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1 INNEHÅLL 

Denna handbok tillhandahåller installation, inställningar och felsökning för kontrollpanelen 

för luftkylda kylaggregat med skruvkompressor.   

Alla operativa beskrivningar i denna handbok är baserade på styrprogramvaran. ASDU01C 

och följande ändringar. 

Kylarens driftsegenskaper och menyval kan variera med andra versioner av styrprogram. 

Kontakta Daikin för programvaruuppdateringsinformation 

1.1. Installationsförsiktighetsåtgärder 

 Varning 

Elektriska stötar. Kan orsaka personskador eller skador på utrustningen. Denna utrustning måste 

jordas ordentligt. Anslutningar och service av kontrollpanelen får endast utföras av personal som är 

kunnig i driften av den utrustning som kontrolleras. 

 

 Varning 

Delar som är känsliga för statisk elektricitet. En statisk urladdning i samband med hantering av 

elektroniska kretskort kan orsaka skada på delarna. Ladda ur ev. statisk elektricitet genom att röra 

vid den bara metallen inuti manöverpanelen innan servicearbetet påbörjas. Koppla aldrig från 

kablar, kopplingsplintar för kretskort eller stickkontakter när manöverpanelen är spänningssatt. 

1.2. Temperatur- och luftfuktighetsomständigheter 

Regulatorn är avsedd att fungera i en omgivningstemperatur på -40 ° C till + 65 ° C med en 

maximal relativ luftfuktighet på 95 % (icke-kondenserande ). 
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2. ALLMÄN BESKRIVNING 

Kontrollpanelen består av en mikroprocessorbaserad styrenhet som ger alla funktioner för 

övervakning och kontroll som krävs för en säker, effektiv drift av kylaggregatet. Operatören kan 

övervaka alla driftsförhållanden genom att använda den inbyggda panelen med 4 rader och 20 

tecken och en knappsats med 6 tangenter eller med hjälp av en extra fjärrkontroll halv grafisk 

display eller en IBM-kompatibel dator som kör en kompatibel Daikin-bildskärm.   

 

Uppstår ett feltillstånd, stänger styrsystemet av och aktiverar en larmutgång. Viktiga 

driftsförhållanden vid den tidpunkt då ett larmtillstånd inträffar kvarhålls i styrenhetens minne för 

att underlätta felsökning och felanalys. 

 

Systemet skyddas av ett lösenordssystem, som ger tillgång endast för behörig personal. 

Operatören måste ange ett lösenord i panelens knappsats innan någon konfiguration kan ändras. 
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3. HUVUDSTYRPORGRAMFUNKTIONER 

 

 Hantering av luftkylda skruvkylare med steglös skruvkompressor 

 Kontroll av förångarens utloppstemperatur inom 0,1 ° C (med en kvasi-konstant belastning). 

 Hantering av plötslig lastminskning upp till 50 % med svängningen max 3 ° C kontrollerad 

temperatur 

 Avläsning av alla de viktigaste driftsparametrarna (temperatur, tryck, etc.)   

 Kondenskontroll med steglogik, enkla eller dubbla fläktvarvtalsregulatorer och blandsteg + 

varvtalsreglering (fartkontroll) 

 Inställning av börvärde för en dubbel utvattentemperatur med lokal eller fjärrbrytare . 

 Börvärdeöverskridning med en extern signal (4-20 mA), för förångarreturtemperatur eller 

utanför omgivningstemperatur. 

 Justerbar maximal neddragningstakt för att minska underskjutning under användning av 

slingmenyer. 

 Värmekylningsstartfunktion för att göra det möjligt att starta enheten även med hög temperatur i 

förångarvatten. 

 Mjuk belastningsfunktion för att minska elförbrukningen och toppbelastning under nedåtgående 

slinga. 

 Enhetsbegränsningsfunktion för att möjliggöra elektrisk förbrukning baserat på antingen aktuell 

absorption (strömgräns ) eller behovsstyrd kapacitet (effektbegränsning ). 

 Tyst fläktläge för att möjliggöra en minskning av enhetsbullerbegränsande fläkthastighet utifrån 

det tidsschema som tillämpas 

 Hantering av två vattenpumpar med förångningsfunktion 

 Knappsats med 6 tangenter för snabbt gränssnitt. Operatören kan logga kylarens 

driftsförhållanden på bakgrundsbelyst display med 4 rader och 20 kolumner. 

 Tre nivåer av säkerhetsskydd mot obehörigt byte. 

 Diagnossystem för kompressorer som lagrar senaste 10 larmen med datum, tid, och 

arbetsförhållandena vid tidpunkten då larmet inträffade 

 Veckovis och årlig start-stopp-tidsplan. 

 Enkel integrering i byggnadsautomationssystem via separat digital anslutning för enhetsstart/-

stopp och 4-20 mA-signaler för vattenåterställning och kravbegränsning. 

 Kommunikationsmöjligheter för fjärrövervakning, byte av börvärdet, trendloggning, larm och 

händelsedetektering , via ett Windows-kompatibelt gränssnitt. 

 BAS-kommunikationskapacitet via valbart protokoll (protokollvalbarhet) eller Communication 

Gateway. 

 Fjärrkommunikationsmöjligheter via analogt modem eller GSM-modem. 
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4. SYSTEMARKITEKTUR 

Den modulära arkitekturen är baserad på användningen av ASDU01C-seriens kontroll. 

 

Speciellt används en basstyrenhet (större version, inbyggd display, eller eventuellt semi-

grafisk ytterligare display) för att styra de grundläggande enhetsfunktionerna och hantera de två 

första kompressorerna; en andra styrenhet (stor version) används för att hantera den tredje och 

fjärde kompressorn om de är tillgängliga. 

 

Flera styrenhetsexpansionskort, upp till fyra för varje styrenhet, används för att lägga till 

valfria funktioner till kontrollen. 

 

Drivrutiner för elektronisk expansionsventil planeras som tillval. 

 

Den övergripande arkitekturen visas i fig. 1 
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Fig.  1 -  Arkitektur 

Elektroniska expansionsventilsdrivrutiner och ytterligare bildskärmar ansluts med pLAN-

nätverk för ASDU01Ccontrols medan pCOe-expansionskort är anslutna till ASDU01C-styrenheter 

som använder RS485-nätverk för expansion.   
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Hårdvarukonfiguration 

Panel Typ Funktion Obligatorisk 

pCOe #1 
Stor 
Inbyggd display (*) 

Enhetskontroll 
Kompressorer #1 och #2 kontroll 

Y 

pCOe #2 Stor 
Kompressorer #3 och #4 kontroll På endast 

kompressorenheterna 
3 och 4 

pCOe #1 - 
Ytterligare maskinvara för 
kompressorerna #1 och 2 eller för 
kompressorer #3 & #4 (**) 

N 

pCOe #2 - 
Värmeåtervinning eller 
värmepumpreglering (***) 

N 

pCOe #3 - Vattenpumpstyrning N 

pCOe #4 - 
Ytterligare fläktsteg för kompressorerna 
#1 och #2 eller för kompressorer #3 och 
#4 (**) 

N 

EEXV-drivrutin #1 EVD200 
Elektronisk expansionsventilkontroll för 
kompressor #1 

N 

EEXV-drivrutin #2 EVD200 
Elektronisk expansionsventilskontroll 
för kompressor #2 

N 

EEXV-drivrutin #3 EVD200 
Elektronisk expansionsventilskontroll 
för kompressor #3 

N 

EEXV-drivrutin #4 EVD200 
Elektronisk expansionsventilskontroll 
för kompressor #4 

N 

Extra display PGD Specialtecken eller extra display N 
(*) Samtidig förekomst av inbyggd display och extra PGD kan accepteras. 
(**) Beroende på pLAN-adressen  för styrenheten där expansionsenheten är ansluten 
(***) Den PCOe #2 som är ansluten till ASDU01C #2 förutses endast för värmepumpsstyrning 

 

4.1. Kontrollpanelen 
 

Kontrollpanelen består av en bakgrundsbelyst display med 4 rader och 20 tecken med en 
knappsats med 6 tangenter vars funktioner kommer att belysas i det följande. 

Denna display kan byggas in som en del av det överordnade styrsystemet (standardtillval), 
eller som en separat enhet baserad på kontrollpanelen med PGD-serigrafisk teknik. 

 

  

 

 

Figur 2 - Kontrollpanelen - PGD och alternativ för inbyggd display 
 

 Ingen inställning krävs för den inbyggda displayen, men PGD-enheten kräver adressering 
baserad på ett förfarande genom tangentbordet (se bilagan för detaljer).   

 
 

Fig. 3 – PGD-display 
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4.2. Moderkort 

Styrkortet innehåller hårdvara och programvara som krävs för att övervaka och styra 

enheten. 

 

 
 

 Adressmikroomkopplare 

 

1. Strömförsörjning  G (+), G0 (-) 

 

2. Statuslysdiod 

 

3. Säkring 250Vac 

 

4. Universal analoga ingångar (NTC, 0 / 1V, 0 / 

10V, 0 / 20mA, 4 / 20mA) 

 

5. Passiva analoga ingångar (NTC, PT1000, Av 

På) 

 

6. Analoga utgångar 0 / 10V 

 

7. 24Vac/Vdc Digitala ingångar 

 

8. 230VAC eller 24Vac/Vdc Digitala ingångar 

 

9. Synoptisk terminalanslutning 

 

10. Standardterminalkontakt (och nedladdning) 

 

11. Digitala utgångar (reläer) 

 

12. Expansionskortsanslutning 

 

13. pLAN-anslutning och mikroomkopplare 

14. Seriekortsanslutning 

 

15. Skrivarkortsanslutning 

 

16. Minnesexpansionsanslutning 

 

17. Inbyggd i panel 

 

 

Fig. 4 – Kontroll 

 

 

ON 

OFF

R  G  V
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4.3. pCOe-expansion 

 

Införandet av ytterligare (valfri) funktionalitet i styrenhetens arkitektur kräver användning 

av expansionskort som visas i figurerna 5-6. 

 

 
 

Figur 5 - pCOe expansion 

 

Denna enhet måste åtgärdas för att säkerställa korrekt kommunikation med styrenheten via 

RS485-protokollet. Adresserande mikroomkopplare är placerade i närheten statuslampor (se 

tangenten i figur 5). När adressen angetts på rätt sätt kan expansionen kopplas till ASDU01C-

panelen. Korrekt anslutning uppnås genom anslutning av J23 stift på ASDU01C med J3-stift på 

expansionskortet (observera att expansionskortet skiljer sig från styrenheten, men kablar måste 

placeras i samma positioner i kontakter). Expansionskort är endast I/O-tillägg för styrenheten och 

behöver inte någon programvara. 

 
 

Fig.  6 – pCOe Detalj: reglage 

Adresserande kopplare 

Exempeladress 1 
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Så som det visas i figur 6, har expansionskort bara fyra mikrobrytare för att ställa in 

nätadressen. För mer information om mikrobrytarkonfiguration, se nästa avsnitt. 

 

 

Tre statuslampor visas, deras status representerar olika status expansionskortet. 

 

 
RÖ

D 

G

UL 

G

RÖN 

Betydelse 

- - PÅ Aktiv CAREL/tLAN-handledarprotokoll 

- PÅ - Sond fel 

PÅ - - “I/O-felmatchning”-fel som orsakas av inhibering i matrisen 

Blinkande - - Brist på kommunikation 

- - - (Max 30 s) Väntar på systemstart av master 
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4.4. EEXV-ventildrivrutin 

Ventilenheten innehåller mjukvara för styrning av den elektroniska expansionsventilen och 

är ansluten till batterigruppen som fungerar som stängningsventil i händelse av strömavbrott. 

 

 

 
 

Fig.  7 – EXV-drivrutin 

 

4.4.1. Betydels av statuslysdioder för EEXV-driver 

Under normala förhållanden indikerar fem (5) lysdioder följande: 

 

 POWER: (gul) förblir på vid strömtillförsel. Förblir avstängd vid batteridrift ÖPPEN: 

(Grön) Blinkar under ventilöppningen . På när ventilen är helt öppen. 

 CLOSE: (Grön) Blinkar under ventilens stängning. På när ventilen är helt stängd. 

 Larm: (Röd) På eller blinkar vid hårdvarularm. 

 pLAN: (Grön) På under normal bearbetning av pLAN. 

Vid kritiska larmsituationer, identifierar LED På identifierar larmet enligt nedan.  

Högsta prioritet är nivå 7. När det uppkommer fler larm visualiseras det med högre prioritet. 

 

 
Larm som stoppar systemet PRIORITY LED OPEN LED CLOSE LED POWER LED ALARM 

Eprom läsnings fel 7 Av Av På Blinkande 

Ventilen öppen i händelse av 

brist på ström 
6 Blinkande Blinkande På Blinkande 

Vid start, vänta på 

batteriladdning (parameter 

..........) 

5 Av På Blinkande Blinkande 

Andra larm PRIORITY LED OPEN LED CLOSE LED POWER LED ERROR 

Motoranslutnings fel 4 Blinkande Blinkande På På 

Sondfel 3 Av 

 
Blinkande På På 

Eeprom Skrivningsfel 2 - - På På 

Batterifel 1 - - Blinkande På 

PL       pLAN LED 

pLAN 

Anslutning OK På 

Driver-anslutning eller adressfel = 0 Av 

Pco3 Master Svarar inte på Blinkande Blinkande 

Adresserande 

mikroomkopplare 
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4.5. Adressering av pLan/RS485 

För att få rätt funktionalitet planen netto systemet, är det nödvändigt att ta itu med korrekt 

alla installerade komponenter. Varje komponent, som tidigare beskrivits, har en serie av 

mikrobrytare som måste lösas i enlighet med nedanstående tabell. 

 
pLAN komponent Mikrobrytar 

 1 2 3 4 5 6 

KOMP. PANEL #1 PÅ AV AV AV AV AV 

KOMP. PANEÖE #2 AV PÅ AV AV AV AV 

       

DRIVER EXV #1 PÅ PÅ AV AV AV AV 

DRIVER EXV #2 AV AV PÅ AV AV AV 

DRIVER EXV #3 PÅ AV PÅ AV AV AV 

DRIVER EXV #4 AV PÅ PÅ AV AV AV 

       

YttERligare DISPLAY PÅ PÅ PÅ AV AV AV 

  

RS485 komponent Mikrobrytar 

 1 2 3 4   

EXP. PANEL #1 PÅ AV AV AV   

EXP. PANEL #2 AV PÅ AV AV   

EXP. PANEL #3 PÅ PÅ AV AV   

EXP. PANEL #4 AV AV PÅ AV   

4.6. Mjukvara 

En unik kontroll installeras på båda ASDU01C-styrenheter (om två finns), enhetens 

kontrollerna kommer att direkt att kännas igen på grundval av pLAN-adress. 

Ingen mjukvara installeras på pCOe-paneler och EEXV-driver (en fabriksinstallerad 

programvara används). 

 

En förkonfigurationsprocedur finns i varje ASDU01C-styrenhet för identifiering av hela 

nätverkskonfigurationens hårdvara; konfigurationen lagras i styrenheten i ett permanent minne och 

ett larm genereras om hårdvarukonfigurationen skulle ändras under drift (nätverksfel eller panelfel 

eller tillsatta paneler).   

 

Förkonfigurationsproceduren startar automatiskt vid första starten av enheten (efter 

programvaran är installerad); det går att aktivera den manuellt (nätverksuppdatering) om 

nätverkskonfigurationen ändras, antingen om en expansion tas bort permanent eller om en ny 

expansion kopplas efter den första programvarustarten. 

 

Förändringar i nätverkskonfigurationen utan nätverksuppdatering kommer att generera larm, 

antingen om en expansion tas bort (eller felmarkeras) eller om en ny expansion läggs till. 

 

Konfigurationen av funktioner som kräver expansionskort är endast tillåtna om 

expansionskort har redovisats i nätverkskonfigurationen . 

 

Nätverksuppdaterings krävs vid ett byte av en ASDU01C-styrenheten. 

Nätverksuppdateringen krävs inte vid ett byte av ett felaktigt expansionskort som redan 

används i systemet. 
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4.6.1. Versionsidentifiering 

För att identifiera den programvaruklass och version (även med avseende på andra Daikin-

styrprogram ) finns en sträng som består av fyra fält: 
 

C

1 

C

2 

C

3 

F M M m 

 

En tresiffrig bokstav fält (C1C2C3) för att identifiera den klass av enheter där programvaran 

är användbar 
 

Den första siffran C1 är för kylaggregatskylning och använder följande värden: 

 A  :  för luftkyld kylare 

 W : för vattenkyld kylare 
 

Den andra siffran C2 är för kompressortyp och använder följande värden: 

 S  :  för skruvkompressorer 

 R : för kolvkompressorer 

 Z : för scrollkompressorer 

 C  : : för centrifugalkompressorer 

 T : för turbocor-kompressorer 
 

Den tredje siffran C3 är för förångartyp och använder följande värden: 

 D  :  för DX-kyla 

 R  :  för fjärr-DX-kyla 

 F : för översvämmade förångare 
 

 Ett fält med en bokstav (F) för att identifiera enhetsfamiljen 

Inom ramen för detta dokument (skruvkylaggregat identifierade av C2-fält) kommer den 

att anta följande värden 

 A  :  Ram 3100 familj 

 B : Ram 3200 familj 

 C :  Ram 4 familj 

 U :  när programvaran är tillämplig på alla familjer inom klassen 
 

 Ett fält för stor dubbel version (MM) 

 Ett fält för mindre enkel version (m) 
 

 

Inom ramen för detta dokument är den första versionen: 
 

ASDU01C 
 

Varje version identifieras också genom ett releasedatum. 
 

De tre första siffrorna i versionssträngen kommer aldrig att ändras (annars en ny enhetsklass, 

och därmed en ny programvara). 
 

Den fjärde siffran kommer att förändras om en familjespecifik funktion läggs till och är inte 

tillämplig på andra familjer; i så fall får U-värdet inte användas längre och en programvara för alla 

familjer kommer att släppas. När detta händer återställs versionssiffran till det lägre värdet. 
 

Huvudversionsnumret (MM) ökar varje gång en helt ny funktion introduceras i 

programvaran eller den lägre versionssiffran når det högsta tillåtna värdet (Z). 

Den mindre versionssiffran (m) som ökar när en mindre modififering presenteras i 

mjukvaran, utan att helst mindre modifiering införs i programvaran utan att ändra dess 

huvudsakliga arbetsläge (detta inkluderar buggkorrigering och mindre gränssnittsändringar). 
 

Teknikerversionen, med testad version, identifieras genom tillägg till versionssträngen E, 

följt av en siffra som identifierar förloppet för teknikerversioner. 
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5. FYSISKA INGÅNGAR OCH UTGÅNGAR 

Följande parametrar är in- och utgångarna på kretskort. 

