrr
hh:mm:ss
Vyp., Zap.
Vyp., Zap.
Vyp., Zap.
Vyp., Zap.
0%...100%
0%...100%
0%...100%
0%...100%
-

Popis
Zobrazí příští chladič, který se spustí
Zobrazí příští chladič, který se zastaví.
Zobrazí současný nouzový chladič.
Zobrazí den a čas, kdy se provede rotace nouzového
chladiče.
Zobrazí aktuální stav Master
Zobrazí aktuální stav Slave 1
Zobrazí aktuální stav Slave 2
Zobrazí aktuální stav Slave 3
Zobrazí aktuální stav Master
Zobrazí aktuální stav Slave 1
Zobrazí aktuální stav Slave 2
Zobrazí aktuální stav Slave 3
Zobrazí Master ELWT
Zobrazí Slave1 ELWT
Zobrazí Slave2 ELWT
Zobrazí Slave3 ELWT

4.2.5.5 Časovače
V tomto menu se hlásí odpočty při spuštění a vypnutí nového chladiče
Zadaná hodnota/Dílčí menu
Fáze nahoru - Časovač =
Fáze dolů - Časovače =

Výchozí
-

Rozsah
-

Popis
Aktuální prodleva fáze nového chladiče
Aktuální prodleva fáze nového chladiče

4.2.6 Datum/Čas
Tato stránka umožní nastavit čas a datum v UC. Tento čas a toto datum budou použity v protokolu
alarmu. Kromě toho lze rovněž nastavit počáteční a konečné datum úsporného režimu (DLS), je-li
použit.
Zadaná
hodnota/Dílčí
menu
Aktuální čas =
Aktuální datum =
Rozdíl UTC =
Aktivace DLS =
Zač. měsíc DLS =
Začínající
týden
DLS =
Kon. měs. DLS =
Kon. týden DLS =

Výchozí

Rozsah

12:00:00
01/01/2014
-60min
Ano
Březen
2. týden
Listopad
1. týden

Popis

Rozdíl s UTC
Ne, Ano
Začínající měsíc letního času
Začínající týden letního času
NA, Led....Pros
1.-5. týden

Končící měsíc letního času
Končící týden letního času

Nastavení hodin se udržuje díky baterii v ovladači. Zajistěte, aby k výměně baterie došlo každé 2
roky (viz část 3.6).
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EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
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chladič a tepelné čerpadlo
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Vzduchem a vodou chlazené chladiče a tepelné
čerpadlo
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4.2.7 Úspora energie
Tato stránka shrnuje všechna nastavení, která povolí omezení kapacity chladiče. Více informací o
těchto parametrech a funkcích Restart LWT a Omezení maxima naleznete v části 5.1.7.
Zadaná
hodnota/Dílčí
menu
Kapacita jednotky
Omezení maxima =
Typ restartu LWT =

Výchozí

Max. restart Dt=
Start restartu Dt=
Chlazení
Max Reset OAT=
Start restartu OAT=
Vytápění
Max Reset OAT=
Start restartu OAT=

5°C
5°C

Žádný

Rozsah

Popis

Žádný
4-20 mA
Zpětný
OAT (pouze A/C)
0,0…10,0°C
0,0…10,0°C

Zobrazí aktuální kapacitu jednotky
Zobrazí aktuální omezení maxima
Nastavení hodnoty teploty vody na výstupu, typ restartu
Viz část

23,8°C
15,5°C

10,0…29,4°C
10,0…29,4°C

Viz část (pouze A/C)
Viz část (pouze A/C)

0,0°C
6,0°C

10,0…-10,0°C
10,0…-10,0°C

Viz část (pouze A/C-H/P)
Viz část (pouze A/C-H/P)

Viz část
Viz část

4.2.8 Nastavení ovladače IP
UC má zabudovaný webový server zobrazující repliku obrazovek HMI. Pro přístup k tomuto
dalšímu webovému HMI je třeba nastavit nastavení IP, které se bude shodovat s nastavením
lokální sítě. To lze provést na této stránce. Ohledně dalších informací týkajících se nastavení
následujících zadaných hodnot kontaktujte IT oddělení, prosím.
Chcete-li aktivovat nové nastavení je nutné provést restart ovladače, lze to provést pomocí tlačítka
"Použít změny".
Ovladač rovněž podporuje DHCP, v takovém případě je třeba použít název ovladače.
Zadaná
hodnota/Dílčí
menu
Použít změny =
DHCP=

Výchozí

Akt. IP =
Akt. maska =
Akt. brána =
Zadaná IP=
Zadaná maska =
Zadaná brána =
Prim. DNS =
Sek. DNS =
Název hostitele =
MAC =

-

Ne
Vyp.

Rozsah

Ne, Ano
Vyp./Zap.
-

Popis
Restart ovladače a použití provedený změn
Aktivovat nebo deaktivovat DHCP (dynamický konfigurační protokol klienta v
počítačové síti)
Aktuální IP adresa
Aktuální maska podsítě
Aktuální brána
Zadaná IP adresa (aktivuje se) je-li DHCP = Vyp.
Zadaná maska podsítě
Zadaná brána
Primární DNS
Sekundární DNS
Název ovladače
Adresa MAC ovladače

4.3 Zobrazit/Nastavit okruh
V této části lze provést výběr mezi dostupnými okruhy a přístupovými daty dostupnými pro vybraný
okruh.
Zadaná
hodnota/Dílčí
menu
Okruh #1

Výchozí


EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
Vzduchem nebo vodou chlazený
chladič a tepelné čerpadlo
D-EOMHW00107-15CS

Rozsah

Popis

Menu pro okruh #1
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EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - Vodou chlazené chladiče
EWLQ090G ÷ EWLQ720L - R410a - Bez kondenzátoru
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Vzduchem a vodou chlazené chladiče a tepelné
čerpadlo



Okruh #2

Návod k obsluze

Menu pro okruh #2 (je-li přítomen)

Dílčí menu každého okruhu jsou identická, ale obsah každého z nich odráží stav odpovídajícího
okruhu. Následující dílčí menu budou vysvětlena pouze jednou. Je-li k dispozici pouze jeden
okruh, položka Okruh #2 ve výše uvedené tabulce se skryje a nebude dostupná.
Zadaná hodnota/Dílčí
menu
Nastavení
Stav okruhu=

Výchozí

Kap. okruhu =
Režim okruhu =

0,0%
Aktivovat

Rozsah



Odpař. tlak =
Kond. tlak =
Odpař. sta. tlak =
Kond. sta. tlak =
Tepl. sání =
Sání SH =
Podchl. výparníku =
Podchl. kondenzátoru =
Pozice EXV =
Rychlost VFD

0%

Vyp.:
Připraveno
Vyp.:
Časovač cyklu
Vyp.:
Deaktivovat
všechny
komponenty
Vyp.:
Vypnutá klávesnice
Vyp.:
Přepínač okruhu
Vyp.:
Alarm
Vyp.:
Režim testu
Vyp.:
Pozastavení nízkého
tl.
(jednotky W/C)
Spuštění: Předotevření
Spuštění: Odčerpat
Spuštění: Normální
Spuštění: Nízký tlak výparníku
Spuštění: Vysoký tlak kond.
Spuštění: Vysoký okolní limit (jednotky
A/C)
Spuštění: Rozmrazování
(jednotky
A/C)
Aktivovat
Vypnout
0-100%

Popis
Odkaz na nastavení okruhu
Stav okruhu

Kapacita okruhu
Aktivace okruhu přes klávesnici
Odpařovací tlak
Kondenzující tlak
Saturovaná teplota odpařování
Saturovaná kond. teplota
Teplota sání
Přehřívání sání
Podchlazení výparníku
Podchlazení kondenzátoru
Pozice expanzního ventilu
Rychlost ventilátoru (pouze A/C)

4.3.1 Nastavení
Na této stránce je shrnutý stav okruhu.
Zadaná
hodnota/Dílčí
menu
Kompresory
Ovládání
kond.
okruhu X
Ovládání ventilátoru
EXV
Rozmrazování

Výchozí

Rozsah

Popis




Odkaz na stránku kompresoru
Odkaz na stránku ovládání kond. okruhu (pouze W/C)





Odkaz na stránku ovládání ventilátoru okruhu (pouze A/C)
Odkaz na stránku EXV
Odkaz na stránku rozmrazování (pouze A/C)

4.3.1.1 Kompresory
Tato stránka shrnuje všechny relevantní údaje o kompresorech souvisejícího okruhu.
Poznamenejte si následující číselné označení kompresorů:
1. Kompresor 1 a kompresor 3 patří k okruhu #1
2. Kompresor 2 a kompresor 4 patří k okruhu #2
Zadaná
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Výchozí

Rozsah

Popis

EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
Vzduchem nebo vodou chlazený
chladič a tepelné čerpadlo
D-EOMHW00107-15CS

EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - Vodou chlazené chladiče
EWLQ090G ÷ EWLQ720L - R410a - Bez kondenzátoru
EWHQ100G ÷ EWHQ400G - R410a - Chladiče s tepelným
čerpadlem
EWAQ-G 07555 SS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWAQ-G 08070 XS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWYQ-G 07560 XS - R410a - Vzduchem chlazená tepelná čerpadla

hodnota/Dílčí
menu
Akt. komp.
Kompresor 1
Stav
Start =
Zastavení =
Doba provozu =
Počet startů =
Kompresor 3
Stav
Start =
Zastavení =
Doba provozu =
Počet startů =

Vzduchem a vodou chlazené chladiče a tepelné
čerpadlo


Vyp.

Odkaz na stránku Aktivace kompresoru
Vyp., Zap.

Stav kompresoru
Datum a čas posledního startu
Datum a čas posledního zastavení
Doba provozu kompresoru
Počet startů kompresorů

Vyp., Zap.

Stav kompresoru
Datum a čas posledního startu
Datum a čas posledního zastavení
Doba provozu kompresoru
Počet startů kompresorů

0h
0
Vyp.

Návod k obsluze

0h
0

Stránka aktivace kompresorů umožňuje provést aktivaci nebo deaktivaci kompresoru.
Zadaná
hodnota/Dílčí
menu
Komp. 1
Komp. 2
Komp. 3
Komp. 4

Výchozí

Auto
Auto
Auto
Auto

Rozsah

Vyp., Auto
Vyp., Auto
Vyp., Auto
Vyp., Auto

Popis

Aktivace kompresoru
Aktivace kompresoru (je-li k dispozici)
Aktivace kompresoru
Aktivace kompresoru (je-li k dispozici)

Je-li kompresor vypnutý během spuštění, nevypne se okamžitě, ale ovladače počká na normální
vypnutí z důvodu termoregulace a poté se kompresor do další aktivace znovu nespustí.
4.3.1.2 Ovládání kond. okruhu 1
Tato stránka shrnuje všechny parametry ovládání okruhu kondenzátoru. Více informací o těchto
parametrech a ovládání kondenzačního okruhu naleznete v části 5.6.2.
Zadaná
hodnota/Dílčí
menu
Kond. sat. tepl. SP=
Kond. sat. tepl. =
Výkon =
Max. výkon =
Min. výkon

Výchozí

35,0°C
100,0%
0,0%

Rozsah
30,0…50°C
50…100%
0…50%

Popis

Saturovaná kond. teplota - Zadaná hodnota
Skutečná saturovaná kond. teplota
Skutečný kondenzační výkon
Maximální kondenzační výkon
Minimální kondenzační výkon

4.3.1.3 Ovládání ventilátoru (pouze A/C)
Tato stránka shrnuje všechna nastavení související s ovládáním Ventilátoru. Více informací o
těchto parametrech a ovládání ventilátoru naleznete v části 5.6.3.
Zadaná
hodnota/Dílčí
menu
Kond. cíl =
Cíl výp. =
Kond. sta. tlak =
Odpař. sta. tlak =
Rychlost VFD =
Max.
rychlost
ventilátoru =
Min.
rychlost
ventilátoru =

Výchozí

38,0°C
2,0°C
100%
20%

EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
Vzduchem nebo vodou chlazený
chladič a tepelné čerpadlo
D-EOMHW00107-15CS

Rozsah

Popis

20…55°C
-5…10°C
0-100%
50…100%

Kond. cíl pro ovládání ventilátoru
Cíl výp. pro ovládání ventilátoru (pouze A/C H/P)
Tlak v kondenzátoru
Tlak ve výparníku
Skutečná rychlost ventilátoru
Maximální rychlost ventilátoru

20…50%

Minimální rychlost ventilátoru
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4.3.1.4 EXV
Tato stránka shrnuje všechny relevantní informace o stavu EXV. Více informací o těchto
parametrech a ovládání EXV naleznete v části 5.7.
Zadaná
hodnota/Dílčí
menu
Stav EXV =
Sání SH =
Odp. tlak
Skutečná pozice =
Cílová
hodnota
chlazení SSH =
Cílová
hodnota
vytápění SSH =
Max. prov. tlak =

Výchozí

Rozsah

Popis

Zavřeno
6,5dK

4,4…30,0dK

Zavřeno, Tlak, Přehřívání
Přehřívání sání
Odpařovací tlak
Otevření expanzního ventilu
Zadaná hodnota přehřívání sání chlazení

6,5dK

2,5…30,0dK

Zadaná hodnota cílového přehřívání (pouze H/P)

890,0…1172,2kPa

Maximální provozní tlak

900,0 kPa

4.3.1.5 Rozmrazování (pouze A/C)
Tato stránka shrnuje všechny relevantní údaje o nastavení rozmrazování. Další informace o
procesu rozmrazování viz část 5.8
Zadaná
hodnota/Dílčí
menu
Man. rozmrazování
=
Ovládání
rozmrazování =
Stav rozmrazování
=
Omezení
kond.
tlaku =
Čas
do
rozmrazování =
Parametr
rozmrazování =
Časový
limit
rozmrazování =
Reset poč. =

Výchozí

Vyp.

Rozsah

Vyp., Zap.

2960
kPa
20 sek.
10 dK
600 sek.
Vyp.

Zavřeno, Tlak, Přehřívání
Počítadlo cyklů rozmrazování

0
W

Popis

W, Pr1, 4W1, Df,
Pr2, 4W2, WuH
2200…3100 kPa

Fáze provedení rozmrazování

0…310 sek.

Prodleva před spuštěním rozmrazování je-li žádost o rozmrazování aktivní

4…15 dK

Parametr identifikuje potřebu rozmrazování.

240…1800 sek.

Maximální délka trvání rozmrazování

Vyp., Zap.

Reset počítadla rozmrazování

Omezení kondenzačního tlaku pro účely rozmrazování

4.4 Zadané hodnoty teploty
Tato stránka umožňuje nastavit zadané hodnoty teploty vody v různých režimech. Více
podrobností viz část 0.
Zadaná
hodnota/Dílčí
menu
Chlazení LWT 1=

Výchozí

Chlazení LWT 2=

7,0°C

Mrazení LWT=
Vytápění LWT1 =
Vytápění LTW2 =

4,0°C
45,0°C
45,0°C
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7,0°C

Rozsah
4,0…15,0°C
(režim
chlazení)
-8,0…15,0°C
(režim
chlazení s glykolem)
4,0…15,0°C
(režim
chlazení)
-8,0…15,0°C
(režim
chlazení s glykolem)
-10,0…4,0°C
25,0…55,0°C
25,0…55,0°C

Popis

Primární nastavená hodnota chlazení

Sekundární nastavená hodnota chlazení (viz 3.6.3)

Zadaná hodnota - led (led v režimu zap./vyp.)
Primární zadaná hodnota vytápění (pouze H/P)
Sekundární zadaná hodnota vytápění (pouze H/P)

EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
Vzduchem nebo vodou chlazený
chladič a tepelné čerpadlo
D-EOMHW00107-15CS

EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - Vodou chlazené chladiče
EWLQ090G ÷ EWLQ720L - R410a - Bez kondenzátoru
EWHQ100G ÷ EWHQ400G - R410a - Chladiče s tepelným
čerpadlem
EWAQ-G 07555 SS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWAQ-G 08070 XS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWYQ-G 07560 XS - R410a - Vzduchem chlazená tepelná čerpadla

Vzduchem a vodou chlazené chladiče a tepelné
čerpadlo
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4.5 Teploty
Tato stránka zobrazuje všechny teploty vody, výparníku a kondenzátoru a teplotu mezi vstupem a
výstupem.
Zadaná
hodnota/Dílčí
menu
Výp. LWT=
Výp. EWT=
Kond. LWT =
Kond. EWT =
Výparník Delta T=
Kond. Delta T=
Výp. LWT - pokles
=
Kond.
LWT
pokles =

Výchozí

Rozsah

Popis

-

-

Teplota vody na výstupu výparníku
Teplota vody na vstupu výparníku
Teplota vody na výstupu z kondenzátoru
Teplota vody na vstupu do kondenzátoru
Teplota výparníku delta
Teplota kondenzátoru delta
Rychlost změny teploty vody na výstupu z výparníku

-

-

Rychlost změny teploty na výstupu z kondenzátoru

4.6 Režimy k dispozici
Tato stránka umožňuje nastavit provozní režim jednotky. Více informací o těchto parametrech a
dostupných režimech jednotky naleznete v části 5.1.2.
Zadaná
hodnota/Dílčí
menu
Režimy

Výchozí

Chlazení

Rozsah

Chlazení
Chlazení s glykolem
Chlazení/Led
glykolem
Led
Vytápění/Chlazení
Vytápění/Chlazení
glykolem
Vytápění/Led
glykolem
Pokračování
Test

Popis
Dostupné režimy pro provoz jednotky
s

s
s

4.7 Časovače
Tato stránka obsahuje informace o časovačích cyklu pro každý kompresor. Jsou-li časovače cyklu
aktivní, spustí se nový start kompresoru.
Zadaná
hodnota/Dílčí
menu
Komp. 1 =
Komp. 2 =
Komp. 3 =
Komp. 4 =
Časovače smazání
cyklu
Stg Up Dly Rem=
Stg Dn Dly Rem=
Clr Stg Delays=
Prodleva cyklu ledu
Vymazat prodlevu
ledu =

Výchozí

Rozsah

Popis

Vyp.

0s
0s
0s
0s
Vyp./Zap.

Časovač smazání cyklu

Vyp.

Vyp./Zap.

Vymazat fáze prodlevy

Vyp.

Vyp./Zap.

Vymazat prodlevu ledu

EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
Vzduchem nebo vodou chlazený
chladič a tepelné čerpadlo
D-EOMHW00107-15CS
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EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - Vodou chlazené chladiče
EWLQ090G ÷ EWLQ720L - R410a - Bez kondenzátoru
EWHQ100G ÷ EWHQ400G - R410a - Tepelné čerpadlo - chladič
EWAQ-G 07555 SS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWAQ-G 08070 XS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWYQ-G 07560 XS - R410a - Vzduchem chlazená tepelná čerpadla

Vzduchem a vodou chlazené chladiče a tepelné
čerpadlo

Návod k obsluze

4.8 Alarmy
Tento odkaz vás přesměruje na stránku Alarm. Každá z položek představuje odkaz na stránku s
jinými informacemi. Zobrazené informace závisí na abnormálních provozních podmínkách, které
způsobily aktivaci zařízení, okruhu nebo bezpečnostních prvků kompresoru. Podrobný popis
alarmů a způsobu manipulace s nimi naleznete v části Odstraňování problémů.
Zadaná hodnota/Dílčí
menu
Aktivní alarm
Protokol
Protokol o události
Snímek alarmu

Výchozí





Popis
Seznam aktivních alarmů
Historie všech alarmů a oznámení
Seznam všech událostí
Seznam snímků se všemi relevantními údaji zaznamenanými v okamžiku spuštění alarmu.

4.9 Provoz zařízení
Zadaná hodnota/Dílčí
menu
Konfigurovat jednotku
Limity alarmu
Kalibrace
senzorů
jednotky
Kalibrace
senzorů
okruhu
Manuální
ovládání
jednotky
Manuální
ovládání
okruhu 1
Manuální
ovládání
okruhu 2
Naplánovaná údržba

Výchozí

Rozsah

Popis





Viz část 0
Viz část 4.9.2
Viz část 4.9.3



Viz část 4.9.4



Viz část 0



Viz část 0




Viz část 4.9.7

4.9.1 Konfigurovat jednotku
Tato stránka shrnuje všechna konkrétní nastavení této jednotky jako je typ jednotky, počet okruhů,
typ ovládání kondenzace, atd.... Část těchto nastavení nelze upravit a předpokládá se, že budou
nastaveny během výroby této jednotky nebo jejího uvedení do provozu. Úprava každého
parametru v tomto menu vyžaduje, aby byl spínač jednotky nastaven na 0.
Zadaná
hodnota/Dílčí
menu
Použít změny =
Typ jednotky =

Výchozí

Rozsah

Ne
EWWD
Žádný

Třída hlučnosti =
Počet okruhů =
Typ inverze
Ovl. kond. =

Ovl. kond. =
Adresa M/S
M/S počet jednotek

Typ M/S Sns
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Stand.
1
Ne
Ne
Žádný
Samostatný

2

NTC10K

Ne, Ano
EWWD, EWLD
Žádný,
Chladič,
Tepelné čerpadlo
Standardní, nízká
1,2
Ne, voda, plyn
Žádné,
Tlak,
Kond.
vstup,
Kond. výstup
Žádný, ventil, VFD
Samostatný,
Master, Slave 1 ,
Slave 2, Slave 3
2,3,4

NTC10K, PT1000

Popis
Po provedení změn zadejte Ano.
Vyberte typ jednotky, chladič (EWWD) nebo bez kondenzátoru (EWLD)
(pouze W/C)
Typ jednotky vyberte podle názvu modelu.
Provede výběr ze dvou tříd hlučnosti. (pouze A/C C/O)
Počet okruhů chladiče
Typ inverze v režimu tepelného čerpadla. (pouze W/C)
Aktivace ovládání kondenzátoru (pouze W/C)
Vyberte typ zařízení použitý pro kontrolu kondenzace (pouze W/C)
Definujte, zda chladič funguje samostatně nebo zda patří do sítě MasterSlave.
Označení počtu chladičů, které patří do sítě Master-Slave. Tento parametr
musí být nastaven pouze u chladiče typu Master, u všech jednotek typu
Slave může být ponechán s výchozí hodnotou.
Definuje typ senzoru použitého k měření běžné teploty vody na výstupu.
Tento parametr musí být nastaven pouze u chladiče typu Master, u všech
jednotek typu Slave může být ponechán s výchozí hodnotou.

EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
Vzduchem nebo vodou chlazený
chladič a tepelné čerpadlo
D-EOMHW00107-15CS

EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - Vodou chlazené chladiče
EWLQ090G ÷ EWLQ720L - R410a - Bez kondenzátoru
EWHQ100G ÷ EWHQ400G - R410a - Chladiče s tepelným
čerpadlem
EWAQ-G 07555 SS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWAQ-G 08070 XS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWYQ-G 07560 XS - R410a - Vzduchem chlazená tepelná čerpadla

Chování
alarmu
jednotky =
Zobrazovací
jednotky =
Jazyk HMI
Aktivovat možnosti
PVM/GFP=
Externí alarm=
Omezení maxima=
Restart Lwt =
Vlastní modul 1=

Blikání
Metrické
Česky
Vypnout
Vypnout
Vypnout
Vypnout
Žádný

Vlastní modul 2=

Žádný

Vlastní modul 3=

Žádný

Vzduchem a vodou chlazené chladiče a tepelné
čerpadlo
Blikání,
žádné
blikání
Metr., Angl.
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Chování digitálního výstupu alarmu jednotky
Měřící systém

Česky
Vypnout/Zapnout
Vypnout, Událost,
Alarm
Vypnout/Zapnout
Vypnout/Zapnout
Žádný, IP, Lon,
MSTP, Modbus,
AWM
Modbus, Bacnet
IP, Bacnet MSTP,
Lon, AWM
Modbus, Bacnet
IP, Bacnet MSTP,
Lon, AWM

Aktivace monitoru fázového napětí
Aktivace události nebo výstupu externího alarmu.
Aktivace signálu omezení maxima
Aktivace signálu restartu Lwt
Automatická konfigurace jakmile se UC spojí se souvisejícím modulem

Automatická konfigurace jakmile se UC spojí se souvisejícím modulem

Automatická konfigurace jakmile se UC spojí se souvisejícím modulem

Úpravy některé z těchto hodnot budou vyžadovat provedení nastavení "Použít změny = Ano". Tak
dojde k restartu ovladače! Tuto akci lze provést pouze je-li spínač Q0 nastaven do pozice 0.

4.9.2 Limity alarmu
Tato stránka obsahuje všechny limity alarmu, včetně alarmu nízkého tlaku. Aby bylo možné zajistit
řádný provoz, musí být nastaveny manuálně, podle konkrétní aplikace.
Zadaná
hodnota/Dílčí
menu
Alarm - Nízký tlak =
Pozastavení
nízkého tlaku =
Nízký tlak - uv. =
Vysoký tlak - uv. =
Zastavení vys. tl. =
Zamrznutí vody ve
výparníku=

Zamrznutí vody v
kondenzátoru =
Kontrola průtoku ve
výp. =
Časový limit rec.
výp. =
Čas spuštění při
nízké OAT
Min. tlak delta =

Výcho
zí
200,0
kPa
670,0
kPa
650,0
KPa
3850
kPa
4000
kPa
2,0°C

2,0°C

5s
3min
165
sek.
400,0
kPa

Rozsah

Popis

200,0…630,0kPa

Limit alarmu nízkého tlaku

150,0…793,0kPa

Limit pozastavení nízkého tlaku

150,0…793,0kPa

Limit uvolnění nízkého tlaku

3800…3980 kPa

Limit uvolnění vysokého tlaku

3900…4300 kPa

Limit alarmu - Vysoký tlak

2,0…5,6°C
glykolu)
-20.0…5.6°C
glykolem)
2,0…5,6°C
glykolu)
-20.0…5.6°C
glykolem)
5…15s

Limit ochrany výparníku před zamrznutím

(bez
(s
(bez

Limit ochrany před zamrznutím kondenzátoru (pouze W/C)

(s
Prodleva kontroly průtoku

1…10min

Vypršení časového limitu recirkulace před zvýšením alarmu

150…240 sek.

Čas spuštění, během kterého je upozornění na nízký tlak ignorováno.

50…700 kPa

Minimální tlakový rozdíl pro spuštění alarmu Nízký tlak Delta

Po selhání se software vrátí zpět do normálního provozu. Nicméně, alarm se nerestartuje dokud
nedojde k manuálnímu restartu spínačů vysokého tlaku pomocí tlačítka, které je součástí spínače.

4.9.3 Kalibrace senzorů jednotky
Tato stránka umožní správnou kalibraci senzorů zařízení.
EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
Vzduchem nebo vodou chlazený
chladič a tepelné čerpadlo
D-EOMHW00107-15CS
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EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - Vodou chlazené chladiče
EWLQ090G ÷ EWLQ720L - R410a - Bez kondenzátoru
EWHQ100G ÷ EWHQ400G - R410a - Tepelné čerpadlo - chladič
EWAQ-G 07555 SS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWAQ-G 08070 XS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWYQ-G 07560 XS - R410a - Vzduchem chlazená tepelná čerpadla

Zadaná
hodnota/Dílčí
menu
Výp. LWT=
Posun výp. LWT =
Výp. EWT=
Posun výp. EWT =
Kond. LWT =
Posun výp. LWT =
Kond. EWT =
Posun kond. EWT =
Tepl. OA =
Tepl. posun OA =

Výchozí

7,0°C
0,0°C
12,0°C
0,0°C
35°C
0,0°C
30,0°C
0,0°C
30,0°C
0,0°C

Vzduchem a vodou chlazené chladiče a tepelné
čerpadlo
Rozsah

-5,0…5,0°C
-5,0…5,0°C
-5,0…5,0°C
-5,0…5,0°C

-5,0…5,0°C

Návod k obsluze

Popis
Hodnota LWT na výstupu (včetně časového posunu)
Kalibrace LWT výparníku
Hodnota EWT na výstupu (včetně časového posunu)
Kalibrace EWT výparníku
Aktuální hodnota kondenzátoru LWT (včetně časového posunu) (pouze W/C)
Kalibrace kondenzátoru LWT (pouze W/C)
Aktuální hodnota kondenzátoru EWT (včetně časového posunu) (pouze W/C)
Kalibrace kondenzátoru EWT (pouze W/C)
Aktuální hodnota venkovní teploty na výstupu (včetně časového posunu)
(pouze A/C)
Kalibrace teploty venkovního vzduchu (pouze A/C)

4.9.4 Kalibrace senzorů okruhu
Tato stránka umožní správnou kalibraci senzorů okruhu.
Zadaná
hodnota/Dílčí
menu
Tlak výp. =
Posun tl. výp. =
Tlak kond. =
Posun tl. kond. =
Tepl. sání =
Posun sání =
Teplota na výstupu
=
Posun na výstupu =

Výchozí

Rozsah

0,0kPa

-100,0…100,0 kPa

0.0kPa

-100,0…100,0 kPa

0,0°C

-5,0…5,0°C

0,0°C

-5,0…5,0°C

Popis
Hodnota tlaku výparníku (včetně časového posunu)
Časový posun - tlak výparníku
Aktuální hodnota kondenzátoru (včetně časového posunu)
Časový posun - tlak kondenzátoru
Hodnota teploty sání (včetně časového posunu)
Časový odstup - sací teplota
Hodnota teploty vypouštěného vzduchu (včetně časového posunu) (pouze
A/C)
Posun teploty na výstupu (pouze A/C)

Kalibrace tlaku výparníku a teploty sání jsou povinné v případě zařízení s negativními zadanými
hodnotami teploty vody. Tyto kalibrace musí být provedeny se správným měřidlem a termometrem.
Nesprávná kalibrace těchto dvou nástrojů může vyvolat omezení provozu, alarmů a dokonce
poškození komponentů.

4.9.5 Manuální ovládání jednotky
Tato stránka obsahuje všechny testovací body, stav digitálních vstupů, stav digitálních výstupů a
hodnotu analogových vstupů spojených s jednotkou. Chcete-li aktivovat kontrolní bod, je třeba
nastavit Dostupné režimy ke kontrole (viz část 4.6).
Zadaná
hodnota/Dílčí menu
Zkušební
alarm
zařízení =
Čerpadlo výp. 1=
Čerpadlo výp. 2=
Test. čerpadlo výp. 1=
Test. čerpadlo výp. 2=
Zkušební výstup test.
vent. =
Zkušební výstup VFD
=
Vstupní/Výstupní
hodnoty
Vstup jednotky Sw =
Zadání dvoj. h. =
Zadání průt. výp. =
Vstup průtoku kond. =
Vstup spínače HP =
Vstup PVM/GFP =
Ext. alarm =
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Výcho
zí
Vyp.

Rozsah

Popis

Vyp./Zap.

Test výstupu obecného alarmu

Vyp.
Vyp.
Vyp.
Vyp.
0,0 %

Vyp./Zap.
Vyp./Zap.
Vyp./Zap.
Vyp./Zap.
0…100 %

Test čerpadla výparníku 1
Test čerpadla výparníku 2
Test čerpadla kondenzátoru 1
Test čerpadla kondenzátoru 2
Zkušební výstup ventilu pro kontrolu kondenzace

0,0 %

0…100 %

Zkušební výstup VFD pro kontrolu kondenzace

Vyp.
Vyp.
Vyp.
Vyp.
Vyp.
Vyp.

Vyp./Zap.
Vyp./Zap.
Vyp./Zap.
Vyp./Zap.
Vyp./Zap.
Vyp./Zap.

Vyp.

Vyp./Zap.

Stav spínače jednotky
Stav dvojité zadané hodnoty
Stav spínače výparníku
Stav spínače průtoku kondenzátoru
Stav spínače tepelného čerpadla
Stav monitoru fázového napětí, ochrany podpětí nebo selhání uzemnění
(zkontrolujte nainstalovanou možnosti)
Stav externího alarmu

EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
Vzduchem nebo vodou chlazený
chladič a tepelné čerpadlo
D-EOMHW00107-15CS

EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - Vodou chlazené chladiče
EWLQ090G ÷ EWLQ720L - R410a - Bez kondenzátoru
EWHQ100G ÷ EWHQ400G - R410a - Chladiče s tepelným
čerpadlem
EWAQ-G 07555 SS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWAQ-G 08070 XS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWYQ-G 07560 XS - R410a - Vzduchem chlazená tepelná čerpadla

Al. j. na výst. =
Čerp. výp. 1 - výst. =
Čerp. výp. 2 - výst. =
Výstup čerp. kond. 1
=
Výstup čerp. kond. 2
=
Odp. výp. EWT =
Odp. výp. LWT =
Odp. kond. EWT =
Odp. kondenzátoru
LWT =
Lim. pož. =
Reset akt. LWT =
Kond.
výstupní
elektronka =
Výstup VFD =

Vzduchem a vodou chlazené chladiče a tepelné
čerpadlo

Vyp.
Vyp.
Vyp.
Vyp.

Vyp./Zap.
Vyp./Zap.
Vyp./Zap.
Vyp./Zap.

Stav relé výstupu obecného alarmu
Stav poplachového relé čerpadla výparníku 1
Stav poplachového relé čerpadla výparníku 2
Stav relé čerpadla kondenzátoru 1

Vyp.

Vyp./Zap.

Stav relé čerpadla kondenzátoru 2

340-300 kOhm
340-300kOhm
340-300 kOhm
340-300 kOhm

Odpor snímače EWT výparníku
Odpor snímače LWT výparníku
Odpor snímače kondenzátoru LWT
Odpor snímače kondenzátoru LWT

0 mA
0mA
0,0V .

3-21mA
3-21mA
0,0-10,0 V

Vstup pro limit požadavku
Vstup pro restart zadané hodnoty
Výstupní elektronka ventilu pro ovládání kondenzace

0,0 V .

0,0-10,0 V

Výstupní elektronka VFD pro ovládání kondenzace

0 Ohm
0 Ohm
0Ohm
0 Ohm

Návod k obsluze

4.9.6 Manuální ovládání okruhu 1
Tato stránka obsahuje všechny testovací body, stav digitálních vstupů, stav digitálních výstupů a
hodnotu analogových vstupů spojených s okruhem 1 (nebo okruhem 2, je-li nainstalovaný, v
závislosti na vybraném odkazu). Chcete-li aktivovat kontrolní bod, je třeba nastavit Dostupné
režimy ke kontrole (viz část 4.6).
Zadaná
hodnota/Dílčí
menu
Test komp. 1=
Test komp. 3 =
Test
4-cestného
ventilu =
Test VFD =
Test EXV Pos=
Zkušební
výstup
test. vent. =
Zkušební
výstup
VFD =
Vstupní/Výstupní
hodnoty
Vst. tl. výp. =
Vst. tl. kond. =
Rest. tepl. sání =
Výstup komp. 1 =
Výstup komp. 3
Kond. - výstupní
elektronka =
Výstup VFD =

Výchozí

Rozsah

Popis

Vyp.
Vyp.
Vyp.

Vyp./Zap.
Vyp./Zap.
Vyp./Zap.

Test kompresoru 1 (první kompresor okruhu č.1)
Test kompresoru 3 (druhý kompresor okruhu č.1)
Test čtyřcestného ventilu

Vyp.
0,0%
0,0%

Vyp./Zap.
0-100%
0-100%

Aktivace testu VFD.
Stav pohybů expanzního ventilu
Zkušební výstup ventilu pro kontrolu kondenzace

0,0%

0-100%

Zkušební výstup VFD pro kontrolu kondenzace

0,4-4,6V
0,4-4,6V
340-300kOhm
Vyp./Zap.
Vyp./Zap.
0,0-10,0V

Vstupní napětí tlaku výparníku
Vstupní napětí tlaku kond.
Odpor snímače teploty při sání
Stav kompresoru 1 (první kompresor okruhu č.1)
Stav kompresoru 3 (druhý kompresor okruhu č.1)
Výstupní elektronka ventilu pro ovládání kondenzace

0,0-10,0V

Výstupní elektronka VFD pro ovládání kondenzace

0,0V
0,0V
0Ohm
Vyp.
Vyp.
0,0V
0,0V

4.9.7 Naplánovaná údržba
Tato stránka obsahuje kontaktní číslo na servisní organizaci, která se stará o toto zařízení a
harmonogram další údržby.
Zadaná
hodnota/Dílčí menu
Příští údržba =
Odkaz na podporu =

Výchozí
Leden
2015
999-999999

EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
Vzduchem nebo vodou chlazený
chladič a tepelné čerpadlo
D-EOMHW00107-15CS

Rozsah

Popis
Datum další údržby
Referenční číslo nebo e-mail servisní organizace
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EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - Vodou chlazené chladiče
EWLQ090G ÷ EWLQ720L - R410a - Bez kondenzátoru
EWHQ100G ÷ EWHQ400G - R410a - Tepelné čerpadlo - chladič
EWAQ-G 07555 SS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWAQ-G 08070 XS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWYQ-G 07560 XS - R410a - Vzduchem chlazená tepelná čerpadla

Vzduchem a vodou chlazené chladiče a tepelné
čerpadlo
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4.10 Uložit a obnovit
Ovladač má funkci uložení aktuálního nastavení zařízení na kartu SD a jeho následného obnovení.
Tato funkce může být užitečná v případě, že potřebujete provést aktualizaci softwaru nebo
zkopírovat současné nastavení pro budoucí použití, např. při výměně ovladače.
V případě zálohy nemusí dojít k obnovení části nastavení jako je počet startů a doba provozu.
Zálohy lze provádět pravidelně, aby se zajistilo zachování aktuálního nastavení.

Tato stránka obsahuje všechny zadané hodnoty pro zadávání příkazů a/nebo obnovení dříve
uloženého souboru s parametry.
Zadaná
hodnota/Dílčí
menu
Stav karty SD =

Výchozí
Žádná
karta

Uložit na SD =
Uložit výsledek SD
=

Ne
Naprázdno

Obn. z SD =
Výsl. obn. SD =

Ne
Naprázdno

Rozsah
Žádná
karta,
Pouze ke čtení
Čtení/Zápis
Ne, Ano
Neúspěch,
Úspěch,
Naprázdno
Ne, Ano
Neúspěch,
Úspěch,
Naprázdno

Popis

Stav karty SD
Zadaná hodnota pro vynucení vytvoření souboru s parametrem na kartě SD
Výsledek příkazu Uložit
Zadaná hodnota pro vynucení obnovení parametru na kartě SD

Než budete pokračovat, ujistěte se, zda je karta SD do slotu zasunutá správně, stejně jako na
uvedeném obrázku. Na stejné stránce se rovněž zobrazí stav karty SD, aby bylo možné
zkontrolovat, zda je povoleno uložit parametry.

Aby bylo možné uložit kopii nastavení, stav karty SD musí být Čtení/Zápis (1). Je-li stav Pouze ke
čtení (2), zkontrolujte pozici zámku karty.

Čtení/Zápis
Návod k obsluze
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Pouze ke
čtení
EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
Vzduchem nebo vodou chlazený
chladič a tepelné čerpadlo
D-EOMHW00107-15CS

EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - Vodou chlazené chladiče
EWLQ090G ÷ EWLQ720L - R410a - Bez kondenzátoru
EWHQ100G ÷ EWHQ400G - R410a - Chladiče s tepelným
čerpadlem
EWAQ-G 07555 SS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWAQ-G 08070 XS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWYQ-G 07560 XS - R410a - Vzduchem chlazená tepelná čerpadla

Vzduchem a vodou chlazené chladiče a tepelné
čerpadlo
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Je-li karta SD zasunuta a zápis je povolený, změňte Uložit na SD na Ano. Výsledek uložení na SD
se dočasně změní na Neúspěch a je-li proces úspěšný, změní se následně na Úspěch. Do
kořenové složky na kartě SD se uloží soubor s názvem “PARAM.UCF”.
Stejný postup se používá při obnovení nastavení z již dříve uloženého konfiguračního souboru.
Soubor musí být uložen v kořenové složce na kartě SD.
Po obnovení parametrů a restartu ovladače je třeba zkontrolovat, zda je nové nastavení funkční.

4.11 O tomto chladiči
Na této stránce jsou shrnuty všechny informace potřebné k identifikaci jednotky a aktuálně
nainstalované verze softwaru. Tyto informace mohou být potřeba v případě alarmů nebo selhání
jednotky.
Zadaná
hodnota/Dílčí
menu
Model
G.O.
Unit S/N=
Zadání dat
BSP Ver=
Ver. ap. =
HMI GUID=

Výchozí

Rozsah

Popis

Název kódu
Toto pole by mohlo obsahovat číslo jednotky (OVyy-zzzzz)
Sériové číslo jednotky
Toto pole by mohlo obsahovat sériové číslo jednotky (CH-yyLxxxxx)
Verze firmware
Verze softwaru
Unikátní identifikace softwaru HMI
Hex. č. pro HMI GUID
Unikátní identifikace softwaru OBH
Hex. č. pro OBH GUID

OBH GUID=

5 Práce s touto jednotkou
Tato kapitola obsahuje informace o každodenním použití jednotky. Další části popisují jak provádět
běžné úkoly na zařízení a který typ ovládání je na jednotce k dispozici.

5.1 Nastavení jednotky
Přes puštěním zařízení je třeba provést základní nastavení, která provede zákazník podle způsobu
použití.
Zdroj řízení
Režimy k dispozici
Zadané hodnoty teploty
Nastavení ovládání termostatu
Nastavení alarmu
Čerpadla
Úspora energie
Datum/Čas/Harmonogramy










Viz kapitola 4.2.2
Viz kapitola 5.1.2
Viz kapitola 0
Viz kapitola 5.1.4
Viz kapitola 5.1.5
Viz kapitola 0
Viz kapitola 5.1.7
Viz kapitola 4.2.5

5.1.1 Zdroj řízení
Tato funkce fám umožní vybrat, který zdroj bude použitý pro řízení jednotky. K dispozici jsou
následující zdroje:
Lokální
Síť

Jednotka se aktivuje lokálními spínači umístěnými do spínací skříně.
Režim chladiče (chlazení, chlazení s glykolem, mrazení, vytápění, pokračování), zadaná hodnota LWT a limit kapacity se
stanoví prostřednictvím lokálního nastavení v HMI.
Jednotka se aktivuje dálkovým ovládáním.
Režim chladiče, hodnota LWT a limit kapacity se stanoví externí BMS. Tato funkce vyžaduje:

Dálkové ovládání umožňuje připojení k BMS (je třeba, aby součástí dálkového ovládání byl i spínač)

Komunikační modul a jeho připojení k BMS.

Další parametry týkající se síťového řízení naleznete v 4.2.2.
EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
Vzduchem nebo vodou chlazený
chladič a tepelné čerpadlo
D-EOMHW00107-15CS
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EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - Vodou chlazené chladiče
EWLQ090G ÷ EWLQ720L - R410a - Bez kondenzátoru
EWHQ100G ÷ EWHQ400G - R410a - Tepelné čerpadlo - chladič
EWAQ-G 07555 SS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWAQ-G 08070 XS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWYQ-G 07560 XS - R410a - Vzduchem chlazená tepelná čerpadla

Vzduchem a vodou chlazené chladiče a tepelné
čerpadlo

Návod k obsluze

5.1.2 Nastavení režimu k dispozici
V menu Režimy k dispozici lze vybrat následující provozní režimy 4.6:
Nastavte, je-li třeba snížit teplotu vody na 4°C. Ve vodním okruhu není třeba použít glykol, s výjimkou případů,
kdy okolní teplota dosáhne nízkých hodnot.
Chlazení s glykolem Nastavte, je-li třeba snížit teplotu vody na 4°C. Tento provoz vyžaduje použití správného poměru glykolu/vody v
okruhu výparníku.
Chlazení/Led
s Nastavte v případě potřeby duálního chlazení/ledu. Toto nastavení se vztahuje na provoz s dvojitou zadanou
glykolem
hodnotou, která se aktivuje prostřednictvím spínače, v souladu s následující logikou:

VYP: Chladič bude pracovat v režimu chlazení s Chlazením LWT1 přepnutým na aktivní zadanou hodnotu.

ZAP.: Chladič bude pracovat v režimu ledu s Led LWT1 přepnutým na aktivní zadanou hodnotu.
Led
Nastavte, je-li třeba použít úložiště ledu. Aplikace vyžaduje, aby kompresory byly spuštěné při plném zatížení
dokud nebude zásobník na led plný, potom je zastavte minimálně na 12 hodin. V tomto režimu nebudou
kompresory pracovat na částečné zatížení, ale pouze v režimu zapnuto/vypnuto.
Následující tři režimy rovněž umožňují přepnutí zařízení mezi režimem vytápění a jedním z předchozích režimů chlazení (chlazení,
chlazení s glykolem, mrazení)
Režim vytápění nastavte je-li třeba nastavit teplotu ohřívané vody na teplotu až 55°C (pouze H/P)
Vytápění/Chlazení
Nastavte v případě potřeby duálního chlazení/vytápění. Toto nastavení se vztahuje na provoz s dvojitou funkcí,
která se která se aktivuje prostřednictvím spínače Chlazení/Vytápění

Spínač CHLAZENÍ: Chladič bude pracovat v režimu chlazení s LWT1 přepnutým na aktivní zadanou
hodnotu.

Spínač VYTÁPĚNÍ: Chladič bude pracovat v režimu tepelného čerpadla s LWT1 přepnutým na aktivní
zadanou hodnotu.
Vytápění/Chlazení s Nastavte v případě potřeby duálního chlazení/vytápění. Toto nastavení se vztahuje na provoz s dvojitou funkcí,
glykolem
která se která se aktivuje prostřednictvím spínače Chlazení/Vytápění

Spínač CHLAZENÍ: Chladič bude pracovat v režimu chlazení s Chlazením LWT1 přepnutým na aktivní
zadanou hodnotu.

Spínač VYTÁPĚNÍ: Chladič bude pracovat v režimu tepelného čerpadla s LWT1 přepnutým na aktivní
zadanou hodnotu.
Vytápění/Led
s Nastavte v případě potřeby duálního chlazení/vytápění. Toto nastavení se vztahuje na provoz s dvojitou funkcí,
glykolem
která se která se aktivuje prostřednictvím spínače Chlazení/Vytápění

Spínač LED: Chladič bude pracovat v režimu chlazení s Mrazením LWT přepnutým na aktivní zadanou
hodnotu.

Spínač VYTÁPĚNÍ: Chladič bude pracovat v režimu vytápění s vytápěním LWT 1 přepnutým na aktivní
zadanou hodnotu.
Výkon (pouze W/C)
Nastavte v případě dvojitého chlazení vody a dočasného vytápění.
Teplota vody na výstupu odpovídá zadané hodnotě chlazení LWT1.
Teplota vody na výstupu odpovídá zadané hodnotě vytápění LWT1.
Test
Umožní manuální ovládání zařízení. Funkce manuálního testování pomáhá odstraňování problémů a kontrole
provozního stavu snímačů a spouštěcích zařízení. Tato funkce je k dispozici v hlavním menu, pouze na heslo
údržby. Chcete-li funkci testování aktivovat, je třeba přepnout zařízení pomocí spínače Q0 a změnit dostupný
režim na Test.
Chlazení

Pokud se zadaná hodnota dostupného režimu změní na test konfigurované jednotky, zadaná
hodnota vody, limit zamrznutí a nízkého tlaku se nastaví na minimální hodnotu a je třeba provést
obnovení dříve nastavených hodnot.

5.1.3 Nastavení zadané hodnoty teploty
Účelem chladiče je udržení teploty vypouštěné vody z výparníku co nejblíže předem nastavené
hodnotě, tzv. aktivní zadané hodnotě. Aktivní zadanou hodnotu vypočte ovladač zařízení na
základě následujících parametrů a fyzického vstupu






Základní zadaná hodnota určená aktuálním provozním režimem (chlazení, chlazení s
glykolem, led, vytápění)
Dvojitá zadaná hodnota (digitální vstup)
Reset zadané hodnoty (analogový vstup 4-20 mA)
Reset OAT (pouze A/C)
Reset výparníku Delta T (pouze A/C)
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EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
Vzduchem nebo vodou chlazený
chladič a tepelné čerpadlo
D-EOMHW00107-15CS

EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - Vodou chlazené chladiče
EWLQ090G ÷ EWLQ720L - R410a - Bez kondenzátoru
EWHQ100G ÷ EWHQ400G - R410a - Chladiče s tepelným
čerpadlem
EWAQ-G 07555 SS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWAQ-G 08070 XS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWYQ-G 07560 XS - R410a - Vzduchem chlazená tepelná čerpadla

Vzduchem a vodou chlazené chladiče a tepelné
čerpadlo
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Zadanou hodnotu LWT lze rovněž nastavit prostřednictvím sítě, pokud došlo k výběru vhodného
zdroje ovládání.
Rozsah zadané hodnoty je omezený podle vybraného provozního režimu. Ovladač obsahuje v
režimu chlazení dvě zadané hodnoty (buď standardní chlazení nebo chlazení s glykolem) a jednu
zadanou hodnotu v režimu ledu, které se aktivují podle výběru provozního režimu a zadané
hodnoty. Všechny výchozí zadané hodnoty s uvedenými rozsahy jsou nahlášeny v tabulce níže.
Aktuální provozní režim
Chlazení
Chlazení s glykolem
Led
Vytápění

Zadání dvojité zadané hodnoty
VYP.
ZAP.
VYP.
ZAP.
N/A
VYP.
ZAP.

Zadaná hodnota LWT
Chlazení LWT 1
Chlazení LWT 2
Chlazení LWT 1
Chlazení LWT 2
Led LWT
Vytápění LWT1
Vytápění LTW2

Výchozí
7,0°C
7,0°C
7,0°C
7,0°C
-4,0°C
45,0°C
45,0°C

Rozsah
4.0°C  15.0°C
4.0°C  15.0°C
-10,0°C  15,0°C
-10,0°C  15,0°C
-10,0°C  4,0°C
25,0°C  55,0°C
25,0°C  55,0°C

Zadanou hodnotu LWT lze přepsat v případě restartu zadané hodnoty (podrobnosti viz kapitola
5.1.7.2).
Funkce duální zadané hodnoty a restartu zadané hodnoty v režimu Led nefungují.

5.1.4 Nastavení ovládání termostatu
Natavení ovládání termostatu umožní nastavit reakci na teplotní odchylky a přesnost ovládání
termostatu. Výchozí nastavení platí pro většinu aplikací, nicméně konkrétní provozní podmínky na
pracovišti mohou vyžadovat úpravy k hladké a přesné kontrole teploty nebo rychlejší odezvě
zařízení. Níže uvedené parametry lze nastavit v menu 4.2.1
Následující vysvětlení platí pro režimy chladič/tepelné čerpadlo.
Podmínky spuštění kompresorů Je-li kontrolovaná teplota vyšší než aktivní zadaná hodnota
(AS) minimální hodnoty při spuštění DT (SU), ovládání spustí první kompresor. Je-li kontrolovaná
teplota vyšší než aktivní zadaná hodnota (AS) minimální hodnoty při spuštění DT (SU), spustí se
další kompresory.
Podmínky vypnutí kompresorů Je-li kontrolovaná teplota nižší/vyšší než aktivní zadaná hodnota
(AS) minimální hodnoty při spuštění DT (SU), ovládání první kompresor vypne. Poslední spuštěný
kompresor se vypne je-li kontrolovaná teplota vody nižší/vyšší než aktivní zadaná hodnota Vypnutí
DT.
Omezení teploty Ke spuštění a vypnutí všech kompresorů dojde pokud se kontrolovaná teplota
vody sníží/zvýší rychleji než hodnota limitu Zvýšení/Snížení rychlosti.
Omezení času Spuštění a vypnutí každého kompresoru musí respektovat následující časová
omezení.
1. Kompresor se může spustit pouze pokud od posledního spuštění nebo vypnutí jiného
kompresoru uplynula Prodleva fáze.
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EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - Vodou chlazené chladiče
EWLQ090G ÷ EWLQ720L - R410a - Bez kondenzátoru
EWHQ100G ÷ EWHQ400G - R410a - Tepelné čerpadlo - chladič
EWAQ-G 07555 SS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWAQ-G 08070 XS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWYQ-G 07560 XS - R410a - Vzduchem chlazená tepelná čerpadla
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čerpadlo
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2. Kompresor se může zastavit pouze pokud od posledního spuštění nebo vypnutí jiného
kompresoru uplynula Prodleva fáze.
3. Kompresor se může spustit pouze pokud jeho předchozí Prodleva spuštění vypršela.
4. Kompresor se může spustit pouze pokud jeho předchozí Prodleva zastavení vypršela.
Kapacita jednotky zůstává konstantní je-li kontrolovaná teplota v rámci intervalu.
[ Zadaná hodnota - Prodleva - nahoru DT ÷ Zadaná hodnota + Prodleva dolů DT ]
Následující tabulka shrnuje podmínky pro výše vysvětlené spuštění a zastavení kompresorů.
Režim chlazení
Kontrolovaná teplota > Zadaná hodnota + Spuštění
DT

Režim vytápění
Kontrolovaná teplota < Zadaná hodnota
Spuštění DT

Spuštění jiného kompresoru

Kontrolovaná teplota > Zadaná hodnota + Fáze
nahoru DT

Kontrolovaná teplota < Zadaná hodnota + Fáze
dolů DT

Vypnutí
kompresoru

Kontrolovaná teplota < Zadaná hodnota - Vypnutí
DT

Kontrolovaná teplota < Zadaná
Vypnutí DT

Kontrolovaná teplota < Zadaná hodnota - Fáze dolů
DT

Kontrolovaná teplota < Zadaná hodnota - Fáze
dolů DT

Spuštění
kompresoru

prvního

posledního

Vypnutí jiného kompresoru

hodnota -

Kvalitativní příklad sekvence spuštění kompresorů v režimu chlazení je znázorněn v grafu níže.
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Sekvence spuštění kompresorů - Režim chlazení
ELWT [°C]

SP+Spuštění ΔT

SP+Fáze nahoru ΔT

S
P
Čas

# zapnutých kompresorů

Zapnutí
prvního
kompresoru

Spuštění kompresoru
inhibované za účelem
maximálního zpomalení
rychlosti

Zapnutí ostatních kompresorů

Zóna mrtvého
pásma

4
3
2
1

Čas

Kompresory se vždy spustí a zastaví, aby zaručili vyvážení mezi délkou spuštění a počtem startů v
různých jednotkách okruhu. Tato strategie optimalizuje životnost kompresorů, invertorů a všech
ostatních komponentů okruhu.

5.1.5 Nastavení alarmu
Výchozí nastavení je nastaveno na standardní režim chlazení, proto ho nelze při práci v různých
podmínkách řádně vyladit. V závislosti na použití je třeba nastavit následující limity:





Pozdržení při nízkém tlaku
Vypuštění při nízkém tlaku
Zamrznutí vody ve výparníku
Zamrznutí vody v kondenzátoru (pouze W/C)

Pozdržení
nízkém tlaku

při

Vypuštění
při
nízkém tlaku
Zamrznutí
vody
ve výparníku
Zamrznutí vody v
kondenzátoru
(pouze W/C)

Nastavení minimálního tlaku chladící látky v zařízení. Obecně se doporučuje nastavit hodnotu, jejíž saturovaná
teplota je 8 až 10°C pod minimální aktivní zadanou hodnotou. To umožní bezpečný provoz a řádné řízení
přehřívání kompresoru.
Nastavte limit nižší než limit dostatečný k povolení obnovení sacího tlaku z posledních proměnných aniž byste
kompresor vypustili. Pro většinu zařízení je vhodný rozdíl 20 kPa.
Zastaví zařízení v případě, že teplota na výstupu výparníku klesne pod zadaný limit. Aby byl zajištěn bezpečný
provoz chladiče, musí toto nastavení odpovídat minimální povolené teplotě směsi vody/glykolu v okruhu
výparníku.
Zastaví zařízení v případě, že teplota na výstupu kondenzátoru klesne pod zadaný limit. Aby byl zajištěn bezpečný
provoz chladiče, musí toto nastavení odpovídat minimální povolené teplotě směsi vody/glykolu v okruhu
kondenzátoru.
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5.1.6 Čerpadla
UC dokáže řídit jedno nebo dvě čerpadla vody jak pro výparník, tak pro kondenzátor. Počet
čerpadel a jejich prioritu lze nastavit v menu 4.2.4.
Ovládání čerpadla
výparníku
Ovládání čerpadla
kondenzátoru
Časovač
recirkulace

Nastavení počtu aktivních čerpadel a jejich priority
Nastavení počtu aktivních čerpadel a jejich priority (pouze W/C)
Tento parametr značí minimální čas, po který musí být spínače výparníku/kondenzátoru aktivní ještě před
spuštěním ovládání termostatu.

Pro čerpadla jsou k dispozici následující možnosti:
Pouze #1
Pouze #2
Auto
Primární 1
Primární 2

V případě provozu jednoho nebo dvojitého čerpadla s okruhem 1 (např. v případě údržby okruhu 2)
V případě provozu jednoho nebo dvojitého čerpadla s okruhem 2 (např. v případě údržby okruhu 1)
Nastavení automatického spuštění čerpadla. Při každém spuštění chladiče se aktivuje čerpadlo s nejnižším počtem hodin.
Natavení v případě spuštění čerpadla s okruhem 1, okruh 2 je nastavený jako záložní.
Natavení v případě spuštění čerpadla s okruhem 2, okruh 1 je nastavený jako záložní.

5.1.6.1 Ovládání čerpadel u zařízení W/C
UC řídí čerpadla jinak, v závislosti na okruhu, ke kterému patří.
Čerpadla zapojená do okruhu plnění vodou (okruh zapojený k závodu) se spustí je-li jednotka
nastavena na Zapnuto a existují-li kompresory, které se mohou spustit. Čerpadla zapojená do
okruhu zdroje vody (okruh propojený s chladicí věží, studnou, atd.) se spustí pouze pokud se
spustí minimálně jeden kompresor. Je-li jednotka konfigurovaná jako tepelné čerpadlo s inverzí
vody, ovladač invertuje fungování čerpadel. To znamená, že místo okruhu zdrojové vody v režimu
vytápění a obráceně se spravuje okruh plnění vodou v režimu chlazení.
Je-li kontrola kondenzace nastavena na režim Tlak (viz část 5.4), čerpadla zapojená k okruhu se
zdrojem vody, se řídí jinak. Každé čerpadlo je spojené s jedním nebo dvěma chladicími okruhy a
spustí se automaticky pouze je-li třeba zaručit kondenzační cíl.
Je-li jednotka konfigurovaná jako tepelné čerpadlo s inverzí vody, ovladač invertuje fungování
čerpadel. To znamená, že místo primárního okruhu v režimu vytápění a obráceně se spravuje
okruh plnění vodou v režimu chlazení.
5.1.6.1 Ovládání čerpadel u zařízení A/C
V takovém případě UC spravuje pouze čerpadla zapojená do okruhu plnění vodou. Čerpadlo se
spustí jakmile je jednotka nastavena na Aktivováno a jsou k dispozici kompresory, které se spustí.
V závislosti na HMI se čerpadla spravují různě.
V případě dvojitých čerpadel v případě ztráty průtoku se UC pokusí provést změnu mezi hlavním a
záložním čerpadlem, aby se předešlo spuštění alarmu upozorňujícího na ztrátu průtoku.
Jakmile je jednotka deaktivována, čerpadlo je spuštěno po další dobu recirkulace.
5.1.7 Úspora energie
Ovladač jednotky nabízí dvě různé funkce, které umožňují omezení kapacity chladiče.
1. Limit poptávky: omezuje maximální kapacitu jednotky.
2. Restart Lwt: vztahuje se na posun základní zadané hodnoty teploty vody.
Obě funkce musí být konfigurovány prostřednictvím menu Konfigurovat jednotku 0.
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5.1.7.1 Limit požadavku
Funkce limitu požadavku umožní omezení zařízení na specifickou maximální kapacitu. Limit
požadavku se provede prostřednictvím externího signálu 4-20 mA. V tabulce níže jsou uvedená
omezení jednotky na základě signálu 4-20 mA:
Počet
kompresorů

Signál limitu požadavku
[mA]

Maximální kapacita
jednotky [%]

< 12 mA
> 12 mA
< 8 mA
8 mA< < 12 mA
12 mA< < 16 mA
16 mA< < 20 mA

100%
50%
100%
75%
50%
25%

2
4

Maximální počet
zapnutých
kompresorů
2
1
4
3
2
1

V menu Úspora energie 4.2.7 se nahlásí skutečná kapacita jednotky a skutečný limit poptávky.
Kapacita jednotky
Limit požadavku

Zobrazí aktuální kapacitu jednotky
Zobrazí aktivní limit požadavku

5.1.7.2 Restart LWT
Funkce restartu LWT platí pro různé posuny zadané hodnoty základní teploty vybrané v rozhraní
menu Zadané hodnoty teploty 4.3.1.5.
Pokud jednotka pracuje v režimu chladiče, posun má pozitivní hodnotu a proto může být nová
zadaná hodnota vyšší než základní zadaná hodnota.
Pokud jednotka pracuje v režimu tepelného čerpadla, posun má zápornou hodnotu a proto může
být nová zadaná hodnota nižší než základní zadaná hodnota.
Tento posun lze vypočítat následujícím způsobem:




Externí signál (4-20 mA),
Výparník nebo kondenzátor (pouze W/C) ΔT (zpět.),
Reset OAT (pouze A/C)

Následující zadané hodnoty jsou dispozici prostřednictvím menu 4.2.7:
Typ restartu LWT =
Max. reset
Start restartu DT

Nastavení režimu restartu zadané hodnoty (žádný, 4-20 mA, zpětný, OAT)
Max. zadaná hodnota restartu (platná pro všechny aktivní režimy)
Použije se k restartu zadané hodnoty dle DT výparníku

Restart zadané hodnoty externím signálem 4-20 mA
Aktivní zadaná hodnota se vypočte po použití opravy na základě externího signálu 4-20 mA. 4 mA
odpovídá korekci 0°C, zatímco 20 mA odpovídá korekci aktivní zadané hodnoty nastavené v Max.
restartu (MR). Na obrázcích níže je znázorněno jak je zadaná hodnota upravena u chladiče a jak u
tepelného čerpadla. Použity jsou následující zkratky.

EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
Vzduchem nebo vodou chlazený
chladič a tepelné čerpadlo
D-EOMHW00107-15CS

Návod k obsluze

49

EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - Vodou chlazené chladiče
EWLQ090G ÷ EWLQ720L - R410a - Bez kondenzátoru
EWHQ100G ÷ EWHQ400G - R410a - Tepelné čerpadlo - chladič
EWAQ-G 07555 SS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWAQ-G 08070 XS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWYQ-G 07560 XS - R410a - Vzduchem chlazená tepelná čerpadla

Vzduchem a vodou chlazené chladiče a tepelné
čerpadlo

Režim chlazení

AS

AS

LWT SP + MR
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Režim vytápění

LWT SP

MR

MR
LWT SP - MR

LWT SP
Signál
4
mA
MR
AS
LWT SP
Signál

Signál

20mA

20mA

4 mA

Max. reset
Aktivní zadaná hodnota
Zadaná hodnota LWT
Analogový vstup 4-20 mA

Restart zadané hodnoty výparníkem - výstupní teplota
Aktivní zadaná hodnota se vypočte při použití korekce, která závisí na vstupní (výstupní) teplotě
vody ve výparníku.
Je-li jednotka spuštěná v režimu tepelného čerpadla s inverzí vody, korekce závisí na teplotě
vstupující vody (pouze W/C).
Pokud se výparník/kondenzátor ΔT dostane na hodnotu nižší než je hodnota SRΔT, použije se
posun zadané hodnoty LWT, až do hodnoty MR, kdy se ΔT rovná nule.
MR
AS
SRT
LWT SP

Max. reset
Aktivní zadaná hodnota
Start restartu DT
Cílová hodnota LWT

AS

Režim chlazení

AS

LWT SP + MR

Režim vytápění

LWT SP

MR

MR

LWT SP

LWT SP - MR
Výp.T
SRT

0

SRT

Výp. T
Kond. T

Zpětný restart může negativně ovlivnit provoz chladiče při spuštěném proměnlivém
průtoku.
Tuto strategii nepoužívejte v případě použití invertoru.
0

Restart zadané hodnoty v důsledku teploty venkovního vzduchu (OAT) (pouze A/C)
Aktivní zadaná hodnota se vypočte při použití korekce, která závisí na teplotě venkovního
vzduchu.
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AS
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Režim

AS

LWT SP + MR

Režim vytápění

LWT SP

MR

MR
LWT SP - MR

LWT SP

OAT
MROAT-C

MR
AS
LWT SP
MROAT-C
SROAT-C
MROAT-H
SROAT-H
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SROAT-C

SROAT-H

MROAT-H

OAT

Max. reset
Aktivní zadaná hodnota
Cílová hodnota LWT
Max. reset OAT - chlazení
Spustit reset OAT - chlazení
Max. reset OAT - vytápění
Spustit reset OAT - ohřev

5.2 Spuštění jednotky/okruhu
V této části budou popsány sekvence spuštění a zastavení zařízení. Veškerý stav HMI bude
popsán tak, abyste lépe porozuměli tomu, k čemu při řízení chladiče dochází.
5.2.1 Příprava zařízení ke spuštění
Aby bylo možné zařízení spustit, musí být všechny signály přepnuté na spuštění. Seznam signálů
je následující:




Signály pro lokální/dálkové zapnutí = Zapnout
Zapnutí klávesnice chladiče = Zapnout
Zapnutí zadané hodnoty BMS chladiče = Zapnout

Nyní tyto položky probereme. Každé zařízení je vybaveno volbou lokálního/dálkového ovládání. Je
nainstalované na spínací skříni zařízení a lze ho umístit do tří různých pozic. Lokální, Vypnutí,
Dálkové - jak je znázorněno na následujícím obrázku:

EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
Vzduchem nebo vodou chlazený
chladič a tepelné čerpadlo
D-EOMHW00107-15CS

Návod k obsluze

51

EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - Vodou chlazené chladiče
EWLQ090G ÷ EWLQ720L - R410a - Bez kondenzátoru
EWHQ100G ÷ EWHQ400G - R410a - Tepelné čerpadlo - chladič
EWAQ-G 07555 SS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWAQ-G 08070 XS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWYQ-G 07560 XS - R410a - Vzduchem chlazená tepelná čerpadla

Vzduchem a vodou chlazené chladiče a tepelné
čerpadlo

Návod k obsluze

Když je spínač Q1 v pozici Zastaveno, zařízení je vypnuté. Čerpadlo se
nespustí v běžném provozním stavu. Kompresor zůstane vypnutý nezávisle na
stavu jednotlivých spínačů.

Když je spínač Q1 v pozici Start, zařízení se zapne. Jsou-li všechny ostatní
signály nastaveny na zapnutí a minimálně jeden kompresor běží, spustí se
čerpadlo.

Když je spínač Q1 v pozici Dálkové ovládání, zařízení lze zapnout pomocí
dalších zapojení, která jsou k dispozici na propojovacích svorkách. Uzavřená
smyčka identifikuje signál pro zapnutí, který vychází například z dálkového
ovládání nebo časovače.

Signál pro zapnutí klávesnice nelze na úrovni uživatelského hesla upravit, ale vyžaduje heslo pro
údržbu.
Poslední signál vychází z rozhraní vysoké úrovně, což znamená z BMS. Prostřednictvím BMS
zapojeného do UC lze vypnout komunikační protokol zařízení. Abyste zjistili, zda signál zapnutí
vychází z BMS v Zobrazit/Nastavit zařízení a potom zkontrolovali zda je Stav/Nastavení v Ovládání
zdroje nastaveno na Síť a ne na zadanou hodnotu Síť En SP, aby bylo jasné, že odráží signál
vycházející z BMS. Je-li hodnota nastavena na Vypnout, zařízení se nemůže spustit. V takovém
případě kontaktujte společnost BAS a zjistěte, jak je chladič provozován.
Stav zařízení vás informuje o aktuálním stavu zařízení, možné stavy jsou popsány v následující
tabulce:
Celkový stav
Vyp.:

Stav
Čas. režimu Led
Všechny okruhy vypnuty
Alarm zařízení

Vypnutá klávesnice
Lok. jednotka / Dálkové
vyp.
Vypnout BAS
Režim testu

Konfig.
restartu
Auto
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ovládání

Popis
Tento stav se zobrazí pouze pokud zařízení pracuje v režimu Led. Zařízení je
vypnuté, protože byla splněna zadaná hodnota pro Led. Zařízení zůstane
vypnuté dokud nevyprší časovač režimu Led.
Ke spuštění není k dispozici žádný okruh. Všechny okruhy lze vypnout pomocí
individuálního spínače nebo je lze vypnout na základě aktivní podmínky nebo
pomocí klávesnice. Další podrobnosti naleznete u stavu jednotlivých okruhů.
Alarm zařízení je aktivní. Zkontrolujte seznam alarmů, abyste zjistili, který aktivní
alarm ovlivňuje spuštění zařízení a zkontrolujte, zda ho lze vymazat. Než budete
pokračovat dále, přečtěte si část Odstraňování problémů.
Zařízení bylo vypnuto klávesnicí. Poraďte se s oddělením údržby, zda ho lze
aktivovat.
Lokální/Dálkový spínač je nastavený na vypnuto. Přepnutím na Lokální
aktivujete spuštění úvodní sekvence zařízení.
Zařízení je vypnuto systémem BAS/BMS. Ohledně spuštění zařízení se poraďte
se společností BAS.
Režim zařízení je nastavený na Test. Tento režim se aktivuje, aby zkontroloval
provozuschopnost spouštěcích zařízení a snímačů. S oddělením údržby se
poraďte, zda lze režim změnit na některý z kompatibilních režimů (Dostupné
režimy - Zobrazit/Nastavit zařízení - Nastavení)
Konfigurace jednotky se změnila a ovladač vyžaduje restart.
Zařízení je v automatickém režimu. Je spuštěné čerpadlo a minimálně jeden
kompresor.
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čerpadlo

Čekání na naplnění

Návod k obsluze

Zařízení je v pohotovostním stavu, neboť kontrola termostatu splnila aktivní
zadanou hodnotu.
Zařízení spustí čerpadlo výparníků, aby se vyrovnala teplota vody ve výparníku.
Je spuštěné čerpadlo zařízení, ale signál průtoku stále značí nedostatečný
průtok ve výparníku.
Zařízení se vypne.
Termostat zařízení omezuje kapacitu zařízení, neboť teplota vody klesá na
hodnotu, kdy by mohlo dojít k překročení aktivní zadané hodnoty.
Bylo dosaženo limitu požadavku. Kapacita zařízení se už nezvýší.
V případě jednotek s jedním okruhem se kapacita jednotky omezí na 50 % je-li
okolní teplota je vyšší než 46,6°C.
Jeden okruh provádí rozmrazování

Časovač recirk. výp.
Čekání na naplnění
Vyp. čerp.
Max.stlačení
Limit kap. jednotky
Limit vysoké ok. teploty
(pouze A/C)
Rozmrazování

Jakmile se stav zařízení přepne na Auto, spustí se úvodní sekvence. Po úvodní sekvenci následují
kroky uvedené ve zjednodušeném grafu:

N
Je k dispozici kompresor?
Spusťte čerpadlo
N
Je aktivovaný průtok?

Ovládání termostatu

5.2.2 Příprava okruhů ke spuštění
Aby bylo možné spustit okruh, je nutné provést jeho aktivaci prostřednictvím parametru Režim
okruhu v menu 0
Stav okruhu je uvedený v Zobrazit/Nastavit okruh - Okruh č. Možný stav bude popsán v následující
tabulce.
Celkový stav
Vyp.:

Stav
Připraveno
Časovač cyklu
Deaktivovat
všechny
komponenty
Vypnutá klávesnice
Alarm
Režim testu

Spuštění:

Předotevření
Odčerpat
Normální
Nízký tlak výparníku
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Popis
Okruh je vypnutý a čeká na signál z termostatu.
Okruh je vypnutý a čeká až vyprší časovač cyklu kompresoru.
Okruh je vypnutý, neboť všechny kompresory jsou deaktivovány
Okruh je vypnutý lokálním nebo dálkovým HMI. Poraďte se s oddělením údržby,
zda ho lze aktivovat.
Alarm okruhu je aktivní. Zkontrolujte seznam alarmů, abyste zjistili, který aktivní
alarm ovlivňuje spuštění okruhu a zkontrolujte, zda ho lze vymazat. Než budete
pokračovat dále, přečtěte si část Odstraňování problémů.
Režim okruhu je nastavený na Test. Tento režim se aktivuje, aby zkontroloval
provozuschopnost spouštěcích zařízení a snímačů okruhu. Informujte se v
oddělení údržby, zda lze režim přepnout na Zap.
Umístění EXV před spuštěním kompresoru.
Okruh se vypne kvůli řízení termostatu nebo alarmu čerpadla nebo proto, že byl
spínač přepnut do pozice vypnuto.
Okruh se spustí v rámci očekávaných provozních podmínek.
Okruh se spustí při nízkém tlaku výparníku. Mohlo by to být způsobeno
přechodným stavem nebo nedostatkem chladiva. Informujte se u místní údržby,
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Vysoký tlak kond.

Limit vysoké ok. teploty
Rozmrazování

Návod k obsluze

zda je třeba provést nápravná opatření. Okruh je chráněný preventivní logikou.
Okruh se spustí při vysokém tlaku kondenzátoru. Může to být způsobeno
přechodnou podmínkou nebo vysokou okolní teplotou nebo problémy s
ventilátory kondenzátoru. Informujte se u místní údržby, zda je třeba provést
nápravná opatření. Okruh bude chráněný preventivní logikou.
V případě jednotek s jedním okruhem se kapacita jednotky omezí na 50 % je-li
okolní teplota je vyšší než 46,6°C.
Tento okruh provádí rozmrazování

Pokud se může okruh spustit, zahájí se úvodní sekvence. Úvodní sekvence je v následujícím grafu
popsána ve zjednodušené verzi:

N
Je třeba spustit okruh?

Předběžné otevření ventilu

První spuštění kompresoru

Ovládání termostatu

N
Signál k vypnutí termostatu nebo alarm?

Čerpadlo okruhu potom kompresor vypne.

5.3 Řízení kapacity okruhu
Jakmile se okruh spustí, kapacita se nastaví podle zadaných požadavků termostatu. Nicméně
existuje několik omezení, která přepíšou kapacitu, aby se předešlo abnormálním provozním
podmínkám chladiče. Jsou shrnuta níže:



Nízký vypařovací tlak
Vysoký vypařovací tlak

5.3.1 Nízký vypařovací tlak
Když je okruh spuštěný a tlak ve výparníku klesne pod bezpečnostní limity (viz část 4.9.2), řídící
logika okruhu reaguje na dvou různých úrovních, za účelem obnovení normálních provozních
podmínek.
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Pokud vypařovací tlak klesne pod limit nízkého tlaku, inhibuje se nový start kompresoru. Tato
podmínka se na displeji ovladače zobrazí ve stavu okruhu jako "Spuštění: Nízký tlak výparníku".
Stav se automaticky smaže jakmile se tlak zvýší nad limit o 20 kPa.
Pokud vypařovací tlak klesne pod limit nízkého tlaku a ve stejném okruhu jsou zapnuty minimálně
dva kompresory, jeden kompresor se vypne, aby se obnovily normální provozní podmínky. Tato
podmínka se na displeji ovladače zobrazí ve stavu okruhu jako "Spuštění: Nízký tlak výparníku".
Stav se automaticky smaže jakmile se tlak zvýší nad limit nízkého tlaku.
Pokud vypařovací tlak klesne pod limit nízkého tlaku, související okruh se okamžitě zastaví a
generuje se alarm Nízký tlak.
Odstranění tohoto problému viz 6.1.7.2 .
5.3.2 Vysoký kondenzační tlak
Když je okruh spuštěný a kondenzační tlak stoupne nad bezpečnostní limity, řídící logika okruhu
reaguje na dvou různých úrovních, za účelem obnovení normálních provozních podmínek.
Pokud se vypařovací tlak zvýší nad limit vysokého tlaku a ve stejném okruhu jsou zapnuty
minimálně dva kompresory, jeden kompresor se vypne, aby se obnovily normální provozní
podmínky. Tato podmínka se na displeji ovladače zobrazí ve stavu okruhu jako "Spuštění: Vysoký
tlak kond.". Stav se automaticky smaže jakmile kondenzační tlak klesne pod limit o 862 kPa.
Pokud se kondenzační tlak zvýší nad limit vysokého stavu, související okruh se okamžitě zastaví a
generuje se alarm Vysoký tlak.
Odstranění tohoto problému viz 6.1.7.3 .

5.4 Režim přechodu (pouze H/P)
Spínač režimu přechodu se zobrazí pouze u jednotek s možností tepelného čerpadla. Umožní
přepnutí z režimu vytápění do režimu chlazení a obráceně. Přechod musí být prováděn sezónně,
dle předpisů požadovaných pro konkrétní aktivitu.

Je-li spínač Q8 v pozici Chlazení, jednotka bude spuštěná v režimu Chlazení.
Použijí se zadané hodnoty chlazení. V případě čtyřcestného ventilu se
odpovídající elektromagnetický ventil odpojí od napájení.

Je-li spínač Q8 v pozici Vytápění, jednotka bude spuštěná v režimu Vytápění.
Použijí se zadané hodnoty vytápění. V případě čtyřcestného ventilu se
odpovídající elektromagnetický ventil připojí k napájení.

Je-li spínač Q8 v pozici Dálkové ovládání, jednotka bude ovládaná dálkovým
spínačem. Pokud spínač zůstane otevřený, jednotka bude spuštěná v režimu
Chlazení. Pokud spínač zůstane zavřený, jednotka bude spuštěná v režimu
Vytápění.

Bude-li režim přechodu nařízen, jednotka se vypne, aby se provedla výměna čtyřcestného ventilu,
je-li takový nainstalován.
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5.5 Záložní topné prvky (pouze A/C)
V případě předem definovaných a aktivovaných okolností se UC může rozhodnout pro aktivaci
dalšího záložního vytápění.
Kontakt topného prvku musí být zapojený k externímu záložnímu topnému prvku zasunutému do
vyrovnávací nádrže vodovodního systému zákazníka.
Existuje několik podmínek, které topný prvek aktivují:
 Když je jednotka spuštěná při nízké okolní teplotě, nemusí být možné uspokojit zadanou
hodnotu vytápění. V takovém případě, je-li splněno následující:
o OAT je nižší než teplota aktivace záložního topení,
o jednotka je spuštěná při plné kapacitě,
o teplota vody na výstupu je nižší než zadaná hodnota vytápění - Prodleva dT,
 jednotka se odmrazuje,
 aktivuje se alarm a teplota vody na výstupu je nižší než zadaná hodnota vytápění Prodleva dT,
Aby bylo možné aktivovat záložní topení, nesmí být aktivní žádné omezení kapacity.

Záložní topení se deaktivuje, je-li splněno následující:
 teplota vody na výstupu se zvýší nad zadanou hodnotu vytápění,
 režim jednotky je jiný než vytápění,
 aktivovalo se omezení kapacity.

5.6 Kontrola kondenzace (pouze W/C)
UC nabízí možnost výběru mezi třemi různými typy kontroly kondenzace:
1. Tlak
2. Kond. - vstup
3. Kond. - výstup
V závislosti na typu jednotky (chladič, bez kondenzátoru, tepelné čerpadlo s inverzí vody, tepelné
čerpadlo s inverzí plynu) jsou k dispozici pouze některé z následujících kontrol.
5.6.1 Tlak (pouze W/C)
Kontrola tlaku je k dispozici pro následující typ jednotky:
-

Chladič
Bez kondenzátoru

V tomto režimu ovladač reguluje kondenzační saturovanou teplotu (množství přímo související s
kondenzačním tlakem). Z menu Kontrola cirk. x kond. 4.3.1.2 lze nastavit zadanou hodnotu
kondenzační saturované teploty a maximální a minimální výstup signálu regulace.
Je-li tento režim kontroly aktivní, ovladač zajistí dva signály 0-10V (jeden na okruh), které lze
použít ke kontrole jednoho/dvou vzdálených kondenzátorů (v případě jednotky bez kondenzátoru)
nebo jednoho/dvou vodních ventilů (v případě chladičů).
Ovladač rovněž nabízí dva digitální kontakty (jeden na okruh), které lze použít k aktivaci dálkových
kondenzátorů nebo kondenzačních čerpadel.
Návod k obsluze
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5.6.2 Kond. - vstup/Kond. - výstup (pouze W/C)
Tyto dva režimy kontroly jsou k dispozici pro následující typ jednotky:
-

Chladič
Tepelné čerpadlo s inverzí plynu

V tomto režimu ovladače reguluje teplotu vody na vstupu (kond. - vstup) nebo výstupu (kond. výstup) z kondenzátoru. Prostřednictvím menu Kontrola jednotky kondenzátoru 0 lze nastavit
zadané hodnoty vody v režimech chlazení a vytápění. Jakmile se jedna z těchto kontrol vyberte,
logický okruh zkontroluje, zda je zadaná hodnota kompatibilní s provozní oblastí (obálkou)
kompresorů, které závisí na skutečné teplotě vody na výstupu. V případě potřeby se zadaná
hodnota nastavená HMI přepíše a zobrazí v položce Akt. zad. hodnota kond.
Je-li tato kontrola aktivní, ovladač zajistí unikátní signál 0-10V pro kontrolu jednoho trojcestného
ventilu nebo jedné chladicí věže. To znamená, že v případě jednotky s dvojitým okruhem (duálním
okruhem) se bude kontrolovat teplota vody na vstupu/výstupu z kondenzátoru.
5.6.3 Ovládání ventilátoru (pouze A/C)
Ovládání ventilátoru se používá k tomu, aby zachovalo tlak kondenzátoru na úrovni, která zaručí
nejlepší provoz při jakémkoli okolním stavu v režimu chlazení a vytápění.
V režimu chlazení rychlost ventilátoru řídí regulátor PID, který udržuje tlak v kondenzátoru na
stabilní úrovni. V závislosti na okolní teplotě nemusí být ventilátory schopny udržet tlak v
kondenzátoru na zadané hodnotě, ani při spuštění při plné rychlosti. Maximální rychlost ventilátoru
může být nižší než 100%, to může záviset na třídě hlučnost této jednotky. V případě vysokého
tlaku se aktivuje maximální rychlost ventilátoru, kterou lze vynutit rovněž u jednotek s nízkou
hlučností, aby se předešlo rychlému poklesu tlaku.
V režimu vytápění rychlost ventilátoru řídí regulátor PID, který udržuje tlak ve výparníku na stabilní
úrovni. Je-li okolní teplota nižší než 15,0°C, ventilátory se spustí při plné rychlosti, nezávisle na
tlaku výparníku, aby se zachoval stabilní provoz okruhu a aby se předešlo možnému
rozmrazování. V režimu vytápění mohou ventilátory dosáhnout plné rychlosti, v takovém případě
neplatí žádné omezení ani pro jednotky s nízkou hlučností.

5.7 Řízení EXV
Zařízení je standardně vybaveno jedním elektronickým expanzním ventilem (EXV) na okruh, který
je řízený krokovým elektromotorem. EXV řídí sací přehřátí za účelem optimalizace účinnosti
výparníku, aby se předešlo současnému nasávání kapaliny do kompresoru.
Ovladač integruje algoritmus PID, který řídí dynamickou odezvu ventilu za účelem udržení
dostatečně rychlé a stabilní odezvy na odchylky systémových parametrů. Parametry PID jsou
zabudovány do ovladače a nelze je změnit. EXV má následující provozní režimy:




Předotevření
Start
Tlak

EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
Vzduchem nebo vodou chlazený
chladič a tepelné čerpadlo
D-EOMHW00107-15CS

Návod k obsluze

57

EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - Vodou chlazené chladiče
EWLQ090G ÷ EWLQ720L - R410a - Bez kondenzátoru
EWHQ100G ÷ EWHQ400G - R410a - Tepelné čerpadlo - chladič
EWAQ-G 07555 SS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWAQ-G 08070 XS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWYQ-G 07560 XS - R410a - Vzduchem chlazená tepelná čerpadla



Vzduchem a vodou chlazené chladiče a tepelné
čerpadlo

Návod k obsluze

Přehřívání

Níže uvedené parametry lze nastavit v menu 4.3.1.3
Když je třeba okruh spustit, EXV přejde do stavu Předotevření s fixním otevřením Předotevření %
na fixní dobu Čas předotevření.
Potom se může EXV změnit na fázi Start, v které se spustí vždy s fixním otevřením Start % a na
fixní dobu Čas spuštění. S tímto přechodem se současně spustí kompresor.
Po ukončení fáze startu spínače EXV v ovládání tlaku zachovají vypařovací tlak blízko cílové
hodnoty Max. tlak.
Když se EXV spustí v režimu tlaku, přechod na režim Superohřev je možný pouze, jsou-li splněny
následující podmínky:



SSH < Cíl. SSH + 1,5°C
nebo
Aktivní kontrola tlaku po dobu delší než 5 minut

Když se EXV spustí v režimu Superohřev, ovládání udržuje superohřev blízko hodnot Cíl chlazení
SSH nebo Cíl vytápění SSH, v závislosti na právě používaném režimu.
K přechodu z řízení přehřívání do řízení tlaku může dojít pouze pokud se teplota vody znovu zvýší
nad limit maximálního provozního tlaku (MOP).