De används internt och/eller skickas till pLAN och övervakningssystem enligt 

programvarukrav och övervakningskrav 

5.1. ASDU01C-styrenhet # 1 - Basenheten och kompressorer # 1 och # 2 kontroll 

Analog ingång   Digital ingång 

Ch. Beskrivning Typ  Ch. Beskrivning 

B1 Oljetryck #1 4-20mA  DI1 På/Av Komp #1 (Cir. #1 Stänga av) 

B2 Oljetryck #2 4-20mA  DI2 På/Av Komp #2 (Cir. #2 Stänga av) 

B3 Sugtryck #1 (*) 4-20mA  DI3 Förångare Flödesbrytare 

B4 Utloppstemperatur #1 PT1000  DI4 PVM eller GPF Enhet eller #1 (**) 

B5 Utloppstemperatur #2 PT1000  DI5 Dubbelt börvärde 

B6 Utloppstryck #1 4-20mA  DI6 Högtryck. Växel #1 

B7 Utloppstryck #2 4-20mA  DI7 Högtryck. Växel #2 

B8 Sugtryck #2 4-20mA  DI8 Oljenivåbrytare #1 (**) 

B9 Inloppsvattentemp. Sensor NTC  DI9 Oljenivåbrytare #2 (**) 

B10 Utloppsvattentemp. Sensor NTC  DI10 Lågtryck. Växel #1 

       DI11 Lågtryck. Växel #2 

       DI12 Övergång eller ange fast fel #1 

       DI13 Övergång eller ange fast fel #2 

       DI14 Överbelastnings eller motorskydd  #1 

       DI15 Överbelastnings eller motorskydd  #2 

       DI16 Enhet På/Av 

       DI17 Fjärr På/Av 

        DI18 PVM eller GPF  #2 (**) 

 

Analog utgång   Digital utgång 

Ch. Beskrivning Typ  Ch. Beskrivning 

AO1 Fläkthastighet kontroll #1 0-10Vdc  DO1 Starta komp #1 

AO2 

Andra fläktstyrningskontroll #1 eller 

Fläktmodul utgång #1 0-10Vdc  DO2 Ladda komp #1 

AO3 RESERV     DO3 Avlasta komp #1 

AO4 Fläktvarvtalsreglering #2 0-10Vdc  DO4 flytande Injektion #1 

AO5 

Andra fläktstyrningskontroll #2 eller 

Fläktmodulutgång #2 0-10Vdc  DO5 vätskeledning #1 (*) 

AO6 RESERV    DO6 1:a fläkt steg #1 

       DO7 2:a Fläkt Steg #1 

       DO8 3:e Fläkt Steg #1 

       DO9 Starta komp #2 

       DO10 Ladda komp #2 

       DO11 Avladda komp #2 

       DO12 Förångarvattenpump 

       DO13 Enhetslarm 

       DO14 Vätskeinsprutning #2 

       DO15 Vätskeledning #2 (*) 

       DO16 1:a Fläkt Steg #2 

       DO17 2:a Fläkt Steg #2 

        DO18 3:e Fläkt Steg #2 

 

(*) Om EEXV-driver inte är installerad. Om EEXV-drivrutinen är installerad, bör låga tryck detekteras genom EEXV-

drivern. 

(**) Valfri 
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5.2. ASDU01C-kontroll # 2 - Kompressorer # 3 och # 4 kontroll 

Analog ingång   Digital ingång 

Ch. Beskrivning Typ  Ch. Beskrivning 

B1 Oljetryck #3 4-20mA  DI1 Av/På Komp #3 

B2 Oljetryck #4 4-20mA  DI2 Av/På Komp #4 

B3 Sugtryck #3 (*) 4-20mA  DI3 RESERV 

B4 Utloppstemperatur #3 PT1000  DI4 PVM eller GPF  #3 (***) 

B5 Utloppstemperatur #4 PT1000  DI5 RESERV 

B6 Utloppstryck #3 4-20mA  DI6 Högtryck. Växel #3 

B7 Utloppstryck #4 4-20mA  DI7 Högtryck. Växel #4 

B8 Sugtryck #4 (*) 4-20mA  DI8 Oljenivåbrytare #3 (**) 

B9 Förång. # 2 inloppsvattentemp.  (**) NTC  DI9 Oljenivåbrytare #4 (***) 

B10 Förång. # 2 Utloppsvattentemp. NTC  DI10 Lågtryck. Växel #3 (***) 

       DI11 Lågtryck. Växel #4 (***) 

       DI12 Övergång eller fast fel #3 

       DI13 Övergång eller fast fel #4 

       DI14 Överbelastnings- eller motorskydd  #3 

       DI15 Överbelastnings- eller motorskydd  #4 

       DI16 

1:a eller 2:a fläkthastighetskontrollfel #3 

(**) 

       DI17 

1:a eller 2:a fläkthastighetskontrollfel #4 

(**) 

        DI18 PVM eller GPF #4 (***) 

 

Analog utgång   Digital utgång 

Ch. Beskrivning Typ  Ch. Beskrivning 

AO1 Fläkthastighetskontroll #3 0-10Vdc  DO1 Starta komp #3 

AO2 

Andra fläktstyrningskontroll #3 eller 

Fläktmodul tgång #3 0-10Vdc  DO2 Ladda komp #3 

AO3 RESERV    DO3 Avlasta komp #3 

AO4 Fläktvarvtalsreglering #4 0-10Vdc  DO4 flytande Injektion #3 

AO5 

Andra fläktstyrningskontroll #4 eller 

Fläktmodulutgång #4 0-10Vdc  DO5 vätskeledning #3 (*) 

AO6 RESERV    DO6 1:a fläkt steg #3 

       DO7 2:a Fläkt Steg #3 

       DO8 3:e Fläkt Steg #3 

       DO9 Starta komp #4 

       DO10 Ladda komp #4 

       DO11 Avladda komp #4 

       DO12 RESERV 

       DO13 RESERV 

       DO14 Vätskeinsprutning #4 

       DO15 Vätskeledning #4 (*) 

       DO16 1:a Fläkt Steg #4 

       DO17 2:a Fläkt Steg #4 

        DO18 3:e Fläkt Steg #4 

 

(*) Om EEXV-driver inte är installerad. Om EEXV-drivrutinen är installerad, upptäcks låga tryck genom EEXV-driver. 

(**) Endast för enheter med 2 förångare 

(***) Valfri 
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5.3. pCOe-expansion  #1 – Ytterligare hårdvara 

5.3.1. Expansionen ansluten till ASDU01C #1 

Analog ingång  Digital ingång 

Ch. Beskrivning Typ  Ch. Beskrivning 

B1 Komp. Kapacitetssensor #1 (*) 4-20mA  DI1 RESERV 

B2 Komp. Kapacitetssensor #2 (*) 4-20mA  DI2 RESERV 

B3 Sugtryck #1 (**) NTC  DI3 Lågtryckspressostat #1 (*) 

B4 Sugtryck #2 (**) NTC   DI4 Lågtryckspressostat #2 (*) 

 

Analog utgång  Digital utgång 

Ch. Beskrivning Typ  Ch. Beskrivning 

AO1 RESERV   DO1 Kompressor #1 larm (*) 

      DO2 Kompressor #2 larm (*) 

      DO3 Economizer #1 (*) 

        DO4 Economizer #2 (*) 

(*) Valfri 

(**) Om EEXV-drivrutin inte är installerad. Om EEXV-drivrutinen är installerad, upptäcks sugtemperaturen genom 

EEXV-drivern. 

5.3.2. Expansionen ansluten till ASDU01C #2 

Analog ingång  Digital ingång 

Ch. Beskrivning Typ  Ch. Beskrivning 

B1 Komp. Kapacitetssensor #3 (*) 4-20mA  DI1 RESERV 

B2 Komp. Kapacitetssensor #4 (*) 4-20mA  DI2 RESERV 

B3 Sugtryck #3 (**) NTC  DI3 Lågtryckspressostat #3 (*) 

B4 Sugtryck #4 (**) NTC   DI4 Lågtryckspressostat #4 (*) 

 

Analog utgång  Digital utgång 

Ch. Beskrivning Typ  Ch. Beskrivning 

AO1 RESERV   DO1 Kompressor #3 larm (*) 

      DO2 Kompressor #4 larm (*) 

      DO3 Economizer #3 (*) 

        DO4 Economizer #4 (*) 

(*) Valfri 

 (**) Om EEXV-drivrutin inte är installerad. Om EEXV-drivrutinen är installerad, upptäcks sugtemperaturen genom 

EEXV-drivern. 

5.4. pCOe-expansion # 2 - Värmeåtervinning eller värmepumpreglering 

Värmeåtervinning och värmepumpsalternativ; bara en av dem kan användas och anges vid 

tillverkarens installation 

5.4.1. Värmeåtervinningsalternativ 

Analog ingång  Digital ingång 

Ch. Beskrivning Typ  Ch. Beskrivning 

B1 Omgivningstemperatursensor    DI1 Värmeåtervinningsväxlare 

B2 RESERV    DI2 Värmeåtervinningsflödesbrytare 

B3 Inmatning HR-vattensensor NTC  DI3 RESERV 

B4 Lämnar HR-vattensensor NTC   DI4 RESERV 
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Analog utgång  Digital utgång 

Ch. Beskrivning Typ  Ch. Beskrivning 

AO1 Värmeåtervinningsbypassventil (*) 4-20mA  DO1 4-vägsventil HR #1 

      DO2 4-vägsventil HR #2 

      DO3 4-vägsventil HR #3 

        DO4 4-vägsventil HR #4 

(*) Valfri 

5.4.2. Värmepumpsalternativ 

5.4.2.1. Expansionen ansluten till ASDU01C #1 

Analog ingång  Digital ingång 

Ch. Beskrivning Typ  Ch. Beskrivning 

B1 Omgivningstemperatursensor NTC  DI1 Värme/Kylningsbrytare 

B2 Avfrostningsgivaren #1 (*) NTC  DI2  RESERV 

B3 Avfrostningsgivaren #2 (*) NTC  DI3  RESERV 

B4 RESERV    DI4  RESERV 

 

Analog utgång  Digital utgång 

Ch. Beskrivning Typ  Ch. Beskrivning 

AO1 Värmepumpsbypassventil 4-20mA  DO1 4-vägsventil komp #1 

      DO2 Sug vätskeinsprutning #1 

      DO3 4-vägsventil komp #2 

        DO4 Sug vätskeinsprutning #2 

(*) Om EEXV-driver inte är installerad. Om EEXV-drivrutinen är installerad, bör låga tryck detekteras genom EEXV-

drivern (sugtemperatur). 

(**) Valfri 

5.4.2.2. Expansionen ansluten till ASDU01C #2 

Analog ingång  Digital ingång 

Ch. Beskrivning Typ  Ch. Beskrivning 

B1 RESERV NTC  DI1 RESERV 

B2 Avfrostningsgivaren #3 (*) NTC  DI2  RESERV 

B3 Avfrostningsgivaren #4 (*) NTC  DI3  RESERV 

B4 RESERV    DI4  RESERV 

 

Analog utgång  Digital utgång 

Ch. Beskrivning Typ  Ch. Beskrivning 

AO1 RESERV 4-20mA  DO1 4-vägsventil Komp #3 

      DO2 Sug vätskeinsprutning #3 

      DO3 4-vägsventil Komp #4 

        DO4 Sug vätskeinsprutning #4 

(*) Om EEXV-driver inte är installerad. Om EEXV-drivrutinen är installerad, bör låga tryck detekteras genom EEXV-

drivern (sugtemperatur). 

5.5. pCOe-expansions # 3 - Vatten pumpstyrning 

Analog ingång  Digital ingång 
Ch. Beskrivning Typ  Ch. Beskrivning 

B1 RESERV    DI1 Första pumplarm 

B2 RESERV    DI2 Andra pumplarm 

B3 RESERV    DI3 Första HR pumplarm (*) 
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B4  SPARE     DI4 Andra HR pumplarm (*) 

 

Analog utgång  Digital utgång 
Ch. Beskrivning Typ  Ch. Beskrivning 

AO1 RESERV   DO1 Andra vattenpump 

      DO2 RESERV 

      DO3 Första HR-pump (*) 

        DO4 Andra HR-pump (*) 

(*) Valfri 

5.6. pCOe-expansions # 4 - fläktstegskontroll  

5.6.1. Expansionen ansluten till ASDU01C #1 

Analog ingång  Digital ingång 
Ch. Beskrivning Typ  Ch. Beskrivning 

B1 Börvärdeöverskrivning  4-20mA  DI1 Strömgräns Aktiverad 

B2 Belastningsbegränsning  4-20mA  DI2 Externt Larm 

B3 RESERV    DI3  RESERV 

B4 Enhets Amps.  4-20mA   DI4  RESERV 

 

Analog utgång  Digital utgång 
Ch. Beskrivning Typ  Ch. Beskrivning 

AO1 RESERV   DO1 4° Fläktsteg komp. #1 

     DO2 5° Fläktsteg komp. #1  

       DO3 4° Fläktsteg komp. #2  

        DO4 5° Fläktsteg komp. #2  

(*) Endast om värmepump ombord inte är närvarande 

5.6.2. Expansionen ansluten till ASDU01C #2 

Analog ingång  Digital ingång 
Ch. Beskrivning Typ  Ch. Beskrivning 

B1 RESERV    DI1 RESERV 

B2 RESERV    DI2 RESERV 

B3 RESERV 4-20mA  DI3  RESERV 

B4 RESERV 4-20mA   DI4  RESERV 

 

Analog utgång  Digital utgång 
Ch. Beskrivning Typ  Ch. Beskrivning 

AO1 RESERV   DO1 4° Fläktsteg komp. #3  

     DO2 5° Fläktsteg komp. #3  

       DO3 4° Fläktsteg komp. #4  

        DO4 5° Fläktsteg komp. #5 

(*) Endast om värmepump ombord inte är närvarande 

5.6.3. EXV-driver 

Analog ingång 
Ch. Beskrivning Typ 

B1 Förångningstemperatur #1, #2, #3, #4 (*)  NTC 

B2 Sugtryck #1, #2, #3, #4 (*)  4-20mA 

(*) Beroende på förvaltningsadressdriver  
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6. HUVUDSTYRENHETENS EGENSKAPER 

Nedan beskrivs huvuddragen i styrmjukvaran 

6.1. Kontrollernas ändamål 

Systemet kommer att kontrollera utgående utgående vattentemperatur för att hålla det vid ett 

börvärde. 

 

Systemet arbetar för att optimera komponentföreställningar från punkten för deras 

effektivitet och deras varaktighet. 

 

Systemet säkerställer säker drift av enheten och alla komponenter och förhindrar farliga 

situationer. 

6.2. Enhetsaktivering 

Kontrollen tillåter olika sätt att aktivera/inaktivera enheten: 

 

 Knappsats : Enter på knappsatsen gör det möjligt att växla mellan "Power OFF" och "Unit 

On" om andra signaler tillåter detta 

 

 Lokal Brytare: när den digitala ingången "Enhet På/Av" är öppen är enheten i läget "Lokal 

brytare Av"; när den digitala ingången "Enhet På/Av" stängs av kan enheten vara i "Enhet 

På" eller "fjärrbrytare Av" med basen "Fjärr Av/På" för digital ingång 

 

 Fjärrkontroll: när den lokala brytaren är påslagen ("Enhet På/Av" digital ingång stängd) om 

den digitala ingången "Fjärr På/Av" stängs enheten är i "Enhet På", när digital ingång "Fjärr 

På/Av "är öppen enheten är i" Fjärravstängd " 

 

 Nätverk: ett BAS- eller övervakningssystem kan skicka en På/Av-signal via datalinjen 

anslutningen att sätta på enheten eller i "Rem. Komm. Av” 

 

 Tidsplan: en tidsplan gör det möjligt att programmera "Tidplan Av" på en svag bas; flera 

semesterdagar är inkluderade. 

 

 Omgivande LockOut: enheten är inte aktiverad för att fungera om inte 

omgivningstemperaturen är högre än ett inställbart värde (standard 15,0 ° C (59,0 F) 

 

För att vara i "Enhet På" måste alla tillåtna signaler aktivera enheten. 

6.3. Enhetslägen 

Enheten kan arbeta i följande lägen: 

 

 Kylning: 

När detta läge är valt kommer kontrollen att fungera för att kyla förångarens vatten; börvärdet är 

4,0 14,0 ° C (39,2 57,2 F) ett börvärde för fryslarm är inställt på 2 ° C (34,6 F) (justerbar av 

operatören i intervallet +1 +3 ° C (33,8 37,4 F)) och en frysning förhindrar att börvärde ställs in 

på 3 ° C (37,4 F) (justerbart av operatören i området: "Frysa larm börvärde" + 1 3 ° C ("frysa 

larm börvärde" + 1,8 F 37,4 F)). 
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 Kylning/Glykol: 

När detta läge är valt kommer kontrollen att fungera för att kyla förångarvatten; 

börvärdesområdet är -8 ° C + 14,0 ° C (17,6 57,2 F), ett fryslarmbörvärde är inställt på -10 ° C 

(14,0 F) (justerbart av operatören i intervallet -12 ° C -9 ° C ( 10,4 15,8 F)) och en frysning 

förhindrar att börvärde ställs in till -9 ° C (15,8 F) (justerbart av operatören i intervallet "frysa 

larmbörvärde" + 1 ° C -9 ° C ("frysa larmbörvärde" + 1,8 F 15,8 F)) 

 

 Is: 

När detta läge är valt kommer kontrollen att fungera för att kyla förångarvatten; 

börvärdesområdet är -8 ° C + 14,0 ° C (17,6 57,2 F), ett fryslarmbörvärde är inställt på -10 ° C 

(14,0 F) (justerbart av operatören i intervallet -12 ° C -9 ° C ( 10,4 15,8 F)) och en frysning 

förhindrar att börvärde ställs in till -9 ° C (15,8 F) (justerbart av operatören i intervallet "frysa 

larmbörvärde" + 1 ° C -9 ° C ("frysa larmbörvärde" + 1,8 F 15,8 F)) 

När du arbetar i isläge får kompressorer inte lastas ur, utan stoppas genom ett förfarande steg (se 

§ 6.5.1) 

 

 Uppvärmning: 

När detta läge är valt kommer kontrollen att fungera för att värma förångarvatten; börvärdet 

inom intervallet är 30 + 45 ° C (86 113 ° C), ett varmvattenlarmbörvärde är inställt på 50 ° C 

(justerbart av operatören i intervallet 46 + 55 ° C (114,8 131 F)) och ett börvärdet öfr 

förebyggande av hetta är satt till 48 ° C (118,4 F) (justerbart av operatören i intervallet + 46 ° C 

"varmvatten larm börvärde" + 1 ° C (114,8 F "varmvatten larm börvärde" + 1,8 F)). 

 

 Kylning + Värmeåterställning: 

Börvärden och frysskydd hanteras enligt beskrivningen i kylläge; dessutom aktierar kontrollen 

värmeåtervinningsingång och -utgång på expansions # 2 

 

 Kylning/Glykol + Värmeåterställning: 

Börvärden och frysskydd hanteras enligt beskrivningen i kyl-/glykolläge; dessutom gör 

kontrollen det möjligt för värmeåtervinningsingång och -utgång enligt det som planeras på 

expansions # 2 

 

 Is+Värmeåterställning: 

Börvärden och frysskydd hanteras enligt beskrivningen i isläge; dessutom gör kontrollen det 

möjligt för värmeåtervinningsingång och -utgång på expansions # 2 

 

Valet mellan kylning, kylning/glykol och isläget utförs av operatören med hjälp av 

gränssnittet i lösenordet. 

 

Omkopplingen mellan kyla och is och värmelägen gör att enheten stängs av och växlar 

mellan de två lägena. 

6.4. Börvärdeshantering 

Styrningen kan hantera utgående köldbärartemperatur på basen för flera ingångar: 

 

 Ändra börvärdet från knappsatsen 

  



 D–EOMCP00104-14EN -24/82 

 Växla mellan huvudbörvärdet (fastställs av knappsats) och ett annat värde (bestäms av 

knappsatsen) på basen av digitalt ingångstillstånd (dubbel börvärdefunktion) 

 Ta emot ett börvärde från ett övervakningssystem eller en BAS ansluten via serieledning 

 Återställning av börvärdet vid basen för analoga ingångar  

 

Kontrollen visar källan till det använda (Faktiska) börvärdet: 

 

Lokal  : huvudbörvärdet fastställts av knappsatsen som används 

Dubbel  : det alternativa börvärdet bestäms av knappsatsen som används 

Återställ  : börvärdet återställs genom extern ingång 

 

Följande återställning av börvärdets återställningsmetoder finns tillgängliga för att ändra det 

lokala eller dubbla börvärdet: 

 

Notera :  lokalt eller dubbelt börvärde används på basen av det dubbla börvärdet för 

digital ingång. Detta kallas "basbörvärde" 

4-20mA :  Basbörvärde modifieras utifrån en användares analoga ingång 

OAT :  Basbörvärde modifieras med utgångspunkt utanför omgivningstemperatur (om 

sådan finns) 

Återgå :  Basbörvärde modifieras på basen av förångaren in temperatur 

Nätverk :  Börvärdet som kickas med seriell linje används 

 

I fallet med ett fel i den seriella anslutningen eller i 4-20mA ingång används basens 

börvärde. Vid en återställning av börvärdet, kommer systemet att visa displayen för typ av 

återställning. 

6.4.1. 4-20mA överskrida börvärde 

Basens börvärde modifieras med utgångspunkt från värdet för den analoga ingången och ett 

maximalt återställningsvärde , såsom visas i fig 8. 

 

Fig.8 – 4-20mA överskrida börvärde 
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6.4.2. OAT överskrida börvärde 

För att aktivera OAT-börvärdet ska du skriva över enhetens begränsande expansionsstyrkort 

pCOe # 2, med den omgivande givaren installerad. 

 

Basens börvärde modifieras på basen av utsidan omgivningstemperatur och av ett maximalt 

återställningsvärde , med ett värde på OAT för att starta återställning och ett värde på OAT för att 

tillämpa maximal återställning, så som visas i fig 9 

 

 
 

Fig. 9 – OAT överskrida börvärde 

 

6.4.3. Returöverskrivning av börvärde 

Basens börvärde modifieras med utgångspunkt från örångaren och av ett maximalt 

återställningsvärde , med ett värde för OAT för att starta återställning och ett värde på OAT för att 

tillämpa max återställning, såsom visas i fig 10 

 

 
Fig. 10 – Återställa överskridet börvärde 
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6.5. Kompressorkapacitetskontroll 

Två typer av kapacitetskontroll genomförs : 
 

 Automatiskt: kompressorn startar/stoppas och dess kapacitet hanteras automatiskt av 

programvara som möjliggör börvärdets inställning 

 

 Manuell: kompressorn startas av operatören och dess kapacitet hanteras av operatören som 

agerar på systemterminalen. I detta fall kommer kompressorn inte att användas av 

programvaran för att tillåta börvärdet. 
 

Manuell styrning växlar automatiskt till automatisk kontroll om det krävs några 

säkerhetsåtgärder på kompressorn (säkerhetsvänteläge eller lossning eller säkerhetsavstängning). 

Om detta är fallet förblir kompressorn i automatiskt läge och måste återgå till manuell för 

operatören vid behov. 
 

Kompressorer i manuellt läge kopplas automatiskt kopplas om till automatiskt läge vid sin 

avstängning. 
 

Kompressorbelastningen kan utvärderas på grundval av följande: 
 

 Beräkning av lastnings- och lossningspulser 

 Analogisk slidventilpositionssignal (tillval) 

6.5.1. Automatisk kontroll 

En specialiserad PID-algoritm används för att bestämma storleken på korrigerande åtgärder 

på kapacitetsmagnet. 
 

Kompressorns lastning eller lossning erhålles genom att hålla lastning eller lossning av 

magnet aktiverad under en bestämd tid (pulslängd), medan tidsintervallet mellan två på varandra 

följande pulser utvärderas av en PID-styrenhet (se fig. 11). 
 

Om produktionen av PD-algoritmen inte ändras, är tidsintervallet mellan pulserna konstant; 

detta är integraleffekten av styrenheten, vid ett konstant fel upprepas åtgärden med en konstant tid 

(med det ytterligare särdraget av en variabel integral tid). 

 

Kompressorbelastningsutvärdering (baserat på analog slidventilsposition eller beräkning1) 

används för att tillåta start av en annan dator eller ett stopp för en som körs. 

 

Detta krävs för att definiera det proportionella bandet och den derivativa tiden för PD-

kontroll, tillsammans med pulsvaraktigheten och ett lägsta och högsta värde för pulsintervallet. 

Det minsta pulsintervallet tillämpas när det krävs maximal korrigeringsverkan, medan det 

maximala intervallet tillämpas när det krävs minimikorrigeringsåtgärder. 

                                                 
1 Beräkningen baseras på den lastökning (eller minskning) som associeras med varje puls: 

 

lastpulsn
pulsperLaststeg

25100
(%)


                  

spulsavlastningn
pulsperLastdec

25100
(%)


  

 

Där “n lastpulser ” och “n avlastningspulser”antalet pulser för last och avlastning av kompressorn. 

Antalet pulser som ges till kompressorn utvärderas för lasten. 
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Ett dead band införs för att göra det möjligt att nå ett stabilt kompressortillstånd. 

 

Fig. 12 visar den proportionella verkan av styrenheten som en funktion av de inmatade 

parametrarna. 

 

Den proportionella förstärkningen hos PID-regulatorn ges av: 

 

2

RegBand
Max pK  

Den derivativa förstärkningen hos PID-regulator är lika med: 

 

dpd TKK   

 

där Td är den ingående derivativa tiden. 

Utöver den specialiserade PID-regulatorn, införs en maximal neddragningshastighet i 

kontrollen; detta betyder att den kontrollerade temperaturen närmar sig börvärdet med en hastighet 

som är större än ett inställt värde, laståtgärder hämmas, även om de krävs av PID-algoritmen. Detta 

gör kontrollen långsammare men gör det möjligt att undvika svängningar kring börvärdet.   

 

Styrenheten är utformad för att verka både som en "kylaggregat" och som en "värmepump"; 

när "kylaggregatet" är markerat laddar styrenheten kompressorn om den uppmätta temperaturen är 

över börvärdet och avlastar kompressorn om den uppmätta temperaturen är under börvärdet. 

Styrenheten är utformad för att verka som en "värmepump"; när alternativet är markerat om 

den uppmätta temperaturen är över börvärdet och avlastar kompressorn om den uppmätta 

temperaturen är över börvärdet. 

 

Startsekvensen för kompressorer väljs utifrån de lägre arbetstimmarnas belopp (det innebär 

att den första kompressorn som startas är den med det lägsta antalet per arbetstimme ); mellan två 

kompressorer med samma drifttimmar , kommer kompressorn med minsta antal starter att starta 

först. 

En manuell sekvensbildning av kompressorer är möjlig. 

 

Inledningen av den första kompressorn tillåts endast om det absoluta värdet av skillnaden 

mellan den uppmätta temperaturen och börvärdet överstiger ett startvärde. 

 

Stoppet för den sista kompressorn tillåts endast om det absoluta värdet för skillnaden mellan 

den uppmätta temperaturen och börvärdet överskrider ett avstängningsvärde. 

 

En FILO-logik (Först In - Senaste Av) antas. 

 

Start/lastning och lossning/stoppsekvens följer systemen i tabell 2 och tabell 3, där RDT är 

Ladda/Återurladda, ett inställt värde (som representerar den minsta skillnaden mellan den utgående 

förångarens utvattentemperatur och dess börvärde) som kräver en körd kompressor som skall ladda 

om när en kompressor stängs av eller en löpande kompressor som skall lastas av när en ny 

kompressor startas. 

Detta görs för att hålla enhetens totala kapacitet på samma nivå när förångarens 

utloppsvattens temperatur ligger nära börvärdet och en kompressor stannar, eller när det krävs att en 

annan kompressor startar. 
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I isläge, när kompressorns laddning inte påverkas, dämpas kompressorernas nedladdning. 

Vid nedladdning krävs att kompressorer stängs av på grundval av förångarens 

utloppsvattentemperatur . 

 

I synnerhet används aktuell Stp för förångaren när den lämnar temperaturbörvärdet, SDT-

avstängningsvärdet och n-antalet kompressorer när systemet använder schemat i tabell 6. 

 

När alternativet värmepump är installerat, kan kompressorn hanteras med hjälp av en 

variabel hastighetsdrivrutin (inverter). En analog utsignal från pCO3-kortet används för att styra 

kompressorns hastighet med en 0-10V signal. Laststyrning kommer fortfarande bestämma 

tidsavståndet mellan belastning / avlastning av pulser där pulsen i detta fall innebär relativa 

variationen av utspänningen. Storleken i variationen kan justeras i enlighet med tillverkarens 

lösenord. 

När enheten arbetar i värmeläge blir den maximala hastigheten den nominella hastigheten 

(standardvärde 67Hz). 

När enheten arbetar i kylningsläge hanteras ett överspänningsalternativ (aktiveras antingen med den 

digitala ingången 2 på expansionskortet # 2 eller automatiskt om utomhusomgivningstemperaturen 

är större än 35 ° C och inaktiveras när den sjunker under 34 ° C). Det gör det möjligt för 

kompressorn att köras med full hastighet 90Hz om den maximalt tillgängliga kapaciteten har 

uppnåtts. När överspänning är inaktiverad ventilöppningen (om elektronisk expansionsventil ) 

 

 

Fixed pulse duration

Variable pulse interval

 
Fig. 11 - Lastnings- eller lossningspulser 

 

 

Fast pulslängd 

Steglöst pulsintervall 
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Fig. 12 - PD-regulator för proportionell åtgärd 

 

6.5.2. Manuell kontroll 

Kontrollen kommer att tillämpa en fast varaktighetspuls (storleken är pulslängden in i den 

automatiska kontrollen) för varje manuell (med tangentbordet) last- eller avlastningssignal. 

 

I manuell styrning kommer last-/avlastningsåtgärder att följa tryck från upp-/nertangenterna. 

(Se fig. 13). 

 

Load/Unload key press

Load/Unload pulse

 
Fig. 13 - Kompressor manuell styrning 
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Dead Band 
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0 
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Belastnings-
/avlastningspuls 
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Tabell 2 - Kompressorernas start- och lasthantering (4 kompressorerenhet) 

 

Steg n Ledarkomp. Lag 1 Komp. Lag 2 Komp. Lag 3 Komp. 

0 Av Av Av Av 

1 

Om          (T – SetP) < Uppstart DT        och   Kylare 

or             (SetP - T) < Uppstart DT        och    uppvärmning 

… Väntar … 

2 Start Av Av Av 

3 Ladda upp till  75% Av Av Av 

4 
Om T i regleringsband 

… Väntar mellanstegs tid … 

5 
Om T närmar sig SetP 

… Väntar … 

6a  

Ställ in P-RDT<T< SetP-RDT 
Avladda upp till 50% Start Av Av 

6b 

Ställ in P-RDT<T<  eller T> 

SetP-RDT 

Fast på 75% Start Av Av 

7 
Fast på 

75% eller 50% 
Ladda upp till 50% Av Av 

8  

(Om ledare är på 50%) 
Ladda upp till 75% Fast på 50% Av Av 

9 Fast på 75% Ladda upp till 75% Av Av 

10 
Om T i förordning Band 

… Väntar mellanstegs tid … 

11 
Om T närmar sig SetP 

… Väntar … 

12a 

Ställ in P-RDT<T< Ställ in P-

RDT 

Fast på 75% Avladda upp till 50% Start Av 

12b 

Ställ in P-RDT<T eller T> 

Ställ in P-RDT 

Fast på 75% Fast på 75% Start Av 

13 Fast på 75% Fast på 75% eller 50% Ladda upp till 50% Av 

14  

(om lag1 är 50%) 
Fast på 75% Ladda upp till 75% Fast på 50% Av 

15 Fast på 75% Fast på 75% Ladda upp till 75% Av 

16 
Om T i förordning Band 

… Väntar mellanstegs tid … 

17 
Om T närmar sig SetP 

… Väntar … 

18a  

Ställ in P-RDT<T< SetP-RDT 
Fast på 75% Fast på 75% Avladda upp till 50% Start 

18b  

Ställ in P-RDT<T eller T> 

Ställ in P-RDT 

Fast på 75% Fast på 75% Fast på 75% Start 

17 Fast på 75% Fast på 75% 
Fast på 75% eller 

50% 
Ladda upp till 50% 

18 

(Om lag2 är på 50%) 
 Fast på 75% Fast på 75% Ladda upp till 75% Fast på 50% 

19 Fast på 75% Fast på 75%  Fast på 75%  Load up to 75% 

20 Ladda upp till 100% Fast på 75% Fast på 75% Fast på 75% 

21 Fast på 100% Ladda upp till 100%  Fast på 75% Fast på 75% 

22 Fast på 100% Fast på 100%  Ladda upp till 100% Fast på 75% 

23 Fast på 100% Fast på 100% Fast på 100% Ladda upp till 100% 

24 Fast på 100% Fast på 100% Fast på 100% Fast på 100% 

 

 

 



 
D–EOMCP00104-14EN -31/82 

Tabell 3 - Kompressorer lossning och avstängning förvaltning (4 kompressorer enhet) 

 

Steg n. Ledarkomp. Lag 1 Komp. Lag 2 Komp. Lag 3 Komp. 

0 100% 100% 100% 100% 

1 Fast på 100% Fast på 100% Fast på 100% Avladda upp till 75% 

2 Fast på 100%  Fast på 100% Avladda upp till 75% Fast på 75% 

3 Fast på 100% Avladda upp till 75% Fast på 75% Fast på 75% 

4 Avladda upp till 75% Fast på 75% Fast på 75% Fast på 75% 

5 Fast på 75% Fast på 75% Fast på 75% UAvladda upp till 50% 

6 Fast på 75% Fast på 75% Avladda upp till 50% Fast på 50% 

7 Fast på 75% Fast på 75% Fast på 50% Avladda upp till 25% 

8 
Om T närmar sig SetP 

… Väntar … 

9a  

Ställ in P-RDT<T< Ställ in P-

RDT 

Fast på 75% Fast på 75% Avladda upp till 75%  Stopp 

9b 

Ställ in P-RDT<T or T> Ställ 

in P-RDT 

Fast på 75% Fast på 75% Fast på  Stopp 

10 

(if lag2 vid 75%) 
Fast på 75% Fast på 75% Fast på Av 

11 Fast på 75% Avladda upp till 50% Fast på 50% Av 

12 Fast på 75% Fast på 50% Fast på 25% Av 

13 
Om T närmar sig SetP 

… Väntar … 

14a  

Ställ in P-RDT<T< SetP-RDT 
Fast på 75% 

Uppladda upp till 

75% 
 Stopp Av 

14b 

Ställ in P-RDT<T eller T> 

Ställ in tP-RDT 

Fast på 75% Fast på 50%  Stopp Av 

15  

( Om lag1 Vid 75%) 
Fast på 75% Avladda upp till 50% Av Av 

16 Avladda upp till 50%  Fast på 50% Av Av 

17 Fast på 50% Avladda upp till 25% Av Av 

18 
Om T närmar sig Ställ in P 

… Väntar … 

19a 

SetP-RDT<T< SetP-RDT 
Ladda upp till 75%  Stopp Av Av 

19b 

Ställ in P-RDT<T eller T> 

SetP-RDT 

Fast på 50%  Stopp Av Av 

20 Avladda upp till 25% Av Av Av 

21 
Om T närmar sig SetP 

… Väntar … 

22 

Om        (Ställ in P - T) < Avstängning DT    Och     Kylning 

Om        (T – Ställ inP)  < Avstängning DT    Och     Uppvärmning 

 …. Väntar …. 

23  Stopp Av Av Av 

24 Av Av Av Av 
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Tabell 4 - Kompressorer avstängning systemet Is läge 

 

Förång. LVG Temp Kompressorer status 

< Ställ inP 

> Ställ inP – SDT/n 
Alla kompressorer accepteras att köras 

< Ställ in P– SDT/n 

> Ställ in P – 2*SDT/n 
(n-1) kompressorer accepterad att köras 

< Ställ in P – 2*SDT/n 

> Ställ in P – 3*SDT/n 
(n-2) kompressorer accepterad att köras 

< Ställ in P – 3*SDT/n 

> Ställ in P – 4*SDT/n 
(n-3) kompressorer accepterad att köras 

> Ställ in P – 4*SDT/n Ingen kompressor tillåts att köra 
 

6.6. Kompressor tidtagning 

Kompressorer operation kommer att uppfylla fyra tidtagnings krav: 

 

 Minsta tid mellan samma kompressorstarter (start för att starta timern): Det är minimitiden 

mellan två starter av samma kompressor 

 Minsta tid mellan olika kompressorstarter : det är den minsta tid mellan två starter av två olika 

kompressorer 

 Den minsta tid kompressorn är på (starta till stoppa timer): det här är minimimitiden 

kompressorn kan köras; kompressorn kan inte stoppas (om inte ett larm hörs) om den här timern 

inte passerar tidsgränsen 

 Den minsta tid kompressorn är av (stoppa till starta timer): det här är minimimitiden 

kompressorn kan köras; kompressorn kan inte startas om den här timern inte passerar 

tidsgränsen 
 

Den minsta tid kompressorn (sluta att starta timer) kommer har två olika inställningar; som 

gäller för kylning, kylning / glykol och värmedrift och andra tillämpliga i is-läge. 