Vypařovací tlak > Max. provozní tlak

Kdykoli je okruh spuštění, pozice EXV je omezena mezi 2% nebo 98%.
Kdykoli je okruh vypnutý nebo se spustí vypínání, EXV musí být v pozici zavřeno. V takovém
případě jsou přikázány další kroky, aby se zaručilo správné obnovení nulové pozice.

5.8 Rozmrazování (pouze A/C)
Pokud teplota venkovního vzduchu klesne, okruh může spustit proces rozmrazování. Ke stanovení
přítomnosti ledu na výměníku se použije algoritmus. Akumulace ledu má tendenci degradovat
výkonnost a z toho důvodu může být třeba provést odstranění ledové vrstvy.
Rozmrazování je rozděleno do fází. V každé fázi se vynutí konkrétní status, který umožní správné
provedení rozmrazení. Nejprve ze všeho se okruh připraví k přechodu čtyřcestného ventilu na
režim chlazení. Aby to proběhlo hladce, jeden kompresor se vypne a výparník se připraví na
přechod. Čtyřcestný ventil poté přejde do pozice režimu chlazení a po prodlevě se spustí i další
kompresory. Rozmrazování skončí jakmile tlak dosáhne stanoveného cílového tlaku, který zajistí
úplné odstranění ledu z povrchu cívky.
Snížení limitu kondenzačního tlaku může způsobit hromadění ledu na cívkách, které se pojí
se zhoršením výkonnosti jednotky. V případě potřeby kontaktujte zástupce Daikin, prosím.

Není-li limitu kondenzačního tlaku dosaženo v rámci limitu, rozmrazování se ukončí a okruh přejde
zpět do režimu vytápění.
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Pokud během rozmrazování okruh nedokáže dosáhnout finálního limitu kondenzačního
tlaku ještě než časovač skončí, zvažte zvýšení tohoto časového limitu. V případě
pochybností kontaktujte místního zástupce servisu Daikin, prosím.

Existují další ochranná opatření, která mohou rozmrazování zastavit ještě než se dosáhne limitu
kondenzačního tlaku nebo než časovač vyprší. Zejména, pokud se teplota zvýší nad hodnotu
bezpečnostního limitu, rozmrazování se ukončí a okruh přejde zpět do režimu vytápění.
Aby bylo možné dosáhnout limitu kondenzačního tlaku, ventilátory se po celou dobu provozu v
režimu chlazení nespustí.
Rozmrazování se provede v sekvenci 7 kroků:
Č.
1
2

Fáze
W
Pr1

3
4
5

4W1
Df
Pr2

6
7

4W2
WuH

Popis
Počkejte, až se ukončí časovač mezifáze rozmrazování.
Příprava čtyřcestného ventilu na přechod do režimu
chlazení.
Přechod čtyřcestného ventilu do režimu chlazení.
Rozmrazování
Příprava čtyřcestného ventilu na přechod do režimu
vytápění.
Přechod čtyřcestného ventilu do režimu vytápění.
Ohřev (návrat do normálního provozu)

5.9 Čtyřcestný ventil (pouze plynový H/P)
Čtyřcestný ventil je spravován každým okruhem tak, aby bylo možné spustit aktivní režim jednotky.
Aby se zaručila správná manipulace s tímto zařízením, čtyřcestný ventil lze ovládat příkazy pouze
při minimálním tlaku delta. To znamená, že příkaz čtyřcestnému ventilu lze zadat pouze tehdy, je-li
spuštěný kompresor.

5.10 Master/Slave
V této části je popsáno ovládání logického okruhu Master/Slave (MS) a všechny scénáře, v kterých
lze tuto funkci použít. Kontrola MS spočívá ve vlastním řízení více chladičů propojených
prostřednictvím sériové komunikace Konnex, kdy chladič definovaný jako Master přebírá kontrolu
nad ostatními chladiči definovanými jako Slave.
5.10.1 Přehled Master Slave
Funkce Master Slavev umožňuje ovládání závodu s více chladiči, a to maximálně se 4 chladiči, 1
Master + 3 Slave, paralelně zapojenými do chladicího okruhu vody. Ovládání teploty se vždy
provádí na základě vlastní teploty na výstupu načítané chladičem Master.
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BUDOVA
T
MASTER

SLAVE 1
SLAVE 2
SLAVE 3

Funkce MS dokáže individuálně řídit několik závodů. Hlavní rozdíl, který identifikuje typ každého
závodu je počet a způsob zapojení vodních čerpadel. MS nemůže nikdy zajistit modulační signál
rychlosti pro jedno nebo více vodních čerpadel.
- Závod 1: Samostatné čerpadlo
Nejjednodušší zapojení, které dokáže funkce Master Slave řídit, tvoří samostatné čerpadlo
nainstalované na přívodu vody, které zajišťuje průtok vody do ostatních chladičů v síti. Čerpadlo je
zapojené paralelně tak, aby umožnilo kontakty vodního čerpadla s výparníkem každého chladiče.
První chladič aktivovaný Master aktivuje samostatné čerpadlo. V takovém typu závodu jsou
všechny chladiče propojeny průtokem vody, a to i když jsou v klidovém stavu.
- Závod 2: Čerpadlo se samostatným chladičem
V druhém typu zařízení je každý chladič sítě Master Slave vybavený čerpadlem. Čerpadlo lze
nainstalovat přímo na jednotku nebo na potrubí samostatného chladiče a tak se předejte průtoku
vody do výparníku v případě, že je chladič vypnutý. Každé čerpadlo je možné ovládat pouze
pomocí chladiče, ke kterému je připojené.
-

Závod 3: Čerpadlo s dvojitým chladičem

Třetí typ zařízení je rozšíření předchozího zařízení. Každý chladič dokáže standardně kontrolovat
dvě čerpadla výparníku: primární a nouzové. Tato funkce se používá rovněž v Master/Slave.
Každý pár čerpadel je zapojený do souvisejícího chladiče, který bude spravovat jejich rotaci dle
lokálního nastavení.
- Závod 4: Chladič s odděleným výparníkem
V posledním typu zařízení má každý chladič výparník rozdělený dvoucestným ventilem, který brání
průtoku vody v případě, že chladič není spuštěný. Počet čerpadel a ventilů musí být stejný jako je
počet chladičů, protože každé čerpadlo a každý ventil je přidělený konkrétnímu chladiči. Jako u
chladiče se samostatným čerpadlem, každý chladič dokáže aktivovat vlastní ventil a vlastní
čerpadlo. V tomto typu zařízení nelze spravovat nouzové čerpadlo.
V tomto případě se doporučuje zapojit čerpadlo výparníku k ventilu a ventil následně otevřít a
čerpadlo tak aktivovat. Tak lze předejít všem problémům s přetlakováním, které jsou způsobeny
současným spuštěním čerpadla a ventilu.
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BUDOVA

BUDOVA

MASTER

MASTER

SLAVE 1

SLAVE 1

SLAVE 2

SLAVE 2

SLAVE 3

SLAVE 3

Samostatné čerpadlo

Čerpadlo
samostatným
chladičem

se

BUDOVA

MASTER

SLAVE 1

BUDOVA

SLAVE 2
SLAVE 2
BUDOVA
SLAVE 3
SLAVE 3
SLAVE 3

Čerpadlo s dvojitým
chladičem

Chladič s odděleným výparníkem

5.10.2 Elektrické zapojení
V následující části jsou uvedena všechna elektrická zapojení nezbytná pro správný provoz funkce
Master Slave.
Všechny nákresy v této části ukazují pouze základní nákres elektrického zapojení.
5.10.2.1
Svorkovnice
Následující nákres ukazuje, jak má být provedeno zapojení chladičů, aby bylo možné vytvořit síť
Master Slave. Počínaje prvním chladičem zapojeným paralelně do všech koncovek PB [CE+ / CE-]
všech ovladačů, přístupných z desky zákazníka. Očíslování koncovek viz tabulka 1.7.
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SLAVE 2

CE- CE+

CE- CE+
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SLAVE 3
CE- CE+

5.10.2.2 Snímač teploty - voda na výstupu
Snímač teploty vody na výstupu musí být zapojený do chladiče Master prostřednictvím desky
zákazníka (snímač teploty Master/Slave). Očíslování koncovek viz tabulka 1.7.
5.10.2.3 Zapojení čerpadel
K dispozici jsou různé typy zapojení čerpadel, v závislosti na typu závodu, v kterém je funkce
Master Slave použitá.
1. Samostatné čerpadlo
V případě samostatného čerpadla, kdy unikátní čerpadlo zajišťuje veškerý průtok vody, musí být
všechny aktivní kontakty čerpadla každého chladiče zapojené paralelně, aby bylo možné zajistit
unikátní aktivaci kontaktu pro samostatné čerpadlo. Kontakt čerpadla každého chladiče je k
dispozici na svorkovnici (spuštění čerpadla výparníku č. 1). Očíslování koncovek viz tabulka 1.7.
MASTER

SLAVE 2

SLAVE 3

SLAVE 3

Výparník - Čerpadlo #1

Výparník - Čerpadlo #1

Výparník - Čerpadlo #1

Výparník - Čerpadlo #1

ČERPADLO

U vodou chlazené jednotky s inverzí vody nezapomeňte, že v režimu vytápění není
čerpadlo na straně uživatele čerpadlem výparníku, ale čerpadlem kondenzátoru. Z toho
důvodu bude třeba použít ke spuštění samostatného čerpadla čerpadlo kondenzátoru č. 1.
2. Čerpadlo se samostatným chladičem
V případě čerpadla se samostatným chladičem musí být každé čerpadlo zapojené k
odpovídajícímu zařízení. Kontakt čerpadla každého chladiče je k dispozici na svorkovnici (spuštění
čerpadla výparníku č. 1). Očíslování koncovek viz tabulka 1.7.
SLAVE 1

SLAVE 2

SLAVE 3

SLAVE 3

Výparník - čerpadlo
#1

Výparník - čerpadlo
#1

Výparník - čerpadlo
#1

Výparník - čerpadlo
#1

ČERPADLO

ČERPADLO

ČERPADLO

ČERPADLO

3. Čerpadlo s dvojitým chladičem
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V případě čerpadla s dvojitým chladičem musí být každé čerpadlo zapojené k odpovídajícímu
chladiči. Kontakt čerpadla každého chladiče je k dispozici na svorkovnici (spuštění čerpadla
výparníku č. 1/spuštění čerpadla výparníku č. 2). Očíslování koncovek viz tabulka 1.7.
MASTER
Výparník - Čerpadlo #1

ČERPADLO 1

SLAVE 1

Výparník - čerpadlo #2

Výparník - Čerpadlo #1

ČERPADLO 2

SLAVE 2

Výparník - čerpadlo #2

ČERPADLO 1

ČERPADLO 2

Výparník - Čerpadlo #1

ČERPADLO 1

SLAVE 3

Výparník - čerpadlo #2

Výparník - Čerpadlo #1

ČERPADLO 2

Výparník - čerpadlo #2

ČERPADLO 1

ČERPADLO 2

4. Chladič s odděleným výparníkem
V případě, kdy je chladič rozdělený dvoucestným ventilem, zapojte ventil do čerpadla chladiče a
čerpadlo k celkovému ventilu. Kontakt čerpadla každého chladiče je k dispozici na svorkovnici
(spuštění čerpadla výparníku č. 1). Očíslování koncovek viz tabulka 1.7.
MASTER

SLAVE 1

SLAVE 2

SLAVE 3

Výparník - čerpadlo #1

Výparník - čerpadlo #1

Výparník - čerpadlo #1

Výparník - čerpadlo #1

VENTIL

ČERPADLO

VENTIL

ČERPADLO

VENTIL

ČERPADLO

VENTIL

ČERPADLO

5.10.3 Obsluha Master-Slave
5.10.3.1 Konfigurace Master-Slave
Základní konfigurace funkce Master-Slave vyžaduje nastavení tří parametrů, které jsou k dispozici
v menu konfigurace zařízení 4.9.1:
Zadaná
hodnota/Dílčí
menu
Adresa M/S

Výchozí

Rozsah

Samostatný

Samostatný
Master
Slave 1
Slave 2
Slave 3

Popis
Definujte, zda chladič funguje samostatně nebo zda patří do sítě MasterSlave.
Samostatný: Zařízení nepatří do sítě Master-Slave.
Master: Zařízení je definováno jako Master.
Slave 1: Zařízení je definováno jako Slave 1.
Slave 2: Zařízení je definováno jako Slave 2. Tuto adresu lze přiřadit pouze
je-li parametr Počet jednotek M/S = 3 nebo 4
Slave 3: Zařízení je definováno jako Slave 3. Tuto adresu lze přiřadit pouze
je-li parametr Počet jednotek M/S = 4
Příklad:
Jsou-li v síti 3 chladiče, potom je třeba je označit následujícím způsobem:
Master - Slave 1 - Slave 2. Jakékoli jiné označení spustí alarm konfigurace.

M/S počet jednotek

Typ M/S Sns

2

NTC10K
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2,3,4

NTC10K, PT1000

Označení počtu chladičů, které patří do sítě Master-Slave. Tento parametr
musí být nastaven pouze u chladiče typu Master, u všech jednotek typu
Slave může být ponechán s výchozí hodnotou.
Definuje typ senzoru použitého k měření běžné teploty vody na výstupu.
Tento parametr musí být nastaven pouze u chladiče typu Master, u všech
jednotek typu Slave může být ponechán s výchozí hodnotou.
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5.10.3.2 Aktivace systému
Spuštění a vypnutí celého systému lze provést s využitím běžných příkazů k aktivaci
(lokální/dálkový spínač, příkaz HMI, aktivace Modbus/BACNet/Lon) pro hlavní jednotku.
Všem ostatním jednotkám nicméně zůstane jejich lokální aktivace. Nelze-li jednotku Slave
aktivovat lokálně, jednotka Master ji bude považovat za nepřipravenou jednotku a nezačne jí
zasílat příkazy.
Vzhledem k tomu, že Master ztratí svoji lokální aktivaci (používanou jako systémovou aktivaci), v
menu 4.2.5.2 se zobrazí parametr Aktivovat Master, který umožní provést deaktivaci jednotky
Master. Deaktivace jednotky Master znamená, že nebude používaná k termoregulaci, ale i nadále
bude kontrolovat teplotu vody na výstupu a bude zasílat příkazy k aktivaci jednotek Slave.
5.10.3.3 Zadaná hodnota systému
Kontrola teploty v MS se provádí na základě teploty na výstupu z výparníku, s ohledem na cílovou
hodnotu nastavenou v chladiči Master. Tato zadaná hodnota je globální pro celý systém a jednotka
Master ji prostřednictvím sériové komunikace zasílá všem jednotkám Slave.
Podobně jako u samostatného chladiče lze každou funkci pro úpravu cílové hodnoty (LWT, Reset,
Dvojitá zadaná hodnota, změny Modbus/BACNet/Lon) použít na jednotku Master k úpravě globální
cílové teploty.
Na chladičích Slave parametr Aktivní zadaná hodnota (viz část 4.1) vždy zobrazí cílovou
hodnotu dosaženou jednotkou Master, s výjimkou případu, kdy je na jednotce aktivován
alarm nebo funkce Odpojit režim 5.10.4.3 .
5.10.3.4 Provozní režim systému: Chlazení/Teplo/Led
Všechny jednotky spadající do sítě Master Slave musí vždy pracovat ve stejném provozním
režimu. Vzhledem k tomu, že provozní režim všech jednotek je lokální, hlavní chladič nezasílá svůj
provozní režim a proto je velmi důležité ověřit, že přechod na Chlazení, Vytápění, Led lze provést
u všech jednotek.
V případě chladiče chlazeného vodou nezapomeňte, že Master Slave nedokáže spravovat
režim Následování.
5.10.3.5 Provoz s komunikačním alarmem
Všechny jednotky Slave komunikují s jednotkou Master prostřednictvím sériové komunikace.
Pokud během normálního fungování dojde k selhání komunikace mezi jednotkami Master a Slave,
systém je spuštěný za následujícího stavu:

-

Jednotka Slave, která ztratila komunikaci s jednotkou Master, začne fungovat jako
samostatná jednotka a řídí se lokálním nastavením.

-

Jednotka Master detekuje, že došlo k chybě komunikace s jednotkou Slave a aktivuje
nouzový chladič, je-li součástí systému.
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Pokud jednotka Master ztratí komunikaci se všemi jednotkami sítě, potom budou všechny
chladiče pracovat v samostatném režimu.

5.10.4 Možnost Master-Slaves
5.10.4.1 Priorita chladiče
Spuštění a vypnutí každého chladiče řídí jednotka Master, a to na základě podmínek uvedených v
tabulce níže.
Podmínky
1.
2.
3.
4.
5.

Další chladič, který se spustí
Nejvyšší priorita
Nejnižší počet startů
Nejnižší doba provozu
Nejnižší adresa
-

Další chladič, který se zastaví
Nejnižší priorita
Nejnižší zatížení
Nejvyšší doba provozu
Nejvyšší počet startů
Nejnižší adresa

První podmínka souvisí s prioritou definovanou pro každý chladič. Výchozí hodnoty priority jsou 1,
tj. všechny jednotky mají stejnou prioritu. Hodnota 1 označuje nejvyšší prioritu, hodnota 4 označuje
prioritu nejnižší. Hodnoty priority lze upravit na chladiči Master (viz část 4.2.5.2)
5.10.4.2 Nouzový chladič
Funkce Master Slave umožňuje definovat jeden z chladičů v síti jako nouzový chladič. Nouzový
chladič je normálně vypnutý a spustí se pouze je-li splněna jedna z následujících podmínek:
1. Minimálně u jednoho chladiče se spustil alarm.
2. Minimálně u jednoho z chladičů Slave došlo ke spuštění alarmu komunikace s chladičem
Master.
3. Minimálně jeden chladič není aktivován.
4. Aktivuje se funkce Kompenzace teploty a zadané hodnoty teploty vody se nedosáhne ani
při plném zatížení systému.
Dále je vysvětleno krok za krokem jak nastavit všechny nastavitelné parametry prostřednictvím
menu 4.2.5.1 a konfigurovat tak nouzový chladič v souladu s lokálními požadavky.
Krok 1: Výběr samostatného chladiče.
Zadaná
hodnota/Dílčí
menu
Nouzový chladič

Výchozí

Ne

Rozsah

Ne
Auto
Master
Slave 1
Slave 2
Slave 3

EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
Vzduchem nebo vodou chlazený
chladič a tepelné čerpadlo
D-EOMHW00107-15CS

Popis
Ne = Nouzový chladič v síti Master Slave není.
Auto = Jeden z chladičů sítě Master Slave bude vždy označen jako nouzový chladič.
Rotace nouzového chladiče se provede v souladu s konfigurací nastavenou prostřednictvím
parametrů Typ rotace a Interval času.
Master = Chladič Master je vždy nastavený jako nouzový chladič.
Slave 1 = Chladič Slave 1 je vždy nastavený jako nouzový chladič.
Slave 2 = Chladič Slave 2 je vždy nastavený jako nouzový chladič.
Slave 3 = Chladič Slave 3 je vždy nastavený jako nouzový chladič.
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Krok 2: Definice typu rotace nouzového chladiče.
Definujte typ rotace nouzového chladiče pouze je-li předchozí parametr Nouzového chladiče
nastavený na Auto
Zadaná
hodnota/Dílčí
menu
Typ rotace

Rozsah

Popis
Čas = Další nouzový chladič bude chladič s nejvyšší provozní dobou v okamžiku přechodu.
Sekvence = Další nouzový chladič bude další v souladu s následujícími sekvencemi:
síť s jednou jednotkou Slave: Master  Slave 1  Master

Čas, sekvence

-

síť se dvěma jednotkami Slave: Master  Slave 1  Slave 2  Master

-

síť se třemi jednotkami Slave: Master  Slave 1  Slave 2  Slave 3  Master

Krok 3: Časový interval pro rotaci nouzového chladiče.
Definujte časový interval rotace nouzového chladiče pouze je-li předchozí parametr Nouzového
chladiče nastavený na Auto
Zadaná hodnota/Dílčí
menu
Čas intervalu
Čas zapnutí

Výchozí

Rozsah

7 dnů

1…365
00:00:00…23:59:59

0:00:00

Popis
Definujte čas intervalu (vyjádřeného dnem) rotace nouzového
chladiče.
Definujte čas v rámci dne, kdy bude provedeno vypnutí nouzového
chladiče

Krok 4: Aktivace funkce Kompenzace teploty
Vyberte, zda dojde k aktivaci funkce kompenzace teploty.
Zadaná
hodnota/Dílčí
menu
Komp. tepl.