6.7. Kompressorskydd 

För att skydda kompressorn mot förlust av smörjning, kontrolleras kompressorns 

tryckförhållande kontinuerligt; ett minimivärde ställs in för kompressorns minsta och maximala 

belastning; för mellanliggande kompressorlaster där en linjär interpolering utförs. 
 

Det låga förhållandet för larmtrycket kommer att ske om tryckförhållandet är lägre än 

minimivärdet vid märkkompressorkapacitet medan en timer löper ut. 
 

Vid start hämtas kompressorn och dess belastning aktiveras inte upp till tryckförhållandet 

överskrider ett inställt värde (standard lika med 2). 

6.8. Kompressorns uppstartningsprocedur 

Innan du startar kompressorernas avlastningsmagnetventil aktiveras upp till en timer löpt ut 

(standard 60 sek). 
 

Vid kompressorstart kommer kontrollen att exekvera en serie av föravluftningsproceduren 

för att evakuera förångaren; föravluftningsproceduren beror på typen av expansionsventil . 
 

Föravluftningsproceduren kommer inte att verkställas om förångningstrycket är under 

lågtryckslarm börvärde (vakuumförhållanden inuti förångaren). 
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Kompressorn kommer inte att tillåtas att ladda upp till utloppets överhettning där ett inställt 

värde överskrids (standard 12,2 ° C, 22 F) under en tid längre än ett inställt värde (standard 30 sek). 

 

6.8.1. Förstart av fläkten i värmeläge 

När enheten används i värmeläge , om ytteromgivningstemperaturen är lägre än en fast 

tröskel på 10,0 ° C (50.0F) innan kompressorn startas och startproceduren inleds startas alla fläktar 

med en konstant fördröjning mellan varandra.   

 

6.8.2. Förrensningsprocedur med elektronisk expansion 

Vid kompressorns start är EEXV helt stängd upp till den mättade temperaturen vid 

förångarens tryck där värdet når -10 ° C (14 F) (justerbar i intervallet -12 -4 ° C (10,4 24,8 F)), 

sedan ventilen öppnas i ett fast läge (justerbar av tillverkaren med ett standardvärde som är lika med 

20%) upp tills en timer löpt ut (standard 30 sek). 

6.8.3. För procedur med termostatisk expansion 

Vid kompressorns starta vätskeledningen solenoiden är helt stängd upp till den mättade 

temperaturen vid förångarens tryck når värdet på -10 ° C (14 F) (justerbart i intervallet -12 -4 ° C 

(10,4 24,8 F)), då ventilen öppnas upp till att en timer löpt ut; denna procedur upprepas ett antal 

gånger och justeras av operatören (standard är en gång). 

6.8.4. Oljeeldning 

Starten av kompressorer kommer inte att tillåtas om följande formel inte respekteras: 

 

DischTemp – TOilPress > 5 °C 

 

Vart: 

DischTemp är temperatur för kompressorns utlopp 

TOilPress är den mättade temperaturen vid oljetrycket  

6.9. Urpumpning 

När en kompressorstoppbegäran registreras innan du går vidare (och om begäran inte 

kommer från ett larm), laddas kompressorn ur helt och används under en viss tid med en stängd 

expansionsventil (i fallet med elektroniska expansions ventil) eller sluten vätskeledningsventilen (i 

fallet med den termostatiska expansionsventilen ). 

 

Denna operation, som kallas "urpumpning", används för att evakuera förångaren och 

undvika att kompressorn återstartas med sådan vätska. 

Urpumpningsförfarandet avslutas efter att en användardefinierad timer har löpt ut (justerbar, 

standard 30 sek.) Eller den mättade temperaturen vid förångarens trycket når värdet av -10 ° C 

(justerbar i området -12 -4 ° C (10,4 24,8 F )). 

 

Efter att kompressor stoppat avlastningsmagnetventil från att aktiveras under en tid som är 

lika med den minsta kompressorns avstängningstid för att säkerställa fullständig avlastning även i 

fråga om icke-normala stoppförfarandet. 
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6.10. Låg omgivningstemperatur start 

Enheter som arbetar i kyla, har kylning / glykol eller is läge för att hantera start med låg 

omgivningstemperatur 

 

En låg OAT-start initieras om, då kompressorn startar, kondensorns mättade temperatur är 

lägre än 15,5 ° C (60 F). 

 

När detta händer, 3 sekunder efter kompressorstartproceduren (slutet av 

förrengöringscykler) inaktiveras lågtryckshändelser för en tid som motsvarar den låga OAT-tiden 

(börvärde har ett justerbart område från 20 till 120sekunder, med standard om 120 sek.). 

 

Den absoluta lågtrycksgränsen (den tröskel som saknar tidsfördröjning) åläggs fortfarande. 

Om detta gränstryck nått en låg omgivnings uppstart  aktiveras lågtryckslarm. 

 

Vid slutet av den låga OAT, kontrolleras förångartrycket.  Om trycket är större än eller lika 

med förångarens trycksteg ned börvärde, anses början vara framgångsrik.   Om trycket är mindre än 

detta, är starten inte lyckad och kompressorn ska stoppas.  Tre startförsök är tillåtna innan du 

utlöser omstartslarmet.   

 

Omstartsräknaren ska återställas när antingen en start är framgångsrik eller kretsen är 

avstängd på ett larm. 

6.11. Kompressorer och enhetsfärd 

6.11.1. Enhetsfärd 

Enhetsfärd orsakas av: 

 

 Lågt förångarflöde 

En "Lågt förångare flöde larm" kommer att utlösa hela enheten om förångaren 

flödesvakt förblir öppen för mer än ett inställbart värde; larmet återställs automatiskt till tre 

gånger om förångaren flödesvakt stänger för mer än 30 sekunder. Startar från det fjärde larmet 

det måste återställas manuellt.    

 

 Låg förångarutloppstemperatur 

Ett larm för "Låg förångarutloppstemperatur " utlöses för hela enheten så snart utgående 

vattentemperaturen (utgående förångaretemperatur i fallet med enkla förångarenheter eller 

grenrörstemperatur i fallet med en dubbel förångare) faller under fryslarmsbörvärdet. 

En manuell återställning av larm krävs för att starta om enheten 

 

 Fas-spänningsövervakning (PVM) eller skyddsjordsfel (GPF) 

En "dålig fas/spänning eller markskydd fel larm" kommer att utlösa hela enheten så snart 

fas bildskärmsomkopplare öppnas (om en enfasmonitor används) efter det att enheten startar 

begäran. 

En manuell återställning av larmet som krävs för att starta om enheten 

 

 Utgående vattentemperaturfel 

En "utgående vattentemperatur fellarm" utlöses för hela enheten om läsningen av 

utgående utgående vattentemperatur (förångarens uttemperatur i fallet med enkla 
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förångarenheter eller grenrörstemperatur i fallet med en dubbel förångare) får variera under en 

tid längre än tio sekunder. 

En manuell återställning av larmet som krävs för att starta om enheten 

 

 Externt larm (endast om det är aktiverat) 

Ett "Externt larm" kommer att utlösas för hela enheten så snart den externa 

larmomkopplaren stänger efter startbegäran för enheten, om enheten har ställts in för externt 

larm. 

En manuell återställning av larmet som krävs för att starta om enheten 

 

 Sondfel 

Ett "Sondfel" utlöses för enheten om läsningen av en bland följande sonder går ut ur 

sondens tillåtna intervall under en tid som är längre än tio sekunder. 

 

 Förångare # 1 lämnar temperaturgivare (på 2 förångarenheter) 

 Förångare # 2 lämnar temperaturgivare (på 2 förångarenheter) 

 

Styrenhetsdisplayen visar den felaktiga sondidentifieringen 

6.11.2. Kompressorfärd 

Kompressorfärd orsakas av: 

 

 Mekaniskt högtryck 

Ett "Högtryckspressostat alarm" utlöses för kompressorn så snart högtryckspressostaten 

öppnar. 

En manuell återställning av larm krävs för att starta om enheten (efter manuell 

återställning av tryckbrytaren ). 

 

 Hög utloppstemperatur 

Ett"Högt hetgastryck alarm" utlöses för kompressorn så snart 

kompressorutmatningstrycket överstiger det justerbara högtrycksbörvärdet..  

En manuell återställning av larm krävs för att starta om enheten 

 

 Hög utloppstemperatur 

Ett"Högt utloppstemperaturalarm" utlöses för kompressorn så snart 

kompressorutmatningstrycket överstiger det justerbara högtrycksbörvärdet. 

En manuell återställning av larm krävs för att starta om enheten 

 

 Låg förångarutloppstemperatur 

Ett larm för "Låg förångarutloppstemperatur" utlöses för de två kompressorer som är 

anslutna till samma dubbla förångare i fallet med en dubbel förångaren så snart utgående 

vattentemperatur understiger den justerbara frysgränsen. 

En manuell återställning av larmet krävs för att starta om enheten 

 

 Mekaniskt lågtryck 

Ett "Lågtryckspressostat larm" utlöses för kompressorn om lågtryckspressostaten öppnar 

för mer än 40 sekunder under kompressor i drift. Fem automatiska återställningslarm (både 

givare och switchar) hanteras i alla lägen (kylning, kylning glykol, is, värmepump). Dessa larm 

stänger av kompressorn utan signalering (larmreläet är inte aktiverat). Endast den sjätte blir ett 

manuellt återställningslarm. 
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Ett "Lågtryckspressostat alarm" inaktiveras under förrensningscykler och under 

urpumpning.   

Vid kompressorstart (efter utgången av förrensningscykler) är "Lågtryckspressostat 

larm" inaktiverat om en låg omgivningsstart har identifierats, annars fördröjs den med 120 sek. 

 

En manuell återställning av larmet krävs för att starta om enheten 

 

 Lågt sugtryck 

Ett larm för "Lågt sugtryck" utlöses för kompressorn om kompressorns sugtryck är lägre 

än det justerbara lågtryckslarmbörvärdet för en längre tid än vad som anges i följande tabell. 

 
Lågt sugtryck larmfördröjning 

 

Lågtrycks börvärde – Kanaltryck 

(bar / psi) 

Larmfördröjning 

(sekunder) 

0.1 / 1.45 160 

0.3 / 4.35 140 

0.5 / 7.25  100 

0.7 /  10.15 80 

0.9 / 13.05 40 

1.0 / 14.5 0 

  

Ingen fördröjning införs om sugtrycket faller under lågtryckslarmets börvärde med en 

mängd som är större eller lika med 1 bar. Fem automatiska återställningslarm (både givare och 

switchar) hanteras i alla lägen (kylning, kylning glykol, is, värmepump). Dessa larm stänger av 

kompressorn utan signalering (larmreläet är inte aktiverat). Endast den sjätte blir ett manuellt 

återställningslarm. 

 

Ett "Lågtryckspressostat alarm" inaktiveras under förrensningscykler och under 

urpumpning. 

Vid kompressorstart (efter utgången av förrensningscykler) är "Lågsugstrycklarm" 

inaktiverat om en låg omgivningsstart har identifierats. 

 

En manuell återställning av larmet krävs för att starta om enheten 

  

 Lågt oljetryck 

Ett "Lågt oljetryckslarm" utlöses för kompressorn om oljetrycket förblir under följande 

tröskelvärden genom en längre tid än ett inställbart värde när kompressorer körs och vid 

kompressorstart 

 

Sugtryck *1.1 + 1 bar  vid kompressorminimilast 

Sugtryck pressure*1.5 + 1 bar  vid full belastning för kompressor 

Interpolerade värden   på kompressor med mellanliggande belastning 

 

En manuell återställning av larmet krävs för att starta om enheten 

 

 Hög oljetryckskillnad 

Ett larm om "Hög oljetryckskillnad" utlöses för kompressorn om skillnaden mellan 

tryckets urladdning och oljetrycket förblir över ett inställbart börvärde (standard 2,5 bar) med en 

tid längre än ett inställbart värde 
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En manuell återställning av larmet krävs för att starta om enheten 

 

 Lågtrycksförhållande  

Ett larm för "Lågt tryckförhållande" utlöses för kompressorn om tryckförhållandet ligger 

kvar under den justerbara tröskeln vid märkkompressorbelastningen med en tid längre än ett 

inställbart värde 

 

En manuell återställning av larmet krävs för att starta om enheten 

 

 Misslyckad uppstart för kompressor 

Ett larm för "misslyckad övergång eller start alarm" utlöses för kompressorn om 

övergången / startlåset förblir öppet i mer än 10 sekunder från kompressorstart 

 

En manuell återställning av larmet krävs för att starta om enheten 

 

 Kompressor överbelastning eller motorskydd 

Ett larm för "Kompressoröverbelastning" utlöses för kompressorn om övergången / 

startlåset förblir öppet i mer än 5 sekunder från kompressorstarten. 

 

En manuell återställning av larmet krävs för att starta om enheten 

 

 Slavpanelfel 

En "Enhet xx off-line larm" utlöses slav kompressorer om huvudkortet inte kan 

kommunicera med slavkort för en längre tid än 30 sekunder. 

 

En manuell återställning av larmet krävs för att starta om enheten 

 

 Huvudkortsfel eller nätverkskommunikation 

En "Master off-line alarm" utlöses för slavkompressorer om slavpanelen inte kan 

kommunicera med masterpanel för en tid längre än 30 sekunder. 
 

 Sondfel 

Ett "Sondfel" utlöses för enheten om läsningen av en bland följande sonder går ut ur 

sondens tillåtna intervall under en tid som är längre än tio sekunder. 

 

 Oljetryckssond 

 Lågtryckssond 

 Sugtemperaturgivare 

 Utloppstemperaturgivare 

 Utloppstrycksond 

 

Styrenhetsdisplayen visar den felaktiga sondidentifieringen 

 

 Assistentsignalfel 

Kompressorn utlöses om en av de följande digitala ingångar öppnas för en timer som är 

större än ett inställbart värde (standard är 10 sekunder). 

 Kompressorfasmonitor eller jordningsskyddsfel 

 Varierande hastighetsdrivlarm 
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6.11.3. Andra färder 

Andra färder kan inaktivera vissa funktioner som beskrivs i det följande (t ex 

värmeåtervinning färder). 

 

Tillsatsen av valfria expansionskort kommer också aktivera larm relaterade till 

kommunikation med expansionskort och sonder anslutna till expansionskorten. 

 

För enheter med elektronisk expansionsventil , kommer alla drivrutiner  för kritiska alarm 

utlösa kompressorerna 

6.11.4. Enhet och kompressorlarm och motsvarande koder 

I nedanstående tabell visas en förteckning över de hanterade larmen för både enhet och 

kompressorer. 

 

Larmkod Gränssnittslarm Etikett Detaljer 

0 -  

1 Faslarm faslarm Faslarm faslarm (enhet eller krets) 

2 Frys Larm Frys larm 

3 Frys Larm EV1 Frys larm på förångare 1 

4 Frys Larm EV2 Frys larm på förångare 2 

5 Pump Larm Pump överlastning 

6 Fläkt Överbelastning Fläkt överbelastning 

7 OAT Lågtryck Lågtryck larm under låg OAT Start. 

8 Låg omg Start fel Låg OAT uppstart misslyckades 

9 Enhet 1 Ej ansluten Bräde #1 ej ansluten (Patron) 

10 Enhet 2 Ej ansluten Bräde #2 Ej asnluten (Slav) 

11 Förång. Flödeslarm Förångare flödes brytar larm 

12 Sond 9 Fel Inloppstemperaturgivare fel 

13 Sond 10 Fel Utloppstemperaturgivare fel 

14 - - 

15 Förrenings # 1 Paus Förutrensning misslyckades på krets # 1 

16 Komp Överbelastning #1 Kompressor #1 Överbelastning 

17 Lågtryck. Förhållande #1 Låg Tryckförhållande på krets #1 

18 Högtryck. Växel #1 Högtryckspressostat larm på krets #1 

19 Högtryck. trans #1 Högtrycksgivare larm på krets #1 

20 Lågtryck. Växel #1 Lågtryckspressostat larm på krets #1 

21 Lågtryck. trans #1 Lågtrycksgivare larm på krets #1 

22 Hög utg Temp #1 Hög utloppstemperatur krets #1 

23 Sond fel #1 Sond på krets #1 fel 

24 Övergångs Larm #1 Övergångs larm kompressor #1 

25 Låg oljetryck #1 Låg oljetryck på krets #1 

26 Hög olje DP Larm #1 Hög olje Delta tryck larm på krets #1 

27 Expansions Fel Expansionskort fel 

28 - - 

29 EXV Drihjuls larm #1 EXV Drivhjul #1 Larm 

30 EXV Drihjuls larm #2 EXV Drivhjul #2 Larm 

31 Omstart efter PW Förlust Omstart efter Kraft förlust 

32 - - 
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33 - - 

34 Pre renings # 2 Paus Pre utrensning misslyckades på krets # 2 

35 Komp Överbelastning #2 Kompressor Överbelastning #2 

36 Lågtryck. Förhållande #2 Låg Tryckförhållande på krets #2 

37 högtryck. Växel #2 Högtryckspressostat larm på krets #2 

38 högtryck. trans #2 Högtrycksgivare larm på krets #2 

39 Lågtryck. Växel #2 Lågtryckspressostat larm på krets #2 

40 Lågtryck. trans #2 Lågtrycksgivare larm på krets #2 

41 Hög utg Temp #2 Hög utloppstemperatur krets #2 

42 Underhåll Komp #2 Underhåll krävs på kompressor #2 

43 Sond fel #2 Sond på krets #1 fel 

44 Övergångs Larm #2 Övergångs larm kompressor #2 

45 Låg oljetryck #2 Låg oljetryck på krets #1 

46 Hög olje DP Larm #2 Hög olje Delta tryck larm på krets #1 

47 Låg oljenivå #2 Låg oljenivå på krets #2 

48 PD #2 Tidtagande Passera urpumpning tidtagning löpte ut på 

krets #2 (Varning inte signalerat som 

larmtillstånd) 

49 -  

50 -  

51 -  

52 Låg oljenivå #1 Låg oljenivå på krets #1 

53 PD #1 Tidtagande Passera urpumpning tidtagning löpte ut på 

krets #1 (Varning inte signalerat som 

larmtillstånd) 

54 HR Flödesbrytare Värmeåtervinningsflödeslarm. 
 

6.12. Sparventil 

Om alternativet är tillgängligt (expansionskort 1) och aktiveras enligt tillverkarens lösenord 

när kompressorn senaste procent är större än en inställbar tröskel (standard är 90%) och om den 

mättade kondenseringstemperaturen är mindre än ett justerbart börvärde (standard är 65.0 ° C) är 

ekonomiserarventilen magnetiserad. Ventilen avaktiveras om någon kompressors 

belastningsprocent understiger en annan justerbar tröskel (standard är 75%) eller om den mättade 

kondenseringstemperaturen sjunker under börvärdet minus en inställbar differential (standard är 5.0 

° C). 