Čas - komp. tepl.

Výchozí

Rozsah

Popis

Ne

Ne, Ano

Ne = Nouzový chladič se spustí pouze v následujícím případu:
1. Minimálně u jednoho chladiče se spustil alarm.
2. Minimálně u jednoho z chladičů Slave došlo ke spuštění alarmu komunikace s
chladičem Master.
3. Minimálně jeden chladič není aktivován.

120 min

0…600

Ano = Nouzový chladič se spustí ve všech předchozích případech a rovněž jsou-li
spuštěny další chladiče s maximální kapacitou a zadaná hodnota teploty vody není
dosažena minimálně po specifický čas definovaný parametrem Čas kompenzace
teploty.
Před aktivací nouzového chladiče musí být časová konstanta na maximální kapacitě a
nesmí být dosaženo zadané hodnoty.

Krok 5: Reset
Příkaz k restartování lze použít k vynucení rotace chladiče v nouzovém stavu.
Zadaná hodnota/Dílčí
menu
Reset nouzového stavu
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Výchozí
Vyp.

Rozsah
Vyp., Reset

Popis
Vyp. = Žádná akce
Reset = Vynucení rotace nouzového chladiče a reset časovače rotace.
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5.10.4.3 Režim odpojení
U každé jednotky spadající do sítě Master Slave lze aktivovat funkci režimu odpojení, a to
prostřednictvím menu 4.2.5. Tato funkce umožní dočasné odpojení jednotky ze sítě a její správu
jako kdyby byla jednotka konfigurovaná jako samostatná.
-

Je-li jednotka Slave v režimu odpojení, potom ji jednotka Master považuje za nedostupnou.
Je-li jednotka Master v režimu odpojení, potom i u jednotek Slave dojde k vynucenému
režimu odpojení.

Tuto funkci lze použít k jednoduchým operacím údržby jednoho nebo více chladičů v síti.

6 Alarmy
UC chrání zařízení a komponenty před provozem v abnormálních podmínkách. Ochranu lze
rozdělit na prevenci a alarmy. Alarmy lze poté rozdělit na zpomalení a alarmy rychlého zastavení.
Alarmy zpomalení čerpadla se aktivují když lze v případě systému nebo dílčího systému provést
běžné vypnutí navzdory abnormálním provozním podmínkám. Alarmy rychlého zastavení se
aktivují, když abnormální provozní podmínky vyžadují okamžité zastavení celého systému nebo
dílčího systému z důvodu prevence potenciálního poškození.
UC zobrazí na příslušné stránce aktivní alarmy, v historii se uchovává posledních 50 záznamů
rozdělených mezi spuštěné alarmy a oznámení. Uloží se čas a datum každého alarmu a
oznámení.
UC rovněž uloží záznam každého spuštěného alarmu. Každá položka obsahuje záznam
provozních podmínek před spuštěním alarmu. Podle alarmů zařízení a alarmů okruhu jsou
naprogramovány různé záznamy, které pomáhají v případě diagnostiky selhání.
6.1.1 Výstražné alarmy - zařízení
6.1.1.1 Externí událost
Tento alarm označuje, že zařízení, jehož provoz je spojený s tímto strojem, hlásí problém. Tento
alarm se spustí pouze je-li parametr Externí alarm nastavený jako Událost (viz část 0)
Symptom
Stav jednotky je Zapnuto.
Na displeji se pohybuje ikona zvonku.
LED tlačítka 2 externího HMI bliká
Řetězec v seznamu alarmů.
+External EventAlm
Řetězec v protokolu alarmu:
External EventAlm
Řetězec ve snímku alarmu:
External Event Alm

Příčina
Došlo k externí události, která
způsobila otevření, minimálně
po
dobu 5 sekund, na desce ovladače
digitálního vstupu modulu POL965 s
adresou 18.

Řešení
Zkontrolujte příčiny externí události a
pokud by existoval potenciální
problém pro správný provoz chladiče..

6.1.1.2 Špatný reset vstupního signálu Lwt
Tento alarm se spustí pouze je-li aktivována funkce Reset Lwt (viz část 0). Značí, že signál vstupu
Resetu Lwt je mimo přípustný rozsah.
Symptom
Stav jednotky je Zapnuto.
Na displeji se pohybuje ikona zvonku.

EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
Vzduchem nebo vodou chlazený
chladič a tepelné čerpadlo
D-EOMHW00107-15CS

Příčina
Signál Reset Lwt je mimo přípustný
rozsah, který je [3 - 21] mA

Řešení
Zkontrolujte
elektrické
signálu Reset Lwt.

zapojení
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LED tlačítka 2 externího HMI bliká
Řetězec v seznamu alarmů.
+LwtResetAlm
Řetězec v protokolu alarmu:
LwtResetAlm
Řetězec ve snímku alarmu:
LwtReset Alm

Návod k obsluze

Zkontrolujte zařízení, které vydává
signál Reset Lwt.

6.1.1.3 Špatný limit signálu na vstupu
Tento alarm se spustí pouze je-li aktivována funkce Limit signálu (viz část 0). Značí, že signál
vstupu Limitu signálu je mimo přípustný rozsah.
Symptom
Stav jednotky je Zapnuto.
Na displeji se pohybuje ikona zvonku.
LED tlačítka 2 externího HMI bliká
Řetězec v seznamu alarmů.
+DemandLimitAlm
Řetězec v protokolu alarmu:
DemandLimitAlm
Řetězec ve snímku alarmu:
DemandLimit Alm

Příčina
Signál Limit signálu je mimo přípustný
rozsah, který je [3 - 21] mA

Řešení
Zkontrolujte
elektrické
signálu Limit signálu.

zapojení

Zkontrolujte zařízení, které vydává
signál Limit signálu.

6.1.1.4 Rekuperace tepla - teplota vody na vstupu (HREWT) - závada snímače (pouze A/C)
Tento alarm se generuje kdykoli je vstupní odpor mimo přijatelný rozsah.
Symptom
Stav jednotky je Vypnuto
Během normálního vypnutí se zastaví
všechny okruhy.
Na displeji se pohybuje ikona zvonku.
LED tlačítka 2 externího HMI bliká
Řetězec v seznamu alarmů.
+UnitAlHREwtSen
Řetězec v protokolu alarmu:
 UnitAlHREwtSen
Řetězec ve snímku alarmu:
UnitAlHREwtSen

Příčina
Snímač je rozbitý.

Řešení
Zkontrolujte integritu snímače.
Zkontrolujte správný provoz
snímačů v souladu s informacemi o
rozsahu kOhm (k), který souvisí s
hodnotami teploty.

Snímač je zkratovaný
Snímač není
(otevřený)

správně

zapojený

Pomocí měření odporu zkontrolujte,
zda není snímač zkratovaný.
Zkontrolujte absenci vody nebo
vlhkosti na elektrických kontaktech.
Zkontrolujte správné zapojení
elektrických konektorů do UC.
Správné zapojení snímačů
zkontrolujte i podle nákresu zapojení.

6.1.1.5 Rekuperace tepla - teplota vody na výstupu (HREWT) - závada snímače (pouze A/C)
Tento alarm se generuje kdykoli je vstupní odpor mimo přijatelný rozsah.
Symptom
Stav jednotky je Vypnuto
Během normálního vypnutí se zastaví
všechny okruhy.
Na displeji se pohybuje ikona zvonku.
LED tlačítka 2 externího HMI bliká
Řetězec v seznamu alarmů.
+UnitAlHRLwtSen
Řetězec v protokolu alarmu:
 UnitAlHRLwtSen
Řetězec ve snímku alarmu:
UnitAlHRLwtSen
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Příčina
Snímač je rozbitý.

Řešení
Zkontrolujte integritu snímače.
Zkontrolujte správný provoz
snímačů v souladu s informacemi o
rozsahu kOhm (k), který souvisí s
hodnotami teploty.

Snímač je zkratovaný
Snímač není
(otevřený)

správně

zapojený

Pomocí měření odporu zkontrolujte,
zda není snímač zkratovaný.
Zkontrolujte absenci vody nebo
vlhkosti na elektrických kontaktech.
Zkontrolujte správné zapojení

EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
Vzduchem nebo vodou chlazený
chladič a tepelné čerpadlo
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elektrických konektorů do UC.
Správné zapojení snímačů
zkontrolujte i podle nákresu zapojení.

6.1.2 Alarmy - zastavení čerpadla zařízení
Následující alarmy zastaví jednotku přikázáním vyčerpání všech spuštěných okruhů. Jednotka se
nespustí dokud nebude odstraněna základní příčina alarmu.
6.1.2.1 Selhání snímače teploty vody vstupující do výparníku (EEWT)
Tento alarm se generuje kdykoli je vstupní odpor mimo přijatelný rozsah.
Symptom
Stav jednotky je Vypnuto
Během normálního vypnutí se zastaví
všechny okruhy.
Na displeji se pohybuje ikona zvonku.
LED tlačítka 2 externího HMI bliká
Řetězec v seznamu alarmů.
+UnitOff EvpEntWTempSen
Řetězec v protokolu alarmu:
UnitOff EvpEntWTempSen
Řetězec ve snímku alarmu:
UnitOff EvapEntWTemp Sen

Příčina
Snímač je rozbitý.

Řešení
Zkontrolujte integritu snímače.
Zkontrolujte správný provoz
snímačů v souladu s informacemi o
rozsahu kOhm (k), který souvisí s
hodnotami teploty.

Snímač je zkratovaný
Snímač není
(otevřený)

správně

zapojený

Pomocí měření odporu zkontrolujte,
zda není snímač zkratovaný.
Zkontrolujte absenci vody nebo
vlhkosti na elektrických kontaktech.
Zkontrolujte správné zapojení
elektrických konektorů do UC.
Správné zapojení snímačů
zkontrolujte i podle nákresu zapojení.

6.1.2.2 Selhání snímače teploty vody vystupující z výparníku (ELWT)
Tento alarm se generuje kdykoli je vstupní odpor mimo přijatelný rozsah.
Symptom
Stav jednotky je Vypnuto
Během normálního vypnutí se zastaví
všechny okruhy.
Na displeji se pohybuje ikona zvonku.
LED tlačítka 2 externího HMI bliká
Řetězec v seznamu alarmů.
+UnitOff EvpLvgWTempSen
Řetězec v protokolu alarmu:
UnitOff EvpLvgWTempSen
Řetězec ve snímku alarmu:
UnitOff EvapLvgWTemp Sen

Příčina
Snímač je rozbitý.

Řešení
Zkontrolujte integritu snímače.
Zkontrolujte správný provoz
snímačů v souladu s informacemi o
rozsahu kOhm (k), který souvisí s
hodnotami teploty.

Snímač je zkratovaný
Snímač není
(otevřený)

správně

zapojený

Pomocí měření odporu zkontrolujte,
zda není snímač zkratovaný.
Zkontrolujte absenci vody nebo
vlhkosti na elektrických kontaktech.
Zkontrolujte správné zapojení
elektrických konektorů.
Správné zapojení snímačů
zkontrolujte i podle nákresu zapojení.

6.1.2.3 Selhání snímače teploty vody vstupující do kondenzátoru (CEWT) (pouze W/C)
Tento alarm se generuje kdykoli je vstupní odpor mimo přijatelný rozsah.
Symptom
Stav jednotky je Vypnuto
Během normálního vypnutí se zastaví
všechny okruhy.
Na displeji se pohybuje ikona zvonku.
LED tlačítka 2 externího HMI bliká

EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
Vzduchem nebo vodou chlazený
chladič a tepelné čerpadlo
D-EOMHW00107-15CS

Příčina
Snímač je rozbitý.

Řešení
Zkontrolujte integritu snímače.
Zkontrolujte správný provoz
snímačů v souladu s informacemi o
rozsahu kOhm (k), který souvisí s
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EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - Vodou chlazené chladiče
EWLQ090G ÷ EWLQ720L - R410a - Bez kondenzátoru
EWHQ100G ÷ EWHQ400G - R410a - Tepelné čerpadlo - chladič
EWAQ-G 07555 SS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWAQ-G 08070 XS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWYQ-G 07560 XS - R410a - Vzduchem chlazená tepelná čerpadla

Vzduchem a vodou chlazené chladiče a tepelné
čerpadlo

Řetězec v seznamu alarmů.
+UnitOff CndEntWTempSen
Řetězec v protokolu alarmu:
UnitOff CndEntWTempSen
Řetězec ve snímku alarmu:
UnitOff CndEntWTemp Sen

Návod k obsluze

hodnotami teploty.
Snímač je zkratovaný
Snímač není
(otevřený)

správně

zapojený

Pomocí měření odporu zkontrolujte,
zda není snímač zkratovaný.
Zkontrolujte absenci vody nebo
vlhkosti na elektrických kontaktech.
Zkontrolujte správné zapojení
elektrických konektorů.
Správné zapojení snímačů
zkontrolujte i podle nákresu zapojení.

6.1.2.4 Selhání snímače teploty vody vystupující z kondenzátoru (CLWT) (pouze W/C)
Tento alarm se generuje kdykoli je vstupní odpor mimo přijatelný rozsah.
Symptom
Stav jednotky je Vypnuto
Během normálního vypnutí se zastaví
všechny okruhy.
Na displeji se pohybuje ikona zvonku.
LED tlačítka 2 externího HMI bliká
Řetězec v seznamu alarmů.
+UnitOff CndLvgWTempSen
Řetězec v protokolu alarmu:
UnitOff CndLvgWTempSen
Řetězec ve snímku alarmu:
UnitOff CndLvgWTemp Sen

Příčina
Snímač je rozbitý.

Řešení
Zkontrolujte integritu snímače.
Zkontrolujte správný provoz
snímačů v souladu s informacemi o
rozsahu kOhm (k), který souvisí s
hodnotami teploty.

Snímač je zkratovaný
Snímač není
(otevřený)

správně

zapojený

Pomocí měření odporu zkontrolujte,
zda není snímač zkratovaný.
Zkontrolujte absenci vody nebo
vlhkosti na elektrických kontaktech.
Zkontrolujte správné zapojení
elektrických konektorů.
Správné zapojení snímačů
zkontrolujte i podle nákresu zapojení.

6.1.2.5 Chyba snímače teploty venkovního vzduchu (OAT) (pouze A/C)
Tento alarm se generuje kdykoli je vstupní odpor mimo přijatelný rozsah.
Symptom
Stav jednotky je Vypnuto
Během normálního vypnutí se zastaví
všechny okruhy.
Na displeji se pohybuje ikona zvonku.
LED tlačítka 2 externího HMI bliká
Řetězec v seznamu alarmů.
+UnitOff AmbTempSen
Řetězec v protokolu alarmu:
UnitOff AmbTempSen
Řetězec ve snímku alarmu:
UnitOff AmbTemp Sen

Příčina
Snímač je rozbitý.

Řešení
Zkontrolujte integritu snímače.
Zkontrolujte správný provoz
snímačů v souladu s informacemi o
rozsahu kOhm (k), který souvisí s
hodnotami teploty.

Snímač je zkratovaný
Snímač není
(otevřený)

správně

zapojený

Pomocí měření odporu zkontrolujte,
zda není snímač zkratovaný.
Zkontrolujte absenci vody nebo
vlhkosti na elektrických kontaktech.
Zkontrolujte správné zapojení
elektrických konektorů.
Správné zapojení snímačů
zkontrolujte i podle nákresu zapojení.

6.1.3 Alarmy - rychlé zastavení zařízení
Zařízení se okamžitě zastaví. Všechny spuštěné okruhy se rychle zastaví aniž by došlo k
provedení normálního vypnutí.
6.1.3.1 Alarm selhání komunikace okruhu EXV #1/#2 (pouze W/C)
Tento alarm se generuje v případě problémů komunikace ovladače EXV okruhu #1 nebo okruhu
#2, které jsou označeny EEXV-1 a EEXV-2.
Návod k obsluze
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EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
Vzduchem nebo vodou chlazený
chladič a tepelné čerpadlo
D-EOMHW00107-15CS

EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - Vodou chlazené chladiče
EWLQ090G ÷ EWLQ720L - R410a - Bez kondenzátoru
EWHQ100G ÷ EWHQ400G - R410a - Chladiče s tepelným
čerpadlem
EWAQ-G 07555 SS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWAQ-G 08070 XS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWYQ-G 07560 XS - R410a - Vzduchem chlazená tepelná čerpadla

Vzduchem a vodou chlazené chladiče a tepelné
čerpadlo

Symptom
Stav jednotky je Vypnuto
Všechny okruhy se okamžitě zastaví.
Na displeji se pohybuje ikona zvonku.
LED tlačítka 2 externího HMI bliká
Řetězec v seznamu alarmů.
+Unit Off Exv*CtrlCommFail
Řetězec v protokolu alarmu:
Unit Off Exv*CtrlCommFail
Řetězec ve snímku alarmu:
Unit Off Exv*CtrlCommFail

Příčina
Modul není napájen.

Adresa
modulu
nastavená.

není

správně

Modul je rozbitý.

Návod k obsluze

Řešení
Zkontrolujte napájení z konektoru po
straně modulu.
Zkontrolujte, zda obě LED svítí
zeleně.
Zkontrolujte, zda je konektor po
straně do modulu pevně zasunutý.
Zkontrolujte, zda je adresa modulu
správná a odpovídá schématu
zapojení.
Zkontrolujte, zda jsou obě LED
zapnuté a zda svítí zeleně. Pokud
kontrolka BSP LED svítí červeně,
modul vyměňte.
Zkontrolujte, zda je napájení v
pořádku, ale zda jsou obě LED
vypnuté. V takovém případě proveďte
výměnu modulu.

* viz ovladač #1 nebo ovladač #2
6.1.3.2 Alarm selhání komunikace ovladače
Tento alarm se generuje v případě komunikačních problémů volitelných funkcí modulu. POL965 s
adresou 18. Tento alarm se spustí pouze je-li aktivována minimálně jedna z volitelných funkcí
(PVM, Externí alarm, Limit požadavku, Reset LWT, viz část 0)
Symptom
Stav jednotky je Vypnuto
Všechny okruhy se okamžitě zastaví.
Na displeji se pohybuje ikona zvonku.
LED tlačítka 2 externího HMI bliká
Řetězec v seznamu alarmů.
+Unit Off OptCtrlrComFail
Řetězec v protokolu alarmu:
Unit Off OptCtrlrComFail
Řetězec ve snímku alarmu:
Unit Off OptCtrlrComFail

Příčina
Modul není napájen.

Adresa
modulu
nastavená.
Modul je rozbitý.

není

správně

Řešení
Zkontrolujte napájení z konektoru po
straně modulu.
Zkontrolujte, zda obě LED svítí
zeleně.
Zkontrolujte, zda je konektor po
straně do modulu pevně zasunutý.
Zkontrolujte, zda je adresa modulu
správná a odpovídá schématu
zapojení.
Zkontrolujte, zda jsou obě LED
zapnuté a zda svítí zeleně. Pokud
kontrolka BSP LED svítí červeně,
modul vyměňte.
Zkontrolujte, zda je napájení v
pořádku, ale zda jsou obě LED
vypnuté. V takovém případě proveďte
výměnu modulu.

6.1.3.3 Alarm - Napětí monitoru
Řešení této chyby vyžaduje přímý zásah na napájení tohoto zařízení.
Přímý zásad do napájení může způsobit úraz elektrickým proudem, popálení nebo dokonce smrt.
Tuto operaci musí provést pouze školené osoby. V případě pochybností kontaktujte společnost
zajišťující údržbu.

Tento alarm se generuje v případě problémů s napájením chladiče. Tento alarm se spustí pouze
je-li aktivována funkce PVM (viz část 4.9.1).
Symptom
Stav jednotky je Vypnuto
Všechny okruhy se okamžitě zastaví.

EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
Vzduchem nebo vodou chlazený
chladič a tepelné čerpadlo
D-EOMHW00107-15CS

Příčina
Ztráta jedné fáze.

Řešení
Zkontrolujte úroveň napětí na každé z
fází;
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EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - Vodou chlazené chladiče
EWLQ090G ÷ EWLQ720L - R410a - Bez kondenzátoru
EWHQ100G ÷ EWHQ400G - R410a - Tepelné čerpadlo - chladič
EWAQ-G 07555 SS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWAQ-G 08070 XS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWYQ-G 07560 XS - R410a - Vzduchem chlazená tepelná čerpadla

Vzduchem a vodou chlazené chladiče a tepelné
čerpadlo

Na displeji se pohybuje ikona zvonku.
LED tlačítka 2 externího HMI bliká
Řetězec v seznamu alarmů.
+UnitOff PvmGfpAlm
Řetězec v protokolu alarmu:
 UnitOff PvmGfpAlm
Řetězec ve snímku alarmu:
UnitOff PvmGfp Alm

Nesprávná sekvence fáze L1,L2,L3;
Úroveň napětí na panelu jednotky
není v povoleném rozsahu (±10%);

V jednotce došlo ke zkratu

Návod k obsluze

Zkontrolujte sekvenci zapojení L1, L2,
L3 v souladu s nákresem chladiče;
Zkontrolujte, zda je úroveň napětí v
každé fázi v rozmezí povoleného
rozsahu, který je vyznačený na štítku
chilleru;
Je důležité zkontrolovat úroveň
napětí v každé fázi nejen u
nespuštěného chilleru, ale také u
chilleru spuštěného při minimální
kapacitě až po plnou kapacitu. Je
tomu tak, protože k poklesu napětí
může dojít na určité úrovni kapacity
chlazení jednotky nebo kvůli určitým
pracovním podmínkám (tj. vysoké
hodnoty OAT);
V takových případech může problém
souviset s velikostí napájecího
kabelu.
Zkontrolujte správnou izolaci každého
okruhu pomocí testovacího zařízení
Megger.

6.1.3.4 Alarm - Snížení průtoku ve výparníku
Tento alarm se generuje v případě snížení průtoku ve výparníku. Tento alarm chrání výparník
před:
-

Zamrznutím: když zařízení funguje jako chladič nebo tepelné čerpadlo s inverzí vody
Vysokým tlakem: když zařízení funguje jako tepelné čerpadlo s inverzí plynu

Symptom
Stav jednotky je Vypnuto
Všechny okruhy se okamžitě zastaví.
Na displeji se pohybuje ikona zvonku.
LED tlačítka 2 externího HMI bliká
Řetězec v seznamu alarmů.
+UnitOff EvpFlwAlm
Řetězec v protokolu alarmu:
 UnitOff EvpFlwAlm
Řetězec ve snímku alarmu:
UnitOff EvpFlw Alm

Příčina
Není zjištěn žádný průtok ve
výparníku nebo je průtok příliš nízký.

Řešení
Zkontrolujte
přívod
čerpadla
výparníku,
zda se v okruhu
nenachází nějaké překážky.
Zkontrolujte kalibraci průtokového
spínače výparníku a přizpůsobte ho
minimálnímu průtoku vody.
Zkontrolujte, zda se může oběžné
kolo čerpadla výparníku volně otáčet
a není poškozené.
Zkontrolujte ochranná zařízení okruhu
výparníku (jističe, pojistky, invertory,
atd.).
Zkontrolujte
zapojení
spínače
výparníku.

6.1.3.5 Alarm - snížení průtoku v kondenzátoru (pouze W/C)
Tento alarm se generuje v případě snížení průtoku v kondenzátoru. Tento alarm chrání
kondenzátor před:
-

Zamrznutím: když zařízení funguje jako tepelné čerpadlo s inverzí plynu
Vysokým tlakem: když zařízení funguje jako chladič nebo tepelné čerpadlo s inverzí vody
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EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
Vzduchem nebo vodou chlazený
chladič a tepelné čerpadlo
D-EOMHW00107-15CS

EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - Vodou chlazené chladiče
EWLQ090G ÷ EWLQ720L - R410a - Bez kondenzátoru
EWHQ100G ÷ EWHQ400G - R410a - Chladiče s tepelným
čerpadlem
EWAQ-G 07555 SS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWAQ-G 08070 XS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWYQ-G 07560 XS - R410a - Vzduchem chlazená tepelná čerpadla

Vzduchem a vodou chlazené chladiče a tepelné
čerpadlo

Symptom
Stav jednotky je Vypnuto
Všechny okruhy se okamžitě zastaví.
Na displeji se pohybuje ikona zvonku.
LED tlačítka 2 externího HMI bliká
Řetězec v seznamu alarmů.
+UnitOff CndFlwAlm
Řetězec v protokolu alarmu:
 UnitOff CndFlwAlm
Řetězec ve snímku alarmu:
UnitOff CndFlw Alm

Příčina
Není
zjištěn žádný průtok
v
kondenzátoru nebo je průtok příliš
nízký.

Návod k obsluze

Řešení
Zkontrolujte
přívod
čerpadla
kondenzátoru, zda se v okruhu
nenachází nějaké překážky.
Zkontrolujte kalibraci průtokového
spínače kondenzátoru a přizpůsobte
ho minimálnímu průtoku vody.
Zkontrolujte, zda se může oběžné
kolo čerpadla kondenzátoru volně
otáčet a není poškozené.
Zkontrolujte ochranná zařízení okruhu
kondenzátoru
(jističe,
pojistky,
invertory, atd.).
Zkontrolujte
zapojení
spínače
kondenzátoru.

6.1.3.6 Alarm - Ochrana před zamrznutím vody ve výparníku
Tento alarm se generuje v případě, že teplota vody v kondenzátoru (na vstupu nebo na výstupu)
klesla pod bezpečnostní limit.
Symptom
Stav jednotky je Vypnuto
Všechny okruhy se okamžitě zastaví.
Na displeji se pohybuje ikona zvonku.
Řetězec v seznamu alarmů.
+UnitOff EvpFreezeAlm
Řetězec v protokolu alarmu:
UnitOff EvpFreezeAlm
Řetězec ve snímku alarmu:
UnitOff EvpFreeze Alm

Příčina
Příliš nízký průtok vody;

Řešení
Zvyšte průtok vody.

Teplota na vstupu do výparníku je
příliš nízká.
Spínač průtoku nefunguje nebo není
žádný průtok vody.

Zvyšte teplotu vody na vstupu

Teplota chladící látky je příliš nízká (<
-0.6°C).

Zkontrolujte průtok vody a filtr. Ve
výparníku nejsou žádné dobré
podmínky pro výměnu tepla.
Teplotu vody zkontrolujte pomocí
správného nástroje a nastavte posun
snímače.

Hodnoty snímačů teploty (na vstupu
nebo na výstupu) nejsou správně
kalibrované.

Zkontrolujte
čerpadlo.

průtokový

spínač

a

6.1.3.7 Alarm - Ochrana před zamrznutím vody v kondenzátoru
Tento alarm se generuje v případě, že teplota vody v kondenzátoru (na vstupu nebo na výstupu)
klesla pod bezpečnostní limit.
Symptom
Stav jednotky je Vypnuto
Všechny okruhy se okamžitě zastaví.
Na displeji se pohybuje ikona zvonku.
Řetězec v seznamu alarmů.
+UnitOff CondFreezeAlm
Řetězec v protokolu alarmu:
UnitOff CondFreezeAlm
Řetězec ve snímku alarmu:
UnitOff CondFreeze Alm

Příčina
Příliš nízký průtok vody;

Řešení
Zvyšte průtok vody.

Teplota na vstupu do kondenzátoru je
příliš nízká.
Spínač průtoku nefunguje nebo není
žádný průtok vody.

Zvyšte teplotu vody na vstupu

Teplota chladící látky je příliš nízká (<
-0.6°C).

Zkontrolujte průtok vody a filtr. Ve
výparníku nejsou žádné dobré
podmínky pro výměnu tepla.
Teplotu vody zkontrolujte pomocí
správného nástroje a nastavte posun
snímače.

Hodnoty snímačů teploty (na vstupu
nebo na výstupu) nejsou správně
kalibrované.

Zkontrolujte
čerpadlo.

průtokový

spínač

a

6.1.3.8 Externí alarm
Tento alarm se generuje v případě externího zařízení jehož provoz je spojený s tímto zařízením.
Tento alarm se spustí pouze je-li parametr Externí alarm nastavený jako Alarm (viz část 0)
EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
Vzduchem nebo vodou chlazený
chladič a tepelné čerpadlo
D-EOMHW00107-15CS
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EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - Vodou chlazené chladiče
EWLQ090G ÷ EWLQ720L - R410a - Bez kondenzátoru
EWHQ100G ÷ EWHQ400G - R410a - Tepelné čerpadlo - chladič
EWAQ-G 07555 SS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWAQ-G 08070 XS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWYQ-G 07560 XS - R410a - Vzduchem chlazená tepelná čerpadla

Vzduchem a vodou chlazené chladiče a tepelné
čerpadlo

Symptom
Stav jednotky je Vypnuto
Všechny okruhy se okamžitě zastaví.
Na displeji se pohybuje ikona zvonku.
LED tlačítka 2 externího HMI bliká
Řetězec v seznamu alarmů.
UnitOff ExternalAlm
Řetězec v protokolu alarmu:
 UnitOff ExternalAlm
Řetězec ve snímku alarmu:
UnitOff External Alm

Příčina
Došlo ke spuštění externího alarmu,
které minimálně na 5 sekund
způsobilo otevření portu na desce
ovladače modulu POL965 s adresou
18.

Návod k obsluze

Řešení
Zkontrolujte příčiny externího alarmu.
Zkontrolujte
elektrické
zapojení
jednotky do externího zařízení, v
případě, že došlo k externím
událostem nebo alarmům.

6.1.4 Alarm Master-Slave
Následující alarmy souvisí s funkcí Master-Slave.

6.1.4.1 Selhání snímače teploty vody na výstupu z výparníku
K tomuto alarmu dojde kdy je snímač používaný k měření teploty vody na výstupu zlomený nebo
není připojený k chladiči definovanému jako Master.
Symptom
Každé zařízení v síti Master-Slave
funguje v lokálním režimu.
Na displeji hlavního ovladače se
pohybuje ikona zvonku.
LED na tlačítku 2 hlavního externího
HMI bliká
Řetězec v seznamu alarmů.
+Common LWTSen
Řetězec v protokolu alarmu:
Common LWTSen
Řetězec ve snímku alarmu:
Common LWTSen

Příčina
Snímač je rozbitý.

Řešení
Zkontrolujte integritu snímače.
Zkontrolujte správný provoz
snímačů v souladu s informacemi o
rozsahu kOhm (k), který souvisí s
hodnotami teploty.

Snímač je zkratovaný
Snímač není
(otevřený)

správně

zapojený

Pomocí měření odporu zkontrolujte,
zda není snímač zkratovaný.
Zkontrolujte absenci vody nebo
vlhkosti na elektrických kontaktech.
Zkontrolujte správné zapojení
elektrických konektorů.
Správné zapojení snímačů
zkontrolujte i podle nákresu zapojení.

6.1.4.2 Alarm komunikace Slave X
Tento alarm se zobrazí pouze na jednotce Master a dochází k němu při každé chybě komunikace
mezi jednotkami Master a Slave.
Symptom
Zařízení Slave funguje v lokálním
režimu.
Na displeji hlavního ovladače se
pohybuje ikona zvonku.
LED na tlačítku 2 hlavního externího
HMI bliká
Řetězec v seznamu alarmů.
+Slave X CommAlm
Řetězec v protokolu alarmu:
 Slave X CommAlm
Řetězec ve snímku alarmu:
Slave X CommAlm
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Příčina
Zlomený kabel
Špatné zapojení

Řešení
Zkontrolujte integritu kabelu
Zkontrolujte polaritu +/- kabelu mezi
Master a Slave.

EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
Vzduchem nebo vodou chlazený
chladič a tepelné čerpadlo
D-EOMHW00107-15CS

EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - Vodou chlazené chladiče
EWLQ090G ÷ EWLQ720L - R410a - Bez kondenzátoru
EWHQ100G ÷ EWHQ400G - R410a - Chladiče s tepelným
čerpadlem
EWAQ-G 07555 SS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWAQ-G 08070 XS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWYQ-G 07560 XS - R410a - Vzduchem chlazená tepelná čerpadla

Vzduchem a vodou chlazené chladiče a tepelné
čerpadlo

Návod k obsluze

6.1.4.3 Alarm komunikace Master
Tento alarm se zobrazí pouze na jednotce Slave a dochází k němu při každé chybě komunikace
mezi jednotkami Master a Slave.
Symptom
Zařízení Slave funguje v lokálním
režimu.
Na displeji ovladače Slave se
pohybuje ikona zvonku.
LED na tlačítku 2 hlavního externího
Slave HMI bliká
Řetězec v seznamu alarmů.
+Master CommAlm
Řetězec v protokolu alarmu:
 Master CommAlm
Řetězec ve snímku alarmu:
Master CommAlm

Příčina
Zlomený kabel
Špatné zapojení

Řešení
Zkontrolujte integritu kabelu
Zkontrolujte polaritu +/- kabelu mezi
Master a Slave.

6.1.4.4 Chybějící Slave X
Tento alarm se zobrazí na jednotce Master pokud dojde k chybě konfigurace funkce Master Slave.
Symptom
Celý systém Master Slave nelze
spustit.
Na displeji ovladače Master se
pohybuje ikona zvonku.
LED na tlačítku 2 hlavního externího
HMI bliká
Řetězec v seznamu alarmů.
+Slave X Missing
Řetězec v protokolu alarmu:
 Slave X Missing
Řetězec v seznamu alarmů.
Slave X Missing

Příčina
Je zde nakonfigurována více než
jedna jednotka se stejnou adresou a
následně
není
nakonfigurována
adresa v alarmu.
Parametr "Počet jednotek M/S" je
nastaven špatně.

Řešení
Zkontrolujte všechny adresy přiřazené
každé jednotce v síti Master Slave.
Ověřte, zda je počet jednotek
nastavených v tomto parametru stejný
jako počet jednotek, které skutečně
patří do sítě Master Slave.

6.1.4.5 Chybějící Master
Tento alarm se zobrazí na jednotce Slave pokud dojde k chybě konfigurace funkce Master Slave.
Symptom
Celý systém Master Slave nelze
spustit.
Na displeji ovladače Slave se
pohybuje ikona zvonku.
LED na tlačítku 2 hlavního externího
Slave HMI bliká
Řetězec v seznamu alarmů.
+Slave X Missing
Řetězec v protokolu alarmu:
 Slave X Missing
Řetězec ve snímku alarmu:
Slave X Missing

EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
Vzduchem nebo vodou chlazený
chladič a tepelné čerpadlo
D-EOMHW00107-15CS

Příčina
Je zde nakonfigurována více než
jedna jednotka se stejnou adresou a
následně
není
nakonfigurována
adresa v alarmu.
Parametr "Počet jednotek M/S" je
nastaven špatně.

Řešení
Zkontrolujte všechny adresy přiřazené
každé jednotce v síti Master Slave.
Ověřte, zda je počet jednotek
nastavených v tomto parametru stejný
jako počet jednotek, které skutečně
patří do sítě Master Slave.
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EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - Vodou chlazené chladiče
EWLQ090G ÷ EWLQ720L - R410a - Bez kondenzátoru
EWHQ100G ÷ EWHQ400G - R410a - Tepelné čerpadlo - chladič
EWAQ-G 07555 SS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWAQ-G 08070 XS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWYQ-G 07560 XS - R410a - Vzduchem chlazená tepelná čerpadla

Vzduchem a vodou chlazené chladiče a tepelné
čerpadlo

Návod k obsluze

6.1.5 Alarmy - okruh
Následující alarmy okamžitě zastaví okruh, ale umožní restart okruhu po vypršení časovačů
recyklace.
6.1.5.1 Alarm - Nízká okolní teplota při spuštění
Tento alarm se spustí je-li nakonfigurován typ jednotky bez kondenzátoru nebo je-li jednotka A/C
(viz část 0). Značí, že okruh se spustí i při nízké okolní teplotě.
Symptom
Stav okruhu je Vyp.
Okruh je zastavený.
Na displeji se pohybuje ikona zvonku.
LED tlačítka 2 externího HMI bliká
Řetězec v seznamu alarmů.
+Cx LowOatStartAlm
Řetězec v protokolu alarmu:
 Cx LowOatStartAlm
Řetězec ve snímku alarmu:
Cx LowOatStart Alm

Příčina
Nízká venkovní okolní teplota

Řešení
Zkontrolujte provozní stav jednotky
bez kondenzátoru.

Nízká hladina chladiva.

Stav kapalného chladiva zkontrolujte
průzorem na potrubí.
Změřte podchlazení a zjistěte, zda je
hladina správná.

6.1.5.2 Neúspěšné čerpání
Tento alarm se spustí pokud okruh nebyl schopný provést odčerpání veškerého chladiva z
výparníku.
Symptom
Stav okruhu je Vyp.
LED tlačítka 2 externího HMI bliká
Řetězec v seznamu alarmů.
+Cx FailedPumpdownAlm
Řetězec v protokolu alarmu:
 Cx FailedPumpdownAlm
Řetězec ve snímku alarmu:
Cx FailedPumpdown Alm

Příčina
EEXV se zcela nezavírá, proto
nedojde ke "zkratu" mezi stranou s
vysokým tlakem a nízkým tlakem.

Řešení
Zkontrolujte správný provoz a plnou
zavírací pozici EEXV. Po zavření
ventilu se v průzoru nesmí ukázat
žádný průtok chladiva.
Zkontrolujte, zda C-LED na ovladači
EXV svítí zeleně. Pokud obě LED
střídavě blikají, ventil motoru není
správně zapojen.

Snímač vypařovacího tlaku nefunguje
správně;

Zkontrolujte správnou činnost
snímačů vypařovacího tlaku.

Kompresor na okruhu je interně
poškozen mechanickými problémy,
např. interním ventilem nebo interními
spirálami nebo lopatkami.

Zkontrolujte kompresory na okruzích.

6.1.5.3 Neúspěšné odčerpání při vysokém tlaku (pouze A/C)
Tento alarm se spustí pokud okruh nebyl schopný provést odstranění veškerého chladiva ještě
před tím, než dosáhl limitu vysokého tlaku. V tomto případě se odčerpání dokončí ještě než se
dosáhne cílového tlaku.
Symptom
Stav okruhu je Vyp.
LED tlačítka 2 externího HMI bliká
Řetězec v seznamu alarmů.
+Cx FailedPumpdownHiPr
Řetězec v protokolu alarmu:
 Cx FailedPumpdownHiPr
Řetězec ve snímku alarmu:
Cx FailedPumpdownHiPr
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Příčina
Nadměrné plnění chladivem.

Řešení
Ověřte plnění chladiva, zkontrolujte
podchlazení.

EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
Vzduchem nebo vodou chlazený
chladič a tepelné čerpadlo
D-EOMHW00107-15CS

EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - Vodou chlazené chladiče
EWLQ090G ÷ EWLQ720L - R410a - Bez kondenzátoru
EWHQ100G ÷ EWHQ400G - R410a - Chladiče s tepelným
čerpadlem
EWAQ-G 07555 SS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWAQ-G 08070 XS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWYQ-G 07560 XS - R410a - Vzduchem chlazená tepelná čerpadla

Vzduchem a vodou chlazené chladiče a tepelné
čerpadlo

Návod k obsluze

6.1.6 Alarmy - zastavení odčerpávání okruhu
Okruh se během normálního odčerpávání zastaví. Spuštění nebude povoleno dokud se neopraví
základní příčina alarmu.
6.1.6.1 Chyba senzoru teploty sání
Tento alarm se generuje za účelem oznámení, že snímač nepracuje správně.
Symptom
Stav okruhu je Vyp.
Okruh je během normálního vypnutí
vypnutý.
Na displeji se pohybuje ikona zvonku.
Řetězec v seznamu alarmů.
+CxOff SuctTempSen
Řetězec v protokolu alarmu:
 CxOff SuctTempSen
Řetězec ve snímku alarmu:
CxOff SuctTemp Sen

Příčina
Snímač je zkratovaný

Řešení
Zkontrolujte integritu snímače.

Snímač je rozbitý.
Snímač není
(otevřený)

správně

zapojený

Zkontrolujte správný provoz snímačů
v souladu s informacemi o rozsahu
kOhm (k), který souvisí s hodnotami
teploty.
Pomocí měření odporu zkontrolujte,
zda není snímač zkratovaný.
Zkontrolujte správnou instalaci na
potrubí okruhu s chladivem.
Zkontrolujte absenci vody nebo
vlhkosti na elektronických kontaktech
snímače.
Zkontrolujte správné zapojení
elektrických konektorů.
Správné zapojení vodičů zkontrolujte i
podle nákresu zapojení.

6.1.6.2 Selhání snímače teploty na výstupu (pouze A/C)
Tento alarm se generuje za účelem oznámení, že snímač nepracuje správně.
Symptom
Stav okruhu je Vyp.
Okruh je během normálního vypnutí
vypnutý.
Na displeji se pohybuje ikona zvonku.
Řetězec v seznamu alarmů.
+CxOff DischTempSen
Řetězec v protokolu alarmu:
 CxOff DischTempSen
Řetězec ve snímku alarmu:
CxOff DischTemp Sen

Příčina
Snímač je zkratovaný

Řešení
Zkontrolujte integritu snímače.

Snímač je rozbitý.
Snímač není
(otevřený)

správně

zapojený

Zkontrolujte správný provoz snímačů
v souladu s informacemi o rozsahu
kOhm (k), který souvisí s hodnotami
teploty.
Pomocí měření odporu zkontrolujte,
zda není snímač zkratovaný.
Zkontrolujte správnou instalaci na
potrubí okruhu s chladivem.
Zkontrolujte absenci vody nebo
vlhkosti na elektronických kontaktech
snímače.
Zkontrolujte správné zapojení
elektrických konektorů.
Správné zapojení vodičů zkontrolujte i
podle nákresu zapojení.