6.13. Växla mellan kylning och värmeläge 

Varje gång omkopplingen av en kompressor mellan kylningsläge (eller kyla / glykol eller is) 

och värmeläge krävs, oavsett om det krävs av enheten som växlar från ett läge till ett annat eller för 

att starta avfrosning eller avsluta avfrostning, ska följande procedurer efterföljas. 

6.13.1. Växla från kylningslägen till matningsläge 

6.13.1.1. Kompressor körs i kylläge 

En kompressor som körs i kylläge (fyrvägsventilen strömlös) stängs av utan att utföra 

urpumpning när fyrvägsventilen aktiveras 5 sekunder efter det att kompressorn har stängts av, då 

kompressorn slås på efter minsta tid kompressorn har stängts av och standardförrensningsförfarande 

utförs. 
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6.13.1.2. Kompressorn stoppades i kylläge 

Om en kompressor som stoppades i kylläge krävs för att starta i värmeläge slås på i 

standardkyldrift (med fyrvägsventilen strömlös och standardförrengöring aktiverad), är funktionen 

aktiverad under 120 sekunder i kylläge och stängs sedan av utan urpumpning när fyrvägsventilen 

aktiveras 5 sekunder efter det att kompressorn har stängts av, och sedan slås kompressorn på efter 

minsta tid som gått sedan kompressorn har utlösts. 

6.13.2. Växla från värmelägen till kylningslägen 

6.13.2.1. Kompressorn körs i värmeläge 

En kompressor som körs i värmeläge (fyrvägsventilen energisatt) stängs av av utan att utföra 

urpumpning när fyrvägsventilen avaktiveras 5 sekunder efter det att kompressorn har stängts av, då 

kompressorn slås på efter minsta tid kompressorn har stängts av och standardförrensningsförfarande 

utförs.   

6.13.2.2. Kompressor stoppas i uppvärmningsläge 

Om en kompressor som stoppades i värmeläge (fyrvägsventilen aktiverad) krävs för att 

starta kommer fyrvägsventilen avaktiveras och kompressorn bli påslagen efter 20 sek. 

6.13.3. Ytterligare saker att tänka på 

De tidigare förfarandena att förlita sig på det faktum att kyl- eller värmetillstånd är en 

egenskap hos kompressorn oavsett om den slås på eller av. Detta betyder att om en kompressor slås 

av i värmeläge förblir fyrvägsventilen aktiverad (på samma sätt som ifall en kompressor blir 

avstängd i kylläge så blir fyrvägsventilen strömlös). 

 

Om strömmen till enheten bryts blir fyrvägsventiler automatiskt strömlösa (det är en 

hårdvaruegenskap för ventilerna); detta betyder att även kompressorerna stängs av i värmeläge och 

om de går i kylningsläge . Uppvärmningsläget för varje kompressor återställs om strömmen till 

enheten bryts. 

6.14. Upptiningsprocedur 

I enheter konfigurerade som värmepumpar som körs i värmeläge utförs en avfrostning. 

 

Två kompressorer kommer inte verkställa avfrostningen samtidigt. 

 

En kompressor kommer inte verkställa avfrostningens förfarande om en justerbar timer 

(standard 30 min) har gått ut sedan starten och kommer inte köra två avfrostningen innan en annan 

justerbar timer (standard 30 min) har gått ut (om detta krävs genereras ett varningsmeddelande). 

 

Detta avfrostningsförfarande baseras på mätning av omgivningstemperatur (Ta) och 

sugtemperatur mäts med avfrostningssensorerna (TS). När Ts förblir under Ta med ett belopp som 

är större än ett värde, beroende av omgivningstemperatur och spolkonstruktion, under en längre tid 

än ett justerbart värde (standard 5 min) startar avfrostningen. 

 

Formeln för att utvärdera behov för avfrostning är: 

 

Ts < 0.7×Ta –   och Ssh  < 10 °C (inställbart värde) 

 

Var är den justerbara spiraldesignstrategin (standard=12 ° C) och SSH är sugöverhettning. 
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Avfrostningsförfarandet kommer aldrig att utföras om Ta> 7 ° C (justerbar under underhåll 

lösenord).  

Avfrostningsförfarandet kommer aldrig att utföras vid Ts> 0 ° C (justerbart under 

underhållslösenord). 

 

Under avfrostning kopplas kretsen i "kylläge" för en justerbar tid (standard 10 minuter) om 

Ta <2 ° C (justerbar under underhållslösenord), annars stoppas kompressorn och fläktar hålls vid 

maximal hastighet under en justerbar tid (standard 15 min). 

 

Upptiningsförfarandet stoppas om förångarens utloppstemperatur sjunker under ett inställt 

värde eller om utloppstrycket når ett inställt värde. 

Under avfrostningsförfarandet är "Lågtryckspressostat alarm" och "Lågt sugtryckslarm" 

inaktiverade. 

 

Om det krävs att brytaren är i "kylläge" så verkställs det bara om tryckskillnaden mellan 

kompressorns utlopp och insug överstiger 4 bar; om detta inte är fallet laddas kompressorn för att 

nå ett sådant tillstånd. Efter kopplingskompressorns stängs fläktarna av och en pre-

avluftningsproceduren utförs (vid minsta kompressorbelastningen ). Efter förreningen laddar 

kompressorn lastmagnet med ett inställbart antal pulser (standard 3).   

 

I slutet av avfrostningen i "kylläge" stängs kompressorn av efter komplett nedladdning utan 

utförande av urpumpning; sedan blir 4-vägsventilen strömlös; kompressorn är tillgänglig för 

temperaturstyrsystemet som ignorerar start för att starta timern. 

6.15. Vätskeinsprutning 

Flytande injektion i utloppsledningen aktiveras både för kylning/is och uppvärmningsläge 

om utloppstemperaturen överskrider ett justerbart värde (standard 85 ° C). 

 

Vätskeinsprutning i sugledningen aktiveras endast i värmeläge , om utsläppsvattnet 

överstiger ett inställbart värde (standard 35 ° C). 

6.16. Värmeåtervinningsförfarande 

Förfarandet värmeåtervinning är endast tillgänglig i enheter konfigurerade som kylare (ej 

tillgänglig för värmepumpar). 

 

Tillverkaren väljer kretsarna utrustade med värmeåterställning. 

6.16.1. Återhämtningspump 

När värmeåtervinning aktiveras startar styrningen av återställningspumpen (om den andra 

pumpen planeras pumpen med låga driftstimmar väljs en manuell pumpsekvensplan); inom 30 

sekunder måste en återhämtningsflödesspärrstängas, annars kommer "Recovery Flow Alarm" att 

aktiveras och värmeåtervinningsfunktionen inaktiveras; larmet återställs automatiskt till tre gånger 

om förångaren flödesspärr stänger i mer än 30 sekunder. Startar från det fjärde larmet det måste 

återställas manuellt. 

 

Ingen återhämtningskrets får aktiveras om flödesbrytarlarm utlöses. 
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Vid ett flödeslarm under återvinningskretsens drift kommer den tillhörande kompressorn att 

välta och återställningslarm kommer inte att tillåtas upp till att flödet återställs (annars återställer 

värmeväxlaren fryspunkten). 

6.16.2. Återställningskontroll 

När värmeåtervinning aktiveras kommer kontrollen att aktivera eller inaktivera 

återställningskretsar med steglogik. 

 

Sedan aktiveras nästa värmeåtervinningssteg aktiveras (en ny värmeåtervinningskrets är 

insatt) om värmeåtervinningens utgående vattentemperatur ligger under börvärdet med ett belopp 

som är större än en justerbar reglering bandet för en timer som är större än ett inställbart värde 

(värmeåtervinningssteg). När ett återhämtningsskede begärs är den relativa kompressorn helt 

nedställd och sedan aktveras återhämtningen ventilen. Efter återhämtning  dämpar ventilen 

kompressorbelastningen tills den mättade kondenseringstemperaturen är lägre än en justerbar 

tröskel (standard är 30,0 ° C). 

 

På samma sätt avaktiveras ett värmeåtervinningssteg (en värmeåtervinningskrets avlägsnas) 

om värmeåtervinningen för utgående vattentemperatur förblir ovanför börvärdet med ett belopp 

som är större än en justerbar reglering av dead band för en timer som är större än den tidigare 

definierade värdet. 

 

En hög börvärdestemperatur är verksam inom återvinningscirkulationen ; den kommer att 

inaktivera alla återvinningskretsar samtidigt om värmeåtervinningsvattentemperaturen stiger över 

en justerbar tröskel (standard 50,0 ° C). 

 

En trevägsventil används för att öka återhämtningsvattentemperaturen vid start; en 

proportionell kontroll används för att fastställa ventilläge ; vid låg temperatur kommer ventilen att 

recirkulera återvinningsvatten, medan temperaturen ökar kommer ventilen att gå förbi en del av 

flödet. 

 

 
Fig. 14 – Värmeåtervinning i mellansteg 
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6.17. Kompressorbegränsning 

Två nivåer av gränserna är inkluderade i kontrollen: 
 

 Laddningsspärr 

Laddningen är inte tillåten; en annan kompressor kan starta eller kan laddas 

 Tvångsurladdning 

Kompressorn urladdas; en annan kompressor kan starta eller kan laddas 

 

De parametrar som kan begränsa kompressorer är: 

 

 Sugtryck 

Kompressorbelastningen inhiberas om sugtrycket är lägre än ett "stadium-hold" 

börvärde 

Kompressorn är obelastad, om sugtrycket är lägre än ett "steg-ner"-börvärde 

 

 Utloppstryck 

Kompressorbelastningen hämmas om utloppstrycket är högre än en "steg-håll"-börvärde 

Kompressorn är obelastad, om utloppstrycket är högre än ett "steg-ner"-börvärde 

 

 Förångarens utloppstemperatur 

Kompressorn är obelastad om förångarens utloppstemperatur är lägre än en "steg-ner"-

börvärde 

 

 Utloppsöverhettning 

Kompressorbelastningen hämmas om utloppsöverhettning under en justerbar tröskel 

(standard 1,0 ° C) under en inställbar tid (standard 30s) från kompressorn startar i slutet av 

förrengöringen. 

 

 Absorberad växelriktarström 

Kompressorbelastningen inhiberas om, den absorberade växelriktarströmmen ligger 

ovanför en inställbar tröskel. 

Kompressorn är obelastad, om den absorberade växelriktarströmmen är ovanför 

spärrtröskeln för en justerbar procentandel. 

 

6.18. Enhetsbegränsning 

Enhetslasten kan begränsas av följande ingångar: 

 

 Enhetsström 

Enhetslasten hämmas om den absorberade strömmen är nära till ett maximalt aktuellt 

börvärde (inom -5 % från börvärdet) 

Enheten lossas om den absorberade strömmen är högre än en maximalt aktuellt börvärde 

 

 Behovsgräns 

Enhetslasten är spärrad om enhetslasten (mätt med glidventilsensorer eller beräknas 

såsom beskrivits) är nära ett maximalt belastningsbörvärde (inom -5% från börvärdet) 

Enheten är obelastad om enhetslasten är högre än det maximala belastningsbörvärdet. 
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Den maximala belastningen börvärde kan erhållas genom en 4-20 mA-ingång (4 mA 

gräns = 100%; 20 mA gräns = 0%); eller från en numerisk inmatning som kommer från 

övervakningssystemet (gräns för nätverkskrav). 

 

 SoftLoad 

Vid enhetens start (när den första kompressorn startar) kan ett tillfälligt gränskrav ställas 

in för att en tid passerat. 

6.19. Förångarpumpar 

En förångarpump planeras i grundkonfiguration medan en andra pump är en valfri. 

 

När de två pumparna väljs, kommer systemet automatiskt att starta pumpen med lägre antal 

driftstimmar varje gång en pump måste startas. En fast startsekvens kan ställas in. 

 

En pump startas när enheten slås på; inom 30 sekunder måste en förångares flödesbrytare 

stängas annars kommer "förångarflödeslarmet" att aktiveras. Larmet återställs automatiskt tre 

gånger om förångarens flödesvakt stängs i mer än 30 sekunder. Startar från det fjärde larmet det 

måste återställas manuellt. 

6.19.1. Inverterpump 2   

Inverterpumpen används för att modifiera vattenflödet genom förångaren för att hålla 

förångarens vatten vid märkvärdet (eller stänga det), även om den nödvändiga kapaciteten minskas 

på grund av avstängning av vissa terminaler. I detta fall ökar vattenflödet tvärs över de återstående 

liksom de tryckfall och huvud som krävs för pumpen. 

Pumphastigheten minskas för att minska vattentryckfall över terminaler vid det nominella 

värdet. 

Eftersom ett minimiflöde genom förångaren krävs (ca 50% av märkeffekt) och 

inverterpumpar inte kan köras vid låg frekvens, hanteras ett minimiflödes-bypass. 

 

Flödesstyrning baseras på mätning av tryckskillnaden över pumpen (pumphuvud) och 

kommer att agera på pumphastighet och på bypassventilläget . 

Båda åtgärderna utförs av 0-10V analog utgång. 

 

Speciellt eftersom tryckfall över förångare och rörsystem förändras med flödet medan 

tryckfall över terminalenheterna är flödesoberoende, där den pump som krävs (huvudbörvärde) är 

en funktion av flödet: 

 

t

r

tr P
f

f
Phh 










2

)(   

där 

 

h  = pumphuvud som krävs vid matningsfrekvensen f (pumphuvudmål) 

hr  = pumphuvud vid märkflöde (pumphuvudbörvärde) 

Pt = terminalenheternas tryckfall vid nominellt flöde 

f     = pumpkrav för nätfrekvens 

fr    = pumpmatningsfrekvens vid märkflöde 

 

                                                 
2 Inverter pump control is included in versions from ASDU01A. 
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En avstämningsprocedur är tillgänglig för att möjliggöra fastställandet av r . 

Detta förfarande måste aktiveras med enheten på, då båda kompressorerna körs på 100% 

och alla terminalenheter är på. När detta förfarande är aktivt kan pumphastigheten justeras manuellt 

från 70% till 100% (35 till 50 Hz) och bypass-ventilen är helt stängd (0V utgång) och förångarens 

vatten visas. När operatören som ändrar pumphastigheten når rätt vattennivå stoppas 

installationsförfarandet och pumphuvudet väljs som r (huvudbörvärde). 

 

Om installationsprocessen inte har utförts kommer systemet att arbeta med 100 % varvtal 

och bypass-ventilen helt stängd och en "Ingen pumps VFD-kalibreringslarm" kommer att stiga 

(försenade med 30 minuter) utan att stoppa enheten. 

 

Under operationen agerar en PID-regulator på pumphastigheten för att hålla pumphuvudet 

till målvärdet (genom att minska hastigheten när huvudet stiger) och hålla bypass-ventilen helt 

stängd; PID-regulatorn kommer aldrig minska pumpens varvtal under 75 % (35 Hz), eftersom detta 

är driftsgränsen för inverterpumpen, om denna uppsättning har uppnåtts och huvudet fortsätter att 

öka kommer en PID-regulator att börja att öppna bypassventilen . 

 

Det omvända inträffar när pumptrycket minskar; regulatorn börjar att stänga ventilen och 

när den är helt stängd kommer den att börja påskynda pumpen. 

 

Pumpvarvtalet och bypassventilen kommer aldrig att flytta ihop (för att undvika instabilt 

flöde); pumpen kommer att justeras från 100% till minimiflöde, ventilen kommer att användas när 

det erforderliga flödet är under miniminivån. 

 

Vid enhetens start börjar pumpen på lägsta frekvens (35 Hz) och kommer att accelerera upp 

till 50 Hz i 10 sek. medan förbiledningsventilen är helt öppen (100% uteffekt). 

 

Sedan börjar den reglera pumphuvudet enligt tidigare procedur; kompressorerna aktiveras 

när målpumphuvudet uppnåtts (inom en tolerans på 10 %). 

6.20. Fläktkontroll 

Fläktkontroll används för att hantera kondenseringstrycket vid kylning, kylningsglykol eller 

isläge och förångningstryck i värmeläge . 

 

I båda fallen kan fläktarna hanteras för att kontrollera: 

 

 Kondens eller förångningstrycket, 

 Tryckförhållande, 

 Tryckskillnad mellan kondensation och förångning. 

 

Fyra kontrollmetoder är tillgängliga: 

 

 Fläktkontroll, 

 Fläktmodul, 

 Steglös hastighetsdrivrutin, 

 Hastighetskontroll. 
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6.20.1. Fläktkontroll  

En stegkontroll används; fläktsteg aktiveras eller inaktiveras för att hålla 

kompressordriftförhållanden inom den tillåtna kuvertet. 

 

Fläktsteg aktiveras eller inaktiveras för att hålla kondensförändringen (eller 

förångningstryck) till ett minimum; för att göra detta startas eller stoppas nästa fläkt vid den 

aktuella tidpunkten. 

 

Fläktar är anslutna till steg (digitala utgångar) enligt schemat i tabellen nedan 

 
Fläktanslutning till steg 

 
 Antal fläktar per krets 

 2 3 4 5 6 7 8 9 

Steg Fläktar på stege 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3  3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 

4    5 5,6 5,6 5,6 5,6 

5      7 7,8 7,8,9 

 

Fläktsteg aktiveras eller inaktiveras på basen i stegtabellen nedan 

 
Stegplattform 

 
 Antal fläktar per krets 

 2 3 4 5 6 7 8 9 

Etapp Aktivt Steg 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1+2 1+2 1+2 1+2 1+2 1+2 1+2 1+2 

3  1+2+3 1+3 1+3 1+3 1+3 1+3 1+3 

4   1+2+3 1+2+3 1+2+3 1+2+3 1+2+3 1+2+3 

5    1+2+3+4 1+3+4 1+3+4 1+3+4 1+3+4 

6     1+2+3+4 1+2+3+4 1+2+3+4 1+2+3+4 

7      1+2+3+4+5 1+3+4+5 1+2+3+5 

8       1+2+3+4+5 1+3+4+5 

9        1+2+3+4+5 

6.20.1.1. Fläktkontroll i kylläge 

6.20.1.1.1. Kontroll av kondenseringstryck 

Ett steg upp exekveras (nästa steg aktiveras) om kondenseringsmättningstemperatur 

(mättningstemperatur vid utloppstryck ) överstiger målinställningspunkten (standard 43,3 ° C (110 

F)) med ett belopp som motsvarar ett steg upp för dead band med en tid beroende av skillnaden 

mellan uppnådda värden och målinställningspunkten plus steg upp för dead band (fel för hög 

kondenseringstemperatur). 

Steg upp utförs när integralen för hög kondenstemperatur når värdet 50 ° C x sek (90 Fxsec). 

 

På samma sätt ett steg ned exekveras (föregående steg aktiveras) om den kondensmättade 

temperaturen sjunker under målet för börvärdet med ett belopp som motsvarar ett steg ner för dead 

band med en tid beroende av skillnaden mellan den för uppnått mål för börvärdet minus steg ner för 

dead band-värden och uppnått värde (låg kondenseringstemperaturfel). 

Steg upp utförs när integralen för fel för låg kondenseringstemperatur når värdet 14 ° Cxsec 

(25,2 Fxsec). 
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Kondenseringstemperaturfelintegral återställs till noll när kondenseringstemperatur ligger 

inom dead band eller en ny fas aktiveras. 

 

Varje fläktsteg kommer att ha ett eget justerbart steg upp (standard 4,5 ° C (8.1F)) och steg 

ner (standard 6,0 ° C (10,8 F)) för dead band. 

6.20.1.1.2. Kontroll av tryckförhållandet 

Kontrollen kommer att fungera för att hålla tryckförhållandet lika med ett målinställbart 

värde (standard 2.8) 

 

Ett steg upp utförs (nästa steg aktiveras) om tryckförhållandet överstiger målet för 

tryckförhållandet med ett belopp som motsvarar ett justerbart steg upp för dead band med en tid 

beroende på skillnaden mellan uppnådda värden och målvärdet plus steg upp dead band 

(förhållandefel för högtryck). 

I synnerhet Steg upp körs när integralen av tryckförhållandets fel når värdet 25 sek. 

 

På samma sätt utförs ett steg ned (föregående steg aktiveras) om tryckförhållandet faller 

under målets börvärde med ett belopp som motsvarar ett steg ner för dead band beroende på 

skillnaden mellan målinställningspunkten minus steg ner för dead band-värden och uppnått värde 

(förhållandet fel lågtryck). 

Steg ned utförs när integralen av lågt fel tryckförhållandet når värdet 10 sek. 

 

Tryckförhållandefelets integral återställs till noll när kondenseringstemperatur ligger inom 

dead band eller ett nytt steg aktiveras. 

 

Varje fläktsteg kommer att ha sitt eget justerbara steg upp (standard 0,2) och steg ner 

(standard 0,2) för dead band. 

6.20.1.1.3. Kontroll av temperaturskillnaden 

Styrningen kommer att verka för att hålla skillnaden mellan kondenseringstemperaturen 

(mättad temperatur vid utloppstryck ) och förångningstemperaturen (mättad temperatur vid 

sugtryck) lika med ett justerbart målvärde (standard 40 ° C (72 F)). 

 

Ett steg upp utförs (nästa steg aktiveras) om tryckskillnaden överstiger måltryckskillnaden 

med ett värde som motsvarar ett justerbart steg upp för dead band med en tid beroende av 

skillnaden mellan uppnådda värden och målvärdet plus ett steg upp för dead band 

(högtryckskillnadsfel). 

Steg upp körs när integralen för tryckskillnadsfelet når värdet 50 ° C x sek (90 Fxsec). 

 

På samma sätt utförs ett steg ned (föregående steg aktiveras) om tryckskillnaden faller under 

målet för börvärdet med ett värde som motsvarar ett steg ner för dead band beroende på skillnaden 

mellan målinställningspunkten minus steg ner för dead band-värden och det uppnådda värdet 

(lågtrycksskillnadsfel). 

Steg ner utförs när integralen för lågtrycksfel når värdet 14 ° C x sek (25,2 Fxsec). 

 

Tryckförhållandefelets integral återställs till noll när kondenseringstemperatur ligger inom 

dead band eller ett nytt steg aktiveras. 

 

Varje fläktsteg kommer att ha ett eget justerbart steg upp (standard 4,5 ° C (8.1F)) och steg 

ner (standard 6,0 ° C (10,8 F)) för dead band. 
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6.20.1.2. Fläktkontroll i värmeläge 

6.20.1.2.1. Styrning av förångningstrycket 

Ett steg upp utförs (nästa steg aktiveras) om förångning av mättningstemperatur 

(mättningstemperatur vid sugtryck) är lägre än börvärdet (standard 0 ° C (32 F)) med ett belopp 

som motsvarar ett steg upp för dead band enligt skillnaden mellan uppnådda värden och 

målinställningspunkten plus steg upp för dead band (fel med hög kondenseringstemperatur). 

Steg upp utförs när integralen för hög kondenstemperatur når värdet 50 ° C x sek (90 F x 

sek). 

 

På samma sätt utförs ett steg ned (det tidigare steget är aktiverad). Om den avdunstande 

mättade temperaturen överskrider målinställningspunkten med ett belopp som är lika med ett steg 

ner för dead band med en tid beroende av skillnaden mellan uppnådd målinställningspunkt minus 

steg ner  för Dead band-värden och nådde värdet (fel med låg kondenseringstemperatur). 

Steg ner utförs när integralen för lågkondenseringstemperaturfel når värdet 14 ° C x sek 

(25,2 Fxsec). 

 

Kondenseringstemperaturfelintegral återställs till noll när kondenseringstemperatur ligger 

inom dead band eller en ny fas aktiveras. 

 

Varje fläktsteg kommer att ha sin egen justerbar steget upp (standard 3 ° C (5.4F)) och steg 

ner (standard 3 ° C (5,4 F)) dead band. 

6.2.1.1.1. Kontroll av tryckförhållandet 

Kontrollen kommer att fungera för att hålla tryckförhållandet lika med ett målinställbart 

värde (standard 3.5) 

 

Ett steg upp utförs (nästa steg aktiveras) om tryckförhållandet överstiger målet för 

tryckförhållandet med ett belopp som motsvarar ett justerbart steg upp för dead band med en tid 

beroende på skillnaden mellan uppnådda värden och målvärdet plus steg upp dead band 

(förhållandefel för högtryck). 

I synnerhet Steg upp körs när integralen av tryckförhållandets fel når värdet 25 sek. 

 

På samma sätt utförs ett steg ned (föregående steg aktiveras) om tryckförhållandet faller 

under målets börvärde med ett belopp som motsvarar ett steg ner för dead band beroende på 

skillnaden mellan målinställningspunkten minus steg ner för dead band-värden och uppnått värde 

(förhållandet fel lågtryck). 

Steg ned utförs när integralen av lågt fel tryckförhållandet når värdet 10 sek. 

 

Tryckförhållandefelets integral återställs till noll när kondenseringstemperatur ligger inom 

dead band eller ett nytt steg aktiveras. 

 

Varje fläktsteg kommer att ha sitt eget justerbara steg upp (standard 0,2) och steg ner 

(standard 0,2) för dead band. 

6.2.1.1.2. Kontroll av temperaturskillnaden 

Styrningen kommer att verka för att hålla skillnaden mellan kondenseringstemperaturen 

(mättad temperatur vid utloppstryck ) och förångningstemperaturen (mättad temperatur vid 

sugtryck) lika med ett justerbart målvärde (standard 50 ° C (90 F)) 
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Ett steg upp utförs (nästa steg aktiveras) om tryckskillnaden överstiger måltryckskillnaden 

med ett värde som motsvarar ett justerbart steg upp för dead band med en tid beroende av 

skillnaden mellan uppnådda värden och målvärdet plus ett steg upp för dead band 

(högtryckskillnadsfel). 

Steg upp körs när integralen för tryckskillnadsfelet når värdet 50 ° C x sek (90 Fxsec). 

 

På samma sätt utförs ett steg ned (föregående steg aktiveras) om tryckskillnaden faller under 

målet för börvärdet med ett värde som motsvarar ett steg ner för dead band beroende på skillnaden 

mellan målinställningspunkten minus steg ner för dead band-värden och det uppnådda värdet 

(lågtrycksskillnadsfel). 

Steg ner utförs när integralen för lågtrycksfel når värdet 14 ° C x sek (25,2 Fxsec). 

 

Tryckförhållandet felintegral återställs till noll när kondenseringstemperatur ligger inom 

dead band. 

6.20.2. Fläktmodul 

Fläktmodulens metod fungerar på samma sätt som fläktkontrollsmetoden (stegsekvens), men 

i stället för att använda digitala utgångar, kommer den att använda analog utgång. 

 

Den analoga utgången kommer att anta ett värde i volt, som är lika med stegnumret (i steg 2, 

är 2V utgång, i steg 3, 3V och så vidare). 

6.20.3. Steglös hastighetsdrivrutin 

En kontinuerlig kontroll används; fläktar hastighet moduleras för att hålla mättad 

kondenseringstrycket vid ett börvärde; en PID-reglering används för att tillåta en stabil drift. 

 

En fläkt i tyst läge (FSM) används på enheten med steglöst varvtal (VSD) för att hålla 

fläkthastigheten under ett inställt värde under vissa perioder. 

6.2.1.2. VSD i kylning, kylglykol eller isläge 

När systemet är i drift i kylningsläge, oavsett om det reglerar kondenseringstrycket, blir 

tryckförhållandet eller tryckskillnaden , är PID proportionell förstärkning positiv (ju högre ingång 

desto högre utgång). 
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Max 

0 

-Max 

 
 

Fig. 15 – Proportionell verkan av VSD PID i kyl-/isläge 

6.2.1.3. VSD i värmeläge 

6.2.1.3.1. Kontroll av förångningstemperatur 

När systemet är i drift i värmeläge för att styra förångningstemperatur proportionellt är 

förstärkningen negativ (ju högre ingång, desto lägre utgång). 
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Fig. 16 – Proportionell verkan av VSD PID i uppvärmningsläge 

 

 

6.2.1.3.2. Kontroll av tryckförhållande eller temperaturskillnad 

När systemet är i drift i värmningsläge för att styra tryckförhållandet blir den proportionella 

förstärkningen positiv (ju högre ingång desto högre utgång). 
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6.20.4. Hastighetskontroll 

En blandad steg-VSD-kontroll används; de första fläktarnas steg hanteras med en VSD (med 

tillhörande PID-reglering), nästa steg aktiveras i styrsteget, endast om det samlade steget upp och 

fel för steg ned nås och VSD-utgången är på högsta eller lägsta respektive . 

6.20.5. Dubbel VSD 

Två VSD kan hålla kontrollerad parameter vid ett börvärde; den andra VSD aktiveras när 

den första når den maximala hastigheten och PID-reglering kräver större luftflöde 

6.20.6. Fläktkontroll vid start i värmeläge 

När kompressorerna startar i värmeläge startas fläktarna innan kompressorerna börjar sin 

normala startsekvens utanför omgivande temperatur under en bestämd temperatur på 10,0 ° C 

(50.0F). Om kondenskontroll är antingen hastighetskontroll eller fläktkontroll aktiveras varje steg 

efter en fast fördröjning på 6 sekunder. Styrningen ut till automatisk styrning om 

utomhusomgivningstemperaturen är större än ett fast tröskelvärde på 15,0 ° C (59.0F). 

6.21. Andra funktioner 

Följande funktioner genomförs. 

6.21.1. Start för varmt kylarvatten  

Den här funktionen gör det möjligt för enheten att starta även vid högt förångarutlopp för 

vattentemperatur. 

Det kommer inte att bli möjligt för kompressorerna att utföra en lastning över en justerbar 

procent förrän utgående vattentemperatur understiger ett inställbart tröskelvärde; en annan 

kompressor aktiveras för att starta när de andra är begränsade. 

6.21.2. Ljudlöst fläktläge  

Den här funktionen gör det möjligt att minska enhetsbuller för fläkthastighet (endast vid 

VSD-fläktstyrning ) på basen för en tidsplan. En maximal utspänning för VSD kan ställas in för 

FSM-operationer (standardvärde 6.0V). 

6.21.3. Dubbla förångarenheter  

Den här funktionen gör det möjligt att begränsa frysningsproblem på enheter med två 

förångare (3 och 4 kompressorenheter). 

 

I detta fall startas kompressorer alternativt på de två förångare. 
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7. ENHETS- OCH KOMPRESSORSTATUS 

I följande tabeller är det möjligt att hitta alla konfigurerade enheter och kompressorstatus 

med några detaljer som förklarar status. 

 

 

Statuskod Statusetikett gränssnitt Förklaring 

0 - Kan ej nås. 

1 Av Lam Enhet är Av pga ett enhetslarm. 

2 Av Rem Komm Enhet är av från fjärrövervakning. 

3 Av Tidplan Unit is off due to time schedule. 

4 Av fjärr Sw Enheten är avstängd från fjärrbrytare. 

5 Pwr förlust Ange Start Strömavbrott. Tryck på Enter-knappen för att starta 

Enheten. 

6 Av Amb. Spärr Enheten är avstängd på grund av yttre temperatur 

under omgivningsspärrtröskel. 

7 Väntar på flödet Enhet verifierar flödesvaktens status före 

temperaturkontrollstart. 

8 Väntar på laddning Väntar på termisk belastning på vattenkretsen. 

9 Ingen Komp Tillgänglig Ingen kompressor (båda av eller under förhållanden 

som hämmar deras start). 

10 FSM-operation Enhet arbetar i Tyst fläktläge. 

11 Av Lokal Sw Enheten är avstängd från lokala växeln. 

12 Av kyla/värmebrytare Enheten är i viloläge efter en omkoppling mellan 

kyla/värme. 

Flik. 15 – Enhetsstatus  

 

 

Statuskod Statusetikett gränssnitt Förklaring 

0 - Kan ej nås. 

1 Av Larm Kompressor är avstängd pga enhetslarm. 

2 Av Redo Kompressor är redo men enhetslarm av. 

3 Av Klar 

4 Av Klar 

5 Av Klar 

6 Av Klar 

7 Av brytare Kompressor är avstängd från brytaren. 

8 Auto    % Automatisk kompressorlaststyrning. 

9 Manuell    % Manuell kompressorlaststyrning. 

10 Oljevärme Kompressor är avstängd på grund av 

oljeuppvärmning. 

11 Redo Kompressor är redo att börja. 

12 Återvinn tid Kompressorn väntar på att säkerhetstimers att löpa ut 

innan den kan startas igen. 

13 Manuell Av Kompressor är avstängd från terminalen. 

14 Förrenings Kompressor är i förtömning förångaren innan den 

kan hanteras automatiskt. 

15 Pumpa ner Kompressor är i förtömning förångaren före 

avstängning. 

16 Nedladdning Kompressorn når sin lägsta belastningsprocent. 
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17 Starta Kompressorn startar. 

18 Låg utk SH Utgångsvärmen är lägre än en justerbar tröskel 

19 Upptining Kompressor är i upptiningsförfarande. 

20 Auto   % Automatisk kompressorlaststyrning (Inverter). 

21 Max VFD Last Maximal absorberad ström som nått kompressorn 

kan inte läsas. 

22 Av Rem SV Kompressor är avstängd från fjärrövervakaren. 

Flik. 16 – Kompressorstatus 
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8. UPPSTARTNINGSSEKVENS 

8.1. Enhetens start- och avstängningsflödesscheman 

Enhetens uppstart och avstängning kommer att följa den sekvens som visas i fig. 16 och 17 

Unit Start

Evap pump start

Evap flow switch 

consensus within timer 

expiration

Temperature control 

start

No

Unit Trip

Yes

Temperature control 

stabilitation

Compressors start 

enabled

Control requires unit 

loading

Control requires unit 

standby

Control requires unit 

unloading

New Compressor start 

required
(see loading table)

Yes

No

New Compressors 

selection
Compressors loading

Compressors standby

Compressor line 

contactor closing

Transition confirmation 

within 10 sec

Compressor complete 

unloading

Yes

No

Compressor Trip

Prepurge procedure

Pressure ratio exceeds 

minimum load limit

Yes

No

Compressor Trip

Compressor enabled to 

load

No

Alarm delay timer 

expired

Yes

Compressor stop 

required
(see unloading table)

Yes

No

Compressors unloading
Compressor complete 

unloading

Pumpdown procedure

Compressor line 

contactor opening

 
Fig. 17 – Enhetens startsekvens 
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(se inläsningstabell) 
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Kompressorinläsning Kompressoravlastning 

Kontaktslutning för 
kompressorledning 

Nedåtgående 
pumpprocess 

Nej 
Kontaktöppning för 
kompressorledning 

Övergångsbekräftelse 
inom 10 sek 

Kompressorfärd 

Ja 

Avaktivering för 
kompressorverkställande 

Förreningsprocess 

Nej 
Tryckförhållandet 

överskrider den minimala 
lastbegränsningen 

Ja 

Nej 
Timerinställning för 

larmfördröjning har gått ut 
Kompressor aktiverad 

för last 

Ja 

Kompressorfärd 
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Unit Stop

Compressors shutdown 

procedure

Evap flow switch open 

within timer expiration

Yes
Unit Trip

No

Unit Off

 
Fig. 18 – Enhetens avstängningssekvens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetsstopp 

Kompressornedstängning

sprocess 

Förångningsflödesbrytare 

öppen inom timerutgång 

Ja 

Nej 

Enhetsfärd 

Enhet av 
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8.2. Värmeåtervinning för uppstart och flödesscheman för nedstängning 

Enhetens uppstart och avstängning kommer att följa den sekvens som visas i fig. 18 och 19 

Heat recovery activation

Heat recovery pump 

start

Recovery flow switch 

consensus within timer 

expiration

HR temperature control 

start

No

HR Trip

Yes

HR temperature control 

stabilitation

HR circuits activation 

enabled

Control requires loading Control requires standby
Control requires 

unloading

Loading interstage timer 

expired
(PID calculation)

No

System standby

HR leaving temperature 

above limit

No
HR 3Way valve 

modulating

Yes

HR 3Way valve 

complete opening

Unoading interstage 

timer expired
(PID calculation)

Yes

New circuit activation

Yes

Last circuit deactivation

No

 
Fig. 19 – Värmeåtervinningsstartsekvensen 

 

Aktivering av 
värmeåtervinning 

Pumpstart för 
värmeåtervinning 

Flödesväxlingskonsen
seus för återställning 

inom timerutgång 

Nej 

HR-färd 

Ja 

HR-
temperaturkontrollstart 

HR-
temperaturkontrollsta

bilisering 

HR-kretsaktivering 
aktiverad 

HR utanför 
temperaturgräns ovan 

Nej 

Ja 

HR 3-vägs 
ventilmodulering 

HR 3-vägs 
ventilöppningsslut 

Kontroll kräver 
belastning 

Kontroll kräver 
standby 

Kontroll kräver 
avlastning 

Nej Belastning av 
interstage timer har 
gått ut (PID-beräkning) 

Systemstandby 
Avlastning av 

interstage timer har 
gått ut (PID-beräkning) 

Nej 

Ja Ja 

Ny kretsaktivering Senaste 
kretsaktivering 
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Heat Recovery Stop

Circuits deactivation 

procedure

Evap flow switch open 

within timer expiration

Haet Recovery Off

No

HR Trip
Yes

3Way valve opening

 
Fig. 20 – Värmeåtervinningsavstängningssekvens 

 

 

 

 

Stopp för 
värmeåtervinning 

Kretsinaktiveringsproc
edur 

3-vägs ventilöppning 

Förångningsflödesbrytar
e öppen inom 
timerutgång 

Ja 

Nej 

Värmeåtervinning av 
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9. ANVÄNDARGRÄNSSNITT 

Två typer av användargränssnitt genomförs i mjukvaran: inbyggda skärmen och PGD; PGD-

display används som valfri fjärrdisplay . 