6.1.7 Alarmy - rychlé zastavení okruhu
Okruh se okamžitě zastaví, aby se předešlo poškození komponentů. Spuštění okruhu se nepovolí
dokud nebude provedena oprava základní příčiny alarmu.
6.1.7.1 Alarm selhání komunikace okruhu EXV #1/#2 (pouze A/C)
Tento alarm se generuje v případě problémů komunikace ovladače EXV okruhu #1 nebo okruhu
#2, které jsou označeny EEXV-1 a EEXV-2.
EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
Vzduchem nebo vodou chlazený
chladič a tepelné čerpadlo
D-EOMHW00107-15CS
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EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - Vodou chlazené chladiče
EWLQ090G ÷ EWLQ720L - R410a - Bez kondenzátoru
EWHQ100G ÷ EWHQ400G - R410a - Tepelné čerpadlo - chladič
EWAQ-G 07555 SS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWAQ-G 08070 XS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWYQ-G 07560 XS - R410a - Vzduchem chlazená tepelná čerpadla

Vzduchem a vodou chlazené chladiče a tepelné
čerpadlo

Symptom
Stav jednotky je Aut.
Okruh se okamžitě zastaví.
Na displeji se pohybuje ikona zvonku.
LED tlačítka 2 externího HMI bliká
Řetězec v seznamu alarmů.
+C*Off EXVCtrlrComFail
Řetězec v protokolu alarmu:
 C*Off EXVCtrlrComFail
Řetězec ve snímku alarmu:
C*Off EXVCtrlrComFail

Příčina
Modul není napájen.

Adresa
modulu
nastavená.

není

správně

Modul je rozbitý.

Návod k obsluze

Řešení
Zkontrolujte napájení z konektoru po
straně modulu.
Zkontrolujte, zda obě LED svítí
zeleně.
Zkontrolujte, zda je konektor po
straně do modulu pevně zasunutý.
Zkontrolujte, zda je adresa modulu
správná a odpovídá schématu
zapojení.
Zkontrolujte, zda jsou obě LED
zapnuté a zda svítí zeleně. Pokud
kontrolka BSP LED svítí červeně,
modul vyměňte.
Zkontrolujte, zda je napájení v
pořádku, ale zda jsou obě LED
vypnuté. V takovém případě proveďte
výměnu modulu.

* viz ovladač #1 nebo ovladač #2
6.1.7.2 Alarm - nízký tlak
Tento alarm se spustí v případě, že vypařovací tlak klesne pod hladinu vypuštění při nízkém tlaku
a řízení nedokáže tento stav kompenzovat.
Symptom
Stav okruhu je Vyp.
Kompresor neběží, okruh se okamžitě
zastaví.
Na displeji se pohybuje ikona zvonku.
LED tlačítka 2 externího HMI bliká
Řetězec v seznamu alarmů.
+Cx Off EvapPressLo
Řetězec v protokolu alarmu:
 Cx Off EvapPressLo
Řetězec ve snímku alarmu:
Cx Off EvapPress Lo

Příčina
Nízká hladina chladiva.

Řešení
Stav kapalného chladiva zkontrolujte
průzorem na potrubí.

Ochranný limit není nataven tak, aby
odpovídal použití u zákazníka.

Vysoká hodnota ve výparníku

Průtok vody do tepelného výměníku
je příliš nízký (pouze W/C).
Měnič vypařovacího tlaku nefunguje
správně;
EEXV nepracuje správně.
Neotevírá se dostatečně nebo se
pohybuje v opačném směru.

Teplota vody je nízká.
Výchozí limit alarmu
konkrétní závod platný.

Návod k obsluze
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není

pro

Změřte podchlazení a zjistěte, zda je
hladina správná.
Zkontrolujte přístup výparníku a
odpovídající teplotu vody a zhodnoťte
limit nízkého tlaku.
Výparník vyčistěte
Zkontrolujte
kvalitu
kapaliny
protékající do výměníku.
Zkontrolujte procento a typ glykolu
(etylén/propylen)
Zvyšte průtok vody. Zkontrolujte
minimální průtok vody v tomto
zařízení.
Zkontrolujte správnou funkci snímače
a hodnoty zkalibrujte.
Zkontrolujte zda bylo dokončeno
odčerpávání a bylo dosaženo limitu
tlaku.
Zkontrolujte pohyby ventilu.
Na schématu zapojení zkontrolujte
zapojení do ventilu pohonu.
Změřte odpor každého vinutí, musí
být jiný než 0 Ohm.
Zvyšte teplotu vody na vstupu.
Proveďte nastavení alarmu v případě
nízkého tlaku.

EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
Vzduchem nebo vodou chlazený
chladič a tepelné čerpadlo
D-EOMHW00107-15CS

EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - Vodou chlazené chladiče
EWLQ090G ÷ EWLQ720L - R410a - Bez kondenzátoru
EWHQ100G ÷ EWHQ400G - R410a - Chladiče s tepelným
čerpadlem
EWAQ-G 07555 SS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWAQ-G 08070 XS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWYQ-G 07560 XS - R410a - Vzduchem chlazená tepelná čerpadla

Vzduchem a vodou chlazené chladiče a tepelné
čerpadlo
Ventilátory se nespouští
(pouze A/C HP).

správně

Návod k obsluze

Zkontrolujte
provoz
ventilátorů.
Zkontrolujte,
zda
se
všechny
ventilátory spouští volně a při správné
rychlosti.
Zkontrolujte fázi odpojení zařízení.

6.1.7.3 Alarm - vysoký tlak
Tento alarm se generuje pokud se kondenzační tlak zvýší nad limit zastavení v případě vysokého
tlaku.
Symptom
Stav okruhu je Vyp.
Kompresor neběží,
okruh se zastaví.
Na
displeji
se
pohybuje
ikona
zvonku.
LED
tlačítka
2
externího HMI bliká
Řetězec v seznamu
alarmů.
+Cx Off CndPressHi
Řetězec v protokolu
alarmu:
 Cx Off CndPressHi
Řetězec ve snímku
alarmu:
Cx Off CndPress Hi

Příčina
Čerpadlo kondenzátoru nefunguje
správně. (pouze W/C)
Příliš nízký průtok vody v
kondenzátoru (pouze W/C nebo
H/P).
Teplota vzduchu na vstupu do
kondenzátoru je příliš vysoká.
(pouze W/C)
Nadměrné plnění
chladiva do zařízení.

Převaděč vysokého tlaku nemůže
fungovat správně
Ventilátory se nespouští správně
(pouze A/C).

Řešení
Zkontrolujte, zda byla aktivována ochrana čerpadla
kondenzátoru.
Zkontrolujte minimální průtok vody.
Teplota vody změřená na vstupu kondenzátoru nesmí
překročit limit uvedený v provozním rozsahu chladiče.
Zkontrolujte podchlazení kapaliny a super přehřátí sání za
účelem nepřímé kontroly správného naplnění chladivem.
Je-li třeba, obnovte veškeré chladivo na hodnotu plného
doplnění a zkontrolujte zda hodnota odpovídá označení
na štítku jednotky v kg.
Zkontrolujte správnou činnost snímačů vysokého tlaku.
Zkontrolujte provoz ventilátorů. Zkontrolujte, zda se
všechny ventilátory spouští volně a při správné rychlosti.
Zkontrolujte fázi odpojení zařízení.

6.1.7.4 Alarm - Nízký tlak Delta (pouze A/C)
Tento alarm se generuje je-li rozdíl mezi kondenzačním a vypařovacím tlakem pod minimálním
limitem tlaku Delta po dobu delší než 10 minut.
Symptom
Stav okruhu je Vyp.
Kompresor neběží, okruh se zastaví.
Na displeji se pohybuje ikona zvonku.
LED tlačítka 2 externího HMI bliká
Řetězec v seznamu alarmů.
+CxOff DeltaPressLo
Řetězec v protokolu alarmu:
 CxOff DeltaPressLo
Řetězec ve snímku alarmu:
CxOff CxOff DeltaPressLo

Příčina
Kompresory nejsou spuštěné

Řešení
Zkontrolujte
kompresorů.

signály

startéru

do

Měnič kondenzačního tlaku nefunguje
správně.

Zkontrolujte, zda je termální ochrana
kompresorů správně zapojená do UC
(viz část 6.1.7.5).
Zkontrolujte,
zda
je
spínač
mechanického
vysokého
tlaku
správně zapojený do UC (viz část
6.1.7.5).
Více podrobností naleznete v části
6.1.7.10.

Měnič vypařovacího tlaku nefunguje
správně.

Více podrobností naleznete v části
6.1.7.9.

6.1.7.5 Alarm okruhu X
Tento alarm se generuje je-li digitální vstup DI1 na ovladači EXV souvisejícího okruhu otevřený.
Tento digitální vstup shromažďuje sérii signálů alarmu, které pochází z různých zařízení:
1. Mechanický spínač vysokého tlaku
EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
Vzduchem nebo vodou chlazený
chladič a tepelné čerpadlo
D-EOMHW00107-15CS
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EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - Vodou chlazené chladiče
EWLQ090G ÷ EWLQ720L - R410a - Bez kondenzátoru
EWHQ100G ÷ EWHQ400G - R410a - Tepelné čerpadlo - chladič
EWAQ-G 07555 SS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWAQ-G 08070 XS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWYQ-G 07560 XS - R410a - Vzduchem chlazená tepelná čerpadla

Vzduchem a vodou chlazené chladiče a tepelné
čerpadlo

Návod k obsluze

2. Kompresor 1 Okruh X Selhání termální ochrany/restartu
3. Kompresor 2 Okruh X Selhání termální ochrany/restartu
4. Selhání odpojení fáze zařízení (pouze A/C)
To znamená, že tento alarm se generuje pouze je-li otevřený minimálně jeden z předchozích
digitálních kontaktů. Když k tomu dojde, okamžitě se vypnou kompresory a všechna další
spouštěcí zařízení v tomto okruhu.
Symptom
Stav okruhu je Vyp.
Kompresor neběží, okruh se zastaví.
Na displeji se pohybuje ikona zvonku.
LED tlačítka 2 externího HMI bliká
Řetězec v seznamu alarmů.
+CxOff CircAlm
Řetězec v protokolu alarmu:
 CxOff CircAlm
Řetězec ve snímku alarmu:
CxOff Circ Alm

Příčina
Otevřený
mechanický
vysokého tlaku (MHPS)

spínač

Řešení
Proveďte stejnou kontrolu jako v
případě upozornění na vysoký tlak
6.1.7.3
MHPS:
poškozený
nezkalibrovaný.
Zkontrolujte
správné
elektrických konektorů.

nebo
zapojení

Zkontrolujte správnou činnost spínače
vysokého tlaku.
Kompresor
otevřená

1/2

termální

ochrana

Kompresor 1/2 selhání restartu

Nadměrné plnění chladivem.
Zkontrolujte podchlazení kapaliny a
super přehřátí sání za účelem
nepřímé kontroly správného naplnění
chladivem.
Zkontrolujte
správný
provoz
elektronického expanzního ventilu.
Zablokovaný ventil může zpomalit
správný průtok chladiva.
Zkontrolujte kód alarmu restartu a při
opravě postupujte dle odpovídající
dokumentace.
Zkontrolujte velikost restartu v
porovnání s maximálním napětím
odpovídajícího kompresoru.

6.1.7.6 Alarm - Neúspěšný start
Tento alarm se spustí je-li nakonfigurován typ jednotky bez kondenzátoru (viz část 0). Tento alarm
se generuje jakmile UC při spuštění okruhu rozpozná nízký vypařovací tlak a nízkou saturovanou
kondenzační teplotu. Tento alarm se automaticky restartuje, neboť zařízení se pokusí o
automatický restart okruhu. Při třetím výskytu tohoto selhání se generuje alarm při selhání restartu
(viz alarm 6.1.7.7).
Symptom
Stav okruhu je Vyp.
Okruh je zastavený.
Na displeji se pohybuje ikona zvonku.
LED tlačítka 2 externího HMI bliká
Řetězec v seznamu alarmů.
+Cx StartFailAlm
Řetězec v protokolu alarmu:
 Cx StartFailAlm
Řetězec ve snímku alarmu:
Cx StartFail Alm
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Příčina
Nízká venkovní okolní teplota

Řešení
Zkontrolujte provozní stav jednotky
bez kondenzátoru.

Nízká hladina chladiva.

Stav kapalného chladiva zkontrolujte
průzorem na potrubí.
Změřte podchlazení a zjistěte, zda je
hladina správná.

Zadaná
kondenzační
neodpovídá aplikaci.

hodnota

Zkontrolujte,
zda
je
kondenzační saturovanou
zvýšit.
zadaná hodnota

třeba
teplotu

EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
Vzduchem nebo vodou chlazený
chladič a tepelné čerpadlo
D-EOMHW00107-15CS

EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - Vodou chlazené chladiče
EWLQ090G ÷ EWLQ720L - R410a - Bez kondenzátoru
EWHQ100G ÷ EWHQ400G - R410a - Chladiče s tepelným
čerpadlem
EWAQ-G 07555 SS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWAQ-G 08070 XS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWYQ-G 07560 XS - R410a - Vzduchem chlazená tepelná čerpadla

Vzduchem a vodou chlazené chladiče a tepelné
čerpadlo
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Chladič není správně nainstalovaný.

Zkontrolujte, zda je chladič chráněn
před silným větrem.

Rozbitý
nebo
nesprávně
nainstalovaný výparník nebo snímač
kondenzačního tlaku.

Zkontrolujte správnou činnost spínačů
tlaku.

6.1.7.7 Alarmy - selhání restartu
Tento alarm se spustí je-li nakonfigurován typ jednotky bez kondenzátoru. Tento alarm se generuje
jakmile UC při spuštění okruhu rozpozná nízký vypařovací tlak a nízkou saturovanou kondenzační
teplotu.
Symptom
Stav okruhu je Vyp.
Okruh je zastavený.
Na displeji se pohybuje ikona zvonku.
LED tlačítka 2 externího HMI bliká
Řetězec v seznamu alarmů.
+Cx Off RestrtsFaultAlm
Řetězec v protokolu alarmu:
 Cx Off RestrtsFaultAlm
Řetězec ve snímku alarmu:
Cx Off RestrtsFault Alm

Příčina
Nízká venkovní okolní teplota

Řešení
Zkontrolujte provozní stav jednotky
bez kondenzátoru.

Nízká hladina chladiva.

Stav kapalného chladiva zkontrolujte
průzorem na potrubí.
Změřte podchlazení a zjistěte, zda je
hladina správná.

Zadaná
kondenzační
hodnota
neodpovídá aplikaci (pouze W/C).
Chladič není správně nainstalovaný
(pouze W/C).
Rozbitý
nebo
nesprávně
nainstalovaný výparník nebo snímač
kondenzačního tlaku.

Zkontrolujte,
zda
je
třeba
kondenzační saturovanou teplotu
zvýšit.
zadaná hodnota
Zkontrolujte, zda je chladič chráněn
před silným větrem.
Zkontrolujte správnou činnost spínačů
tlaku.

6.1.7.8 Alarm - Žádná změna tlaku při spuštění
Tento alarm značí, že kompresor nelze spustit ani nedokáže vytvořit určitou minimální odchylku
tlaků odpařování nebo kondenzace po startu.
Symptom
Stav okruhu je Vyp.
Okruh je zastavený.
Na displeji se pohybuje ikona zvonku.
LED tlačítka 2 externího HMI bliká
Řetězec v seznamu alarmů.
+Cx Off NoPressChgStartAlm
Řetězec v protokolu alarmu:
 Cx Off NoPressChgStartAlm
Řetězec ve snímku alarmu:
Cx Off NoPressChgStart Alm

Příčina
Kompresor nelze spustit.

Řešení
Zkontrolujte, zda je signál spuštění do
kompresoru správně zapojen.

Kompresor se otáčí špatným směrem;

Zkontrolujte správnou sekvenci fází
kompresoru (L1, L2, L3) v souladu s
nákresem;
Zkontrolujte
tlak
v okruhu a
přítomnost chladiva.
Zkontrolujte správnou funkci měničů
vypařovacího nebo kondenzačního
tlaku.

Okruh s chladivem je bez chladiva.
Špatná funkce měničů vypařovacího
nebo kondenzačního tlaku.

6.1.7.9 Chyba snímače vypařovacího tlaku
Tento alarm značí, že převodník tlaku ve výparníku nefunguje správně.
Symptom
Stav okruhu je Vyp.
Okruh je zastavený.
Na displeji se pohybuje ikona zvonku.

EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
Vzduchem nebo vodou chlazený
chladič a tepelné čerpadlo
D-EOMHW00107-15CS

Příčina
Snímač je rozbitý.

Řešení
Zkontrolujte integritu snímače.
Zkontrolujte správný provoz snímačů
v souladu s informacemi o rozsahu
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EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - Vodou chlazené chladiče
EWLQ090G ÷ EWLQ720L - R410a - Bez kondenzátoru
EWHQ100G ÷ EWHQ400G - R410a - Tepelné čerpadlo - chladič
EWAQ-G 07555 SS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWAQ-G 08070 XS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWYQ-G 07560 XS - R410a - Vzduchem chlazená tepelná čerpadla

Vzduchem a vodou chlazené chladiče a tepelné
čerpadlo

LED tlačítka 2 externího HMI bliká
Řetězec v seznamu alarmů.
+CxOff EvapPressSen
Řetězec v protokolu alarmu:
 CxOff EvapPressSen
Řetězec ve snímku alarmu:
Cx Off EvapPress Sen

Návod k obsluze

mVolt (MV), který souvisí s hodnotami
teploty.
Snímač je zkratovaný
Snímač není
(otevřený)

správně

zapojený

Pomocí měření odporu zkontrolujte,
zda není snímač zkratovaný.
Zkontrolujte správnou instalaci na
potrubí okruhu s chladivem. Měnič
musí dokázat vcítit tlak přes jehlu
ventilu.
Zkontrolujte absenci vody nebo
vlhkosti na elektronických kontaktech
snímače.
Zkontrolujte správné zapojení
elektrických konektorů.
Správné zapojení vodičů zkontrolujte i
podle nákresu zapojení.

6.1.7.10 Chyba snímače kondenzačního tlaku
Tento alarm značí, že převodník kondenzačního tlaku nefunguje správně.
Symptom
Stav okruhu je Vyp.
Okruh je zastavený.
Na displeji se pohybuje ikona zvonku.
LED tlačítka 2 externího HMI bliká
Řetězec v seznamu alarmů.
+CxOff CndPressSen
Řetězec v protokolu alarmu:
 CxOff CndPressSen
Řetězec ve snímku alarmu:
Cx Off CondPress Sen
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Příčina
Snímač je rozbitý.

Snímač je zkratovaný
Snímač není
(otevřený)

správně

zapojený

Řešení
Zkontrolujte integritu snímače.
Zkontrolujte správný provoz snímačů
v souladu s informacemi o rozsahu
mVolt (MV), který souvisí s hodnotami
teploty.
Pomocí měření odporu zkontrolujte,
zda není snímač zkratovaný.
Zkontrolujte správnou instalaci na
potrubí okruhu s chladivem. Měnič
musí dokázat vcítit tlak přes jehlu
ventilu.
Zkontrolujte absenci vody nebo
vlhkosti na elektronických kontaktech
snímače.
Zkontrolujte správné zapojení
elektrických konektorů.
Správné zapojení vodičů zkontrolujte i
podle nákresu zapojení.

EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
Vzduchem nebo vodou chlazený
chladič a tepelné čerpadlo
D-EOMHW00107-15CS

EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - Vodou chlazené chladiče
EWLQ090G ÷ EWLQ720L - R410a - Bez kondenzátoru
EWHQ100G ÷ EWHQ400G - R410a - Chladiče s tepelným
čerpadlem
EWAQ-G 07555 SS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWAQ-G 08070 XS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWYQ-G 07560 XS - R410a - Vzduchem chlazená tepelná čerpadla

Vzduchem a vodou chlazené chladiče a tepelné
čerpadlo
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Tato stránka byla záměrně ponechána prázdná.

EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
Vzduchem nebo vodou chlazený
chladič a tepelné čerpadlo
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EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - Vodou chlazené chladiče
EWLQ090G ÷ EWLQ720L - R410a - Bez kondenzátoru
EWHQ100G ÷ EWHQ400G - R410a - Tepelné čerpadlo - chladič
EWAQ-G 07555 SS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWAQ-G 08070 XS - R410a - Vzduchem chlazené chladiče
EWYQ-G 07560 XS - R410a - Vzduchem chlazená tepelná čerpadla

Vzduchem a vodou chlazené chladiče a tepelné
čerpadlo

Návod k obsluze

Aktuální publikace je vypracovaná pouze pro informativní účely a nepředstavuje závaznou nabídku Daikin Applied Europe S.p.A.
Společnost Daikin Applied Europe S.p.A.vytvořila obsah této publikace dle svých nejlepších znalostí. Žádné výslovné nebo z okolností
vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel jejího obsahu, a výrobky a služby v něm uvedené.
Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Viz data sdělená v okamžik objednávky. Daikin Applied Europe S.p.A.
výslovně odmítá jakoukoli zodpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé škody, vyplývající v nejširším slova smyslu s použitím nebo
interpretací tohoto návodu. Veškerý obsah je chráněný autorskými právy společnosti Daikin Applied Europe S.p.A.
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EWWQ - EWLQ - EWHQ
EWAQ - EWYQ
Vzduchem nebo vodou chlazený
chladič a tepelné čerpadlo
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