 

Båda gränssnitten har en 4x20 LCD-display och en 6-knappars knappsats. 

 

 

 
 

Fig 21 –  Inbyggd display 

 

 

 
 

Fig 22 –  PGD-display 

Från huvudmenyn , som kan nås med hjälp av (MENU), finns 4 olika menyavsnitt. Varje 

avsnitt kan nås med hjälp av tillhörande nyckel: 

 

 ( ENTER) används för att komma åt enheten statusslinga från varje menymask. 

 (VÄNSTER-knapp) öppna avsnittet överst i listan 

 (HÖGER-knapp) öppna avsnittet på andra raden i listan 

 (UPPÅT-knapp) öppna avsnittet på tredje raden i listan 

 (NEDÅT-knapp) öppna avsnittet noterat på fjärde raden i listan 
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Fig 23 –  Inbyggd och PGD-navigering 

 

Om det förekommer olika knappar (detta kan hända om en standard Carel controller 

används i stället för en med personlig knappsats) hänvisas till nyckelposition för att få tillgång till 

samma funktion. 

 

Andra avsnitt med olika menyer eller maskslingor visas.   

 

Från varje slinga med MENY-tangent är det möjligt att komma åt den överordnade menyn 

och så vidare tills huvudmenyn nås. 

 

I varje slinga har horisontell navigering införts. Använd vänster- och högerknapparna för att 

flytta mellan masker för liknande användning (dvs. från visningsenhetsslinga för att flytta till Visa 

Kompressor # 1-slinga, från enhetskonfigurationsslinga är möjligt att flytta till enhetens 

Börvärdeslinga och så vidare, se maskträd). 

 

I en mask med olika I/O-fält, går det att använda ENTER-tangenten för att komma åt den 

första, sedan UPP- och NED-tangenten för att öka och minska värdet. Med VÄNSTER är det 

möjligt att ladda standardvärdet och med HÖGER det är möjligt att hoppa över och lämna värdet 

oförändrat. 

 

Möjligheten att ändra värden är underordnad lösenord på olika nivåer beroende på 

känsligheten i värdet. 

 

När ett lösenord är aktivt, trycker du på UPP + NER för att återställa alla lösenord (för att 

göra tillgång till skyddade värden som inte är tillgängliga längre utan återinförande av lösenordet). 

 

I alla större slingor är det möjligt att ändra lösenordet för motsvarande nivå (enhetskonfig 

för tekniskt lösenord, användarbörvärde för operatörslösenord och huvudbörvärde för Manager). 
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9.1. Maskeringsträd 

I fig 22 visas strukturen för maskerinsträdet med början från huvudmenyn. 

 

Den horisontella slingan visas i violett. 

 

 
 

Fig 24 – Maskeringsträd 

9.1.1. Detaljer kring gränssnittsstruktur för humanmaskin 

HMI av ASDU01C utvecklades efter försöka att optimera dess användbarhet. Detta är 

anledningen till att maskeringsslingor av samma grupp av parametrar kan nås med hjälp av vänster- 

och högerpilarna, vilket också skapar horisontella slingor. 

Parametrar inom samma horisontella slinga kan nås med ett unikt lösenord. 

Strukturen i gränssnittet antar layouten i följande figur 24. 

Larm Aktiv 

Visa Logg 

Inställningar 
Kompressorer Kompr. #1 

Kompr. #2 
Huvud 

Enhet 

I/O Status 

Kompressor 

Förång 

Enhet 

Användare Panel 

Alarmgränser 

Kompressor 
Visa 

Inställningar 
Börvärden 

Kondens 

Avbuggning 
Konfiguration 

Ventil Drv 

Alarmgränser 

Börvärden 

Tidsschema 

FSs-tidsschema 

vatten 

Huvudmenyn 
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Fig 25 –  HMI-struktur 

 

Alla slingor kan nås direkt från huvudmenyn. En gång i den valda slingan  med andra slingor, kan 

samma färg i det tidigare systemet uppnås med vänster- och högerpilarna. Detta innebär till 

exempel att från slingan Enhetskonfiguration kommer det att vara möjligt att flytta till enheten 

Börvärde genom att trycka på högerpilen. 

Loopar utan koppling till andra slingor kan nås endast från menyn. 

9.2. Språk 

Användargränssnitt är Multi; användaren kan välja vilket språk som ska användas. 

Följande språk måste användas i grundkonfiguration3: 

 

 Engelska 

 Italienska 

 Franska 

 Tyska 

 Spanska 

 

Kinesiska språket används på ytterligare display (semi-grafisk display) 

9.3. Enheter 

Gränssnittet kan arbeta med hjälp av SI-enheter. 
 

I SI-systemet följande enheter används: 

 

Tryck  : bar 

                                                 
3 English and Italian are available on ver. ASDU01C. 

Visa enhet 
Visa kompressor 

#1 

Visa kompressor 

#2 
Visa vatten 

Visa 

förångare 

Enhetskonfig
uration 

Enhetsbörvär
den 

Enhetskonde
ns 

Kompressorb
örvärden 

Driver för 
enhetsventil 

Användarbör
värde 

FSM-schema 
för användare 

Tidsschema 
för användare 

Underhållsvy 
Underhållsfelkor

rigering 

Larmbörvärden 

Larmlogg 

Larm 
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Temperatur : °C 

Tid  : Sek 

I det brittiska systemet används följande enheter: 

 

Tryck  : psi 

Temperatur : °F 

Tid  : Sek 

 

Såvitt tryck är oroande, visar gränssnittet om visade datamätare eller absolut använda 

postfix "g" eller "a". 

 

9.4. Standardlösenord 

Flera nivåer av lösenord för varje avsnitt finns. Underavdelningar är listade i tabellen nedan. 

 

Avsnitt Lösenord 

Superanvändare Endast Daikin-användning 

Tekniker Auktoriserad personal kan kontakta 

fabriken 

Operatör 0100 
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BILAGA A: STANDARDINSTÄLLNINGAR 

 
Meny Sektion Avsnitt Mask Parameter Värde Anmärkningar 

IN
S

T
Ä

L
L

N
IN

G
A

R
 

E
N

H
E

T
 

K
O

N
F

IG
U

R
A

T
IO

N
 

Expansionsventil 

Expansionsventil Elektronisk eller 
Termo   

 
Om elektronisk föraren menyn 

Gas Typ R134a  

Enhetskonfig 
N. av komp 2  

N. för pump 2 Endast om PcOe#3 är tillgänglig 

Kondensorfläktar 

number 

Krets # 1 2, 3 eller 4 Riktiga antalet fläktar 

Krets # 2 2, 3 eller 4  

Låg tryckomvandlare 
begränsar 

Min -0.5 barg Endast med termostatisk 
expansionsventil på 

Max   7.0 barg 

Kondens 

kontroll var. Tryck på PR används ej 

Typ 

Fläktkontroll LN och XN-enheter 

VSD XXN enheter eller valfri 

Hastighetstroll När den är specificerad 

DOUBLE VSD 

Fläktmodul 

När den är specificerad 

Används ej 

Uppdatera värden Y När värden ändras 

Oljeuppvärmning Aktiverad Y  

 

 

RS485 Net 
 

 

 
Exp Bräde 2  

Värmeåtervinning 

 

Tidskontroll 30 Y endast om expansionskort 

byts 

Uppdatera 

 
 

 

Hr-krets 
Återställ 

N 

 
 

 

C #1 N/Y 
C # 2 N/Y 

 

 
Exp panel 2 På 

 

Återhämtning typ; tot / del 

Economizer 
Aktiverad Y ( valfri ) 

 
Endast på enheter med 
Economizer och 

expansionskortet 1 

Exon inställningar 

Econ thr 65°C 

Endast på enheter med 

Economizer 

Econ diff 5 °C 

Econ På 90% 

Econ Av 75% 

Tillsyn Fjärr På/Av N  

Automatisk omstart 
 

Automatisk 

omstart efter 

kraftfel 

Y  

Stäng av 
Stäng av på ext 
Larm 

N  

Kommunikation 
Kommunikation Handledar

e 

 

Återställ värden 
Återställ alla 
värden till standard 

N Byt till Y när du byter 

program / styrelse 

Lösenordstekniker  För att byta lösenord 

IN
S

T
Ä

L
L

N
IN

G
A

R
 

E
N

H
E

T
 

B
Ö

R
V

Ä
R

D
E

N
 

Temperaturreglering Deriveringstid 60 sek  

Pre utrensning 

N. av pre 

rensningscykler 

1 När termostatventil 

Prep på tids 2s  

Förång. T Thr - 10  °C  

Pre utrensning 
Pre utrensning 

Paus 

120 s  

 

Nerladdnings tid 10 s  

 

 

Pumpdow config 

Aktiverad Y  

Max Tid 30 s  

Min 

Tryck 

1 bar  

Huvudpump 
Av 

fördröjning 

180 s  

Vätskeinsprutning 

LI Disk instp 85 °C  

LI Disk diff 
LI Sug instp 

LI Sug diff 

10 °C 
035.0°C 

005.0°C 

 
Endast i värmeläge 

Endast i värmeläge 

Låg omgivningsstart Kond. Sat. T -5.0 °C  
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Värmekrav. Param 

 
 

 

HR mellansteg  
 

HR bypass-ventil 

 

L.Omg.Tidtagning 
 

Dead band 
Scen Tidtagning 

Kond T. thr 

 
Paus Tid 

 

Min Temp. 
Max Temp. 

180 s 
 

02.0°C 
045 s 

030.0°C 

 
02 min 

 

040.0°C 
030.0°C 

 
 

Endast värmeläge 
IN

S
T

Ä
L

L
N

IN
G

A
R

 

E
N

H
E

T
 

K
O

N
D

E
N

S
A

T
IO

N
 

Börvärde Börvärde 40.0 °C  

Fläktkontroll 

börvärde 

StegUPP Fel 10 °Cs  

StegDW Fel 10 °Cs  

Fläktkontroll dead 

band n. 1 

Steg upp Se Fläktkontroll panel 

Steg ner   

Fläktkontroll dead 

band n. 2 

Steg upp Se Fläktkontroll panel 

Steg ner   

Fläktkontroll dead 

band n. 3 

Steg upp Se Fläktkontroll panel 

Steg ner   

Fläktkontroll dead 
band n. 4 

Steg upp Se Fläktkontroll panel 

Steg ner   

Inverterkonfig 
(endast för VSD, 

SpeedTroll eller 

dubbel VSD-konfig) 

Maxhastighet 
10.0 V LN och XN enheter 

6.0 V XXN enheter 

Min hastighet 0.0V  

Öka hastighet 00 s  

Kondreglering 

(endast för VSD, 
Hastighetskontroll 

eller dubbel VSD 

konfig) 

Reg. Band 20 °C Hastighetskontroll 

60 °C VSD 

Neutralt Band 
1 °C  

Dir reglering (endast 
för VSD, 

Hastighetskontroll 

eller dubbel VSD 

konfig) 

Integral time 150 s  

Derivat tid 

 
 

001 s 

 

IN
S

T
Ä

L
L

N
IN

G
A

R
 

E
N

H
E

T
 

V
E

N
T

IL
 D

R
IV

E
R

 
(E

n
d

a
s
t 

E
n

h
e

te
r 

m
e
d

 X
V

) 

Föröppna Ventilföröppning 35%  

EXV inställningar # 
1 

Varning INGEN VARNING 

EXV inställningar # 

2 

Varning INGEN VARNING 

EXV inställningar # 

1 

Akt. Pos. 0000 Faktiskt ventilläge 

Man. Posit 0500  

En. EXV Man N  

EXV inställningar # 

2 

Akt. Pos.. 0000 Faktiskt ventilläge 

Man. Posit 0500  

En. EXV Man N  

Ventiltyp VentilTyp Sporland 50-SEH 250 

Inställningar 

Öppning Extra steg Y  

Stängning Extra 

steg 

Y  

Tid Extra steg 0 sek  

Inställningar 

Super värme 

börvärde 

6 °C  

Dead Band 0 °C  

Inställningar 

Proportionell l 

faktor 

80  

Integral faktor 30  

Differentialfaktor 0.5  

Inställningar 

Lågt SH-skydd för 

börvärde 

-2,0 ° C  

Lågt SH-skydd 

integral tid 

0 sek  

Inställningar 
LOP-börvärde -30 °C  

LOP Integral tid 0 sek  

Inställningar 
MOP börvärde 12 °C  

MOP Integral tid 4 sek  

Inställningar 
MOP start 

fördröjning 

180 sek  
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Inställningar  

Hög kond temp 
skydd börvärde 

90 °C  

Högt skydd kond 

temp Integral tid 

4 sek  

Inställningar 
Sugtemperatur 
Hög gräns 

60 °C  

Tryckgivar sond #1 

inställningar 

Min  -0.5 bar  

Max 7.0 bar  

Tryckgivar sond #2 

inställningar 

Min  -0.5 bar  

Max 7.0 bar  

EXV inställningar #1 
Batteri nuvarande Y  

pLan nuvarande Y Endast Utgång 

EXV inställningar #2 

Batteri nuvarande Y  

pLan nuvarande Y Endast Utgång 

IN
S

T
Ä

L
L

N
IN

G
A

R
 

K
O

M
P

R
E

S
S

O
R

 

- 

Tidtagning 

Min T samma 

komp startar 

600 s  

Min tid diff komp 

börjar 

120 s  

Tidtagning 
Min tid komp på 30 s  

Min tidskomp av 180 s  

Tidtaging Mellanstegstid 120 s  

Tryck prot 

 
 

 

Högtryck 

Förång. T håll -4.0 °C  

Förång. T ner -8.0 °C  

Fördröjnig 

 

Håll T. 
Ner T. 

020s 

 

060.0 °C 
065.0 °C  

 

Utk SH prot 
Utk. SH thr 1 °C  

Disk SH Tid 30 s  

Komp 

Lastning/lossning 

N senaste Puls 6 Kontrollera vid driftsättning 

N avlasta Puls 9 Kontrollera vid driftsättning 

Laddar 

Pulstid 0.2 s Ändra vid behov 

Min puls period 30 s  

Max puls period 150 s  

Avladda 

Pulstid 0.4 s Ändra om nödvändigt 

Min puls period 1 s  

Max puls period 150 s  

Första puls 

Tidtagning 

Laddning 1 s  

Avladda 0.8 s  

IN
S

T
Ä

L
L

N
IN

G
A

R
 

A
N

V
Ä

N
D

A
R

E
 

B
ö

rv
ä
rd

e
n

 

Börvärden kylbörvärde som krävs  

Dubbelt börvärde Aktiverad N  

Dubbelt börvärde 
kylning dubbla 
börvärde 

som krävs Endast om dubbelt börvärde 
aktiverat 

LWT återställning 

 

 
 

Värmeåtervinning 

 

Ldg-

vattentempåterställ

ning av börvärdet 
 

Börvärde 

Enligt 

behov 

 
 

 

0045.0°C 

återvänd, 4-20ma, OAT 

 

 
 

Endast värmeläge 

Arbetsläge Arbetsläge Kylning  

Mjuk belastning 
Aktiverad Mjuk 
belastning 

N  

Behovsgräns 

Aktivera 

övervakande 
effektbegränsning 

N  

Sekvens Komp sekvensen AUTO  

Handledare 

Protocol LOKAL  

Komm hastighet 19200  

Ident 001  

Enheter 

Gränssnittsenheter

na 

SI  

Tillsynsenheter SI  

Språk Välj språk Engelska Italienska på separat fil 

Lösenord 

Ändra lösenord  
 

 

 

INSTÄLLNI
NGAR 

ANVÄND
ARE 

Tid Sch  
Aktivera 

Aktivera Tid Sch N  

INSTÄLLNI
NGAR 

ANVÄND
ARE 

FSM Aktiverad 

 

Aktivera Ljudlös 

fläkt läge 

N 
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Max Inv. Ut. 

 
06.0 v  

INSTÄLLNI
NGAR 

ANVÄND
ARE 

KLOCKA 
Inställningar 

Ställ klocka   
IN

S
T

Ä
L

L
N

IN
A

R
 

L
A

R
M

E
N

 

 

Anti-frys Larm 

 

Frys Förhindrar 

Börvärde 2.0°C  

Diff 
 

Börvärde 

Diff. 

1.4°C 
 

03.5 °C 

01.0 °C 

 

Olje Lågtrycks 

larmfördröjning 

Uppstart 

fördröjning 

300 s  

Kör fördröjning 90 s  

Mättad larm utk 

temperatur larm 

Börvärde 68.5 °C  

Diff 12.0 °C  

Mättad 
sugningstemperaturla

rm 

Börvärde -10.0 °C  

Diff 2.0 °C  

Oljetrycksdiff. Alarminstp 2.5 bar  

Fas bildskärm typ 
PVM eller GPF 

typ 

Enhet  

Avdunstningsflödesb

rytare 
larmfördröjning 

 

HR högt vatten 
Temp. larm  

 

Hr Flödesbrytare 
Larmfördröjning 

Uppstartsfördröjn

ing 

20 s  

Kör fördröjning 

 
Tröskel 

 

 
Starta fördröjning 

Körning av 

fördröjning 

5 s 

 
050.0°C 

 

 
020 s 

005 s 

 

 
Endast värmeläge 

U
N

D
E

R
H

Å
L

L
 

IN
S

T
Ä

L
L

N
IN

G
 

 

Förång. pump h. 

räknare 

Tröskning 010x1000  

Återställ N  

Justera  Aktuella driftstimmar 

Komp h. räknare #1 

Tröskning 010x1000  

Återställ N  

Justera  Aktuella driftstimmar 

Komp börjar 

räknaren # 1 

Återställ N  

Justera  Aktuella löpande Startar 

Komp h. räknare #2 

Tröskning 010x1000  

Återställ N  

Justera  Aktuella driftstimmar 

Komp börjar 

räknaren # 2 

Återställ N  

Justera  Aktuella löpande Startar 

Temp förordning 

Regul. Bandet 3.0 °C  

Neutr. Bandet 0.2 °C  

Max ner dragen 

hastighet 

0.7 °C/min För låga tröghet växter. Det kan 

höjas för höga tröghets växter 

Start/avstängning 
Starta DT 2.6 °C  

Avstängning DT 1.5 °C Avser börvärde 

Hög CLWT start 
LWT 25 °C  

Max Komp Skede 70%  

Laststyrning 

Min last 40%  

Max last 100%  

En slidventil N  

ChLWT begränsare 

Låg 4.0 °C Kyldrift 

-6.7 °C Kylning/glykol eller isläge 

Hög 15 °C  

Sonder aktiva  Se elschema 

Ingångs sond utlöpare 
 Beroende på faktiska 

avläsningar 

DT ladda om 
Dt för ladda om 
Komp 

0.7 °C  

Starta om 

Larmbuffert 

Starta om N  

Ändra lösenord   
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Fläktkontroll inställningar    

  2 fläkt krets 3 fläkt krets 4 fläkt krets 

Fläktkontroll dead band n. 
1 

Steg upp 3 °C 3 °C 3 °C 

Steg ner 10 °C 10 °C 10 °C 

Fläktkontroll dead band n. 

2 

Steg upp 15 °C 6 °C 5 °C 

Steg ner 3 °C 6 °C 5 °C 

Fläktkontroll dead band n. 

3 

Steg upp  10 °C 8 °C 

Steg ner  3 °C 4 °C 

Fläktkontroll dead band n. 

4 

Steg upp   10 °C 

Steg ner   2 °C 

 
 

För Hastighetskontroll, använd ej Fläktkontroll dead band 1 
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BILAGA B: MJUKVARUUPPLADDNING TILL STYRENHETEN  

 

Det är möjligt att ladda upp programvaran i kontrollenheten med hjälp av två olika sätt: med 

hjälp av direkt nedladdning för en persondator eller genom att använda Carel 

programmeringsknappen. 

B.1. Direkt uppladdning ifrån en dator 

För att ladda upp programmet är följande nödvändigt: 

 För att installera i datorprogrammet levereras Winload av Carel och är tillgängligt på 

webbplatsen ksa.carel.com. Det kan också krävas för att Daikin. 

 att ansluta datorn, med hjälp av en RS232 seriell kabel, till Carel RS232 / RS485-adapter 

(kod 98C425C001) 

 att ansluta RS485-adapter port till styrenheten terminalport (J10) med en 6 tråd 

telefonkabeln (Kl kabel) 

 att koppla kontrollenheten från planen och att ställa in nettoadress till 0. 

 Starta regulatorn och kör Winload, välj rätt seriella numer du använder och vänta (några 

tiondels sekunder) på "ON LINE"-status (detta betydeer att programmet är anslutet till 

styrenheten). 

 Välj sedan "Ladda upp"-mappen och avsnittet "Application" och välj al programfiler som 

tillhandahålls av Daikin (en fil i "BLB filer" rutan och en eller flera filer i "IUP filer" rutan). 

 Tryck sedan på "Ladda upp" -knappen och väntatills överföringen är klar; Programmet visar 

alla överföringsfaser i ett fönster och när processen är slutförd visas "UPPLADDNING 

SLUTFÖRD". 

 Slutligen stänger du av kontrollenheten, kopplar bort den från datorn, ansluter planen och 

ställer in rätt nätadress. 

 

Detta förfarande måste tillämpas på alla regulatorer på enheten med undantag för pCOe 

styrelser och EEXV drivrutiner. 
 

 
Fig 26 – WinLoad vy 
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B.2. Överför från programmeringsknappen 

För att ladda upp programmet med Carel-programmeringsknappen är det nödvändigt att 

först ladda upp programmet till nyckeln och sedan ladda ner den på en eller flera styrenheter. 

Samma förfarande måste användas för båda operationerna genom att välja rätt position på 

nyckelpendlare: 

 

Pendlarposition Överföringstyp 

1 (grönt ljus) Nyckelprogrammering från 

pCO3 

2 (rött ljus) pCO3 programmering från 

nyckel 

 

Förfarandet beskrivs i det följande. 

 

 koppla bort styrenheten från planen och ställ in nätadress till 0 

 välj rätt pendlarläge 

 infoga nyckeln i "expansionsminne"-anslutning (ta bort locket om det behövs) 

 tryck på "Upp" och "ner" knapparna samtidigt och slå på styrenheten 

 tryck på "Enter" för att bekräfta åtgärden 

 vänta tills styrenheten startar 

 stänga av styrenheten 

 ta ut nyckeln. 

 

I fallet då ingen styrenhet med programmet installerat är tillgänglig, kan nyckeln 

programmeras med samma förfarande som beskrivits för den direkta överföringen från en PC. I det 

här fallet, med nyckeln in i styrenheten och pendlare i position 2 (rött ljus) Programmet kommer att 

skriva på nyckeln i stället för på kontrollenheten. 
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BILAGA C: SHECMAINSTÄLLNINGAR  

 

Sådant arbete måste göras om en terminal tillsätts i planen eller om inställningarna har 

ändrats.   
 

1. Håll intryckt i minst 10 sekunder knapparna "Upp", "Ner" och "Enter" 
 

          
 

2.   En skärm visas med terminaladress och adressen till panelen i undersökningen   
 

 

Terminal Adr: 7 

I/O kort Adr: n 

 

 
 

Använda "Upp" och "Ner" knapparna är det möjligt att välja olika kortet (1, 2, 3, 4 för 

kompressorer och 5, 7, 9, 11 för elektroniska ventil drivrutiner) 
 

Välj i överensstämmelse med "I / O-kort Adr" nummer 1 (panel med adress 1) och tryck 

"Enter". I ungefär två sekunder visas följande skärm: 
 

Terminalkonfig 

         

Tryck på ENTER 

För att fortsätta 
 

3. Tryck "Enter" igen; Följande skärm visas: 

 

P: 01 Adr Priv / Delad 

Trm1  7        Sh 

Trm2  Ingen      --   

Trm3  Ingen      -- Ok? Nej 

 
 

3. Om du var tvungen att lägga till en andra terminal (fjärrterminal ), ändra raden 

"Trm2 Inga -" med raden "Tmr2 17 sh". För att aktivera den nya konfigurationen sätter du 

markören på "Nej" (med nyckel "Enter") och med "Upp" och "Ner" ändra det i "Ja" och 

tryck på "Enter" . Dessa åtgärder från 1. till 3. måste upprepas för alla kompressorpaneler 

("i/O kort" från 1 till 4)  
   

4. I slutet av verksamheten stänga och starta om systemet. 
Anmärkning: Det är möjligt, efter omstart, att terminalen har fastnat på en enhet. 

Detta beror på det faktum att minnet av drivenheterna fortfarande matas av buffertbatteriet 

och håller på att innehålla uppgifter om den föregående konfigurationen. I detta fall, när 

systemet inte matas, är det tillräckligt för att koppla bort batterierna från alla drivrutiner och 

sedan ansluta dem igen  
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BILAGA D: KOMMUNIKATION 

 

Kontrollen stöder kommunikation på serieporten med följande protokoll : 

 

 Carel eget protokoll (lokal och fjärrstyrning), och MODEM/GSM-modem genom det 

 MODbus Standard RTU 

 LonTalk FTT10A (kylar profil) 

 BACnet MS / TP och IP (Singelpatron punktlista) 

 EKCSCII-kommunikation över proprietära protokoll för enhet och webbplatsoptimering, 

övervakning och sekvensering 

 

Ditt önskade protokoll är Valbar meny enligt användarlösenord (Protokoll Selectability™ ) 

 

Protokollmenyn kan nås via piltangenterna under Inställningar 

/ANVÄNDARE/Börvärdmenyn. 

 

För att utföra rätt kommunikationsserie måste kortet i seriekontaktens regulator följa 

protokollvalet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt bilderna ovan, att korrekt plug-in kortet, öppna luckan till seriekort pluggen i botten 

av styrenheten, säkert plug-in kortet och stänga den igen. 
 

D. 1 Kartor Överv Lista 
Övervakningssystem 

Kylar Profil Enheter (4-juli-2007) 
För Daikin Luftkylar Skruvenheter baserade på Carel pCO3 teknik 

Detta är en fullständig lista över variabler som förvaltas av övervakningssystem. 

 
FÖRKLARING 

Flöde Typ 

I: Övervakare          pCO D: Digital 

O: Övervakare            pCO I: Heltal 
I/O: Övervakare               pCO A: Analog 

  

Gröna lådor: KYLAR PROFIL variabler RÖDA linjer: Finns inte på alla versioner 

Grå, gul, blå låda är lokala variabler förbehåll för ändringar på 
grund frigör 

Variabel format b0b1 …b15 avser ord digitalt tolkas bitvis 
på alla versioner 

Variabler med samma ställe för flera kretsar (symbol # 1234) 

indexeras genom COMPVÄLJA variabelt index I32 

D. 1. 1 Övervakarlista: Digitala Variabler 
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PROGRAM VARIABLER BESKRIVNING TYP INDEX I/O BAC LON MODBUS COIL NOTERAR 

SUPERV_ONOFF Kylnin Aktivera-Nätverk D 1 I/O x 
9

5 
2 

0= Kylare Aktiverad 
1= Kylar Inaktiverad 

Kylare På Av nvoAvPå D 2 O x 
1

27 
3 

0=Kylare Av 
1=Kylare På 

MAN_GLB_AL Larm digital utgång D 3 O x 
9

5 
4 

0=IngetLarm  
1=Larm 

UNIT_AV Kylare Kör Aktiv D 4 O x 
9

5 
5 

0=InteAktiverad  
1=Aktiverad 

Kylar Lokal/fjärr Kylare lokal/fjärr D 5 O x 
1

27 
6 

Lokal=1 
Fjärr=0 

LIMITATED Kylar kapacitet begränsas D 6 I/O x 
1

27 
7 

Begränsad=1 
Inte Begränsad=0 

FÖRÅNGAR_FLÖDE Förång. Vattenflöde D 7 I/O x 
9

5 
8 

0=Inget Flöde 
1=Flöde 

PwrUpState Begär status D 9 I/O  
7

3 
10 

0= BegärAutoKylning(kör) 
1= Begär Kylare Av 

CLS_AL Rensa Larm (BAS) D 24 I/O x 
9

5 
25 

0=Standard 
1=Rensa Larm 

HUVUD_PUMP 
Förång. Pump #1 (BAS 
Begäran) 

D 29 O x 
9

5 
30 

0=Pump Beodrad Av 
1=Pump Beodrad PÅ 

FAN1_STAT #1,2,3,4 
Fläkt stadium 1 - Krets #1, 2, 3, 
4 

D 33 O   34 

0=Fläkt Stadium Av 
1=Fläkt Stadium På 

FAN2_STAT #1,2,3,4 
Fläkt stadium 2 -  Krets  #1, 2, 
3, 4 

D 34 O   35 

FAN3_STAT #1,2,3,4 
Fläkt stadium 3 -  Krets #1, 2, 3, 
4 

D 35 O   36 

FAN4_STAT #1,2,3,4 
Fläkt stadium 4 -  Krets #1, 2, 3, 
4 

D 36 O   37 

FAN5_STAT #1,2,3,4 
Fläkt stadium 5 -  Krets #1, 2, 3, 
4 

D 37 O   38 

Unit_USA_SV Handledare Mått D 54 I/O   55 
0 = SI 
1 = IP 

COMP_ENABLE #1,2,3,4 Komp Manuell AV #1, 2, 3, 4 D 58 O   59 
0=KompressorAvMan 
1=KompressorAutoAktiverad 

COMP_PD #1,2,3,4 Pump Ner #1,2,3,4 D 62 O   63 
0=Ej Pump ner 
1= Pump ner Aktiv 

LIQUID_INJ #1,2,3,4 
Flytande Injektion/linje #1, 2, 3, 
4 

D 114 O   115 
0=omatade 
1=magnetiseras 

COMP_LOAD #1,2,3,4 Stadium upp nu #1, 2, 3, 4 D 150 O   151 
0=Kompressor laddar ej 
1=Kompressor Laddar 

COMP_UNLOAD #1,2,3,4 Stadium ner nu #1, 2, 3, 4 D 154 O   155 
0=Kompressor avladdas ej 
1=Kompressor Avladdas 
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D. 1,2. Övervakarlista:Analoga variabler 
PROGRAM 

VARIABLER 
BESKRIVNINGS TYP INDEX  I/O BAC LON 

MODBUS 
REGISTER 

S_Temp_Setpoint Kyl Börvärde - Nätverk A 1 I/O x 105 40002 

Cold_Setpoint Aktivt Vatten lämnar mål A 2 O x 105 40003 

W_CapL Nätverkskapacitetsgräns Input (#1,2, 3, 4) A 3 I/O x 81 40004 

InletTemp Förång. Inloppsvattentemp A 4 O x 105 40005 

W_TEMP_SETPOINT Värme Börvärde - Nätverk A 5 I/O x 105 40006 

OUTLET_TEMP Förång. LWT - Enhet A 6 O x 105 40007 

UNIT_LOAD_DISP Faktisk Körnings Kapacitet A 10 O x 81 40011 

SUCT_TEMP sug  Temp #1,2,3,4 A 15 O x 105 40016 

EVAP_TEMP Förång. Sat Refr Temp #1,2,3,4 A 16 O x 105 40017 

LOW_PRESS_TR Förång. tryck #1,2,3,4 A 17 O x 30 40018 

AIN_4 Urladdning Temp #1,2,3,4 A 19 O x 105 40020 

COND_TEMP Kond Sat Refr Temp #1,2,3,4 A 20 O x 105 40021 

AIN_7 Kond Tryck #1,2,3,4 A 21 O x 30 40022 

nvoEntHRWTemp Värmeåtervinning ingående vattentemperatur A 22 O x 105 40023 

nvoLvgHRWTemp Värmeåtervinning lämnar vatten Temperatur A 23 O x 105 40024 

COMP_STAT_DISP Komp last #1,2,3,4 A 25 O x 81 40026 

AIN_8 Föd Oljetryck #1,2,3,4 A 32 O x 30 40033 

AMB_TEMP Uteluft Temp – Sensor A 39 O x 105 40040 

ACT_DEMAND Aktiv kapacitetsgräns A 42 O x 33 40043 

AOUT_1_DISPLAY 
VFD Fläkt utspänning  (#1,2,3,4 Om 
tillgänglig) 

A 
44 O  81 40045 

AOUT_2_DISPLAY 
VFD Komp utspänning (#1,2,3,4  Om 
tillgänglig) 

A 
45 O  81 40046 

VALVE_POS EXV ställning #1,2,3,4 A 46 O  8 40047 

nviCoolSetpt Kyl börvärde A 47 I/O x 105 40048 

Sum_Double_Setp Sommar dubbel Börvärde A 50 I/O x 105 40051 

Event Code_1 Larm listkoder Patron Bräde A 90 O 

00 = INGEN 

01 = Fas Larm 

02 = Frys Larm 

03 = Frys Larm EV1 

04 = Frys Larm EV2 

05 = Pump Larm 

06 = Fläkt överbelastning 

07 = OAT Låg Tryck 

08 = Låg Amb Start Fel 

09 = Enhet 1 Bortkopplad 

10 = Enhet 2 Bortkopplad 

11 = Förång. flödes Alarm 

12 = Sond 9 Fel 

13 = Sond 10 Fel 

14 = "" 

15 = Pre renings # 1 Timeout 

16 = Komp Överbelastnings 
#1 

17 = Låg Tryck. Ratio #1 

18 = Hög Tryck. Växel #1 

19 = Hög Tryck. Trans #1 

20 = Låg Tryck. Växel #1 

21 = Låg Tryck. Trans #1 

22 = Hög utk Temp #1 

23 = Sond Fel #1 

24 = Larm Övergång #1 

25 = Låg oljetryck #1 

26 = Hög olje DP Alarm #1 

27 = Fel Expansion 

28 = “” 

29 = EXV Driver Alarm # 1 

30 = EXV Driver Alarm # 2 

31 = Omstart efter PW förlust 

32 = "" 

33 = “” 

34 = Pre renings # 2 Timeout 

35 = Komp Överbelastnings 
#2 

36 = Låg Tryck. Ratio #2 

37 = Hög Tryck. Växel #2 

38 = Hög Tryck. Trans #2 

39 = Låg Tryck. Växel #2 

40 = Låg Tryck. Trans #2 

41 = Hög Utsl. Temp #2 

42 = Underhåll Komp # 2 

43 = Sond Fel #2 

44 = Larm Övergång #2 

45 = Låg olje Tryck. .#2 

46 = Hög olje DP # 2 

47 = Låg oljenivå # 2 

48 = PD # 2 Tidtagningen 
Utgånget 

49 = Underhåll Komp # 1 

50 = Driver #1 är Bortkopplad 

51 = Driver #2 är Bortkopplad 

52 = låg oljenivå # 1 

53 = PD # 1 Tidtagningen 
Utgånget 

54 = HR Flödesbrytare 
 

40091 

Event Code_2 Larm Listkoder slav bräde A 91 O 40092 
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D. 1.3 Handledare Lista: heltalsvariabler 

 

 

PROGRAM 
VARIABLER 

BESKRIVNINGS TYP 
INDEX 
# 

I/O BAC LON 
MODBUS 
REGISTER 

Noterar 

Active_Alarms_1 Aktiva Larm (1 – 16) I 1 O x 8 40130 

b0 Reserverat 
b1 Används ej 
b2 Används ej 
b3 Används ej 
b4 Används ej 
b5 Används ej 
b6 Används ej 
b7 Används ej 
b8 Används ej 
b9 Används ej 

b10 
INGEN START - Omgivnings Temp 
Låg 

b11 
INGEN LADDNING - Kond Hög Tryck 
#1 

b12 
INGEN LADDNING - Kond Hög Tryck 
#2 

b13 
INGEN LADDNING - Kond Hög Tryck 
#3 

b14 
INGEN LADDNING - Kond Hög Tryck 
#4 

b15 Används ej 
 

Active_Alarms_2 Aktiva Larm (17 – 32) I 2 O x 8 40131 

b0 URLASTA - Kond Hög Tryck#1 
b1 URLASTA - Kond Hög Tryck#2 
b2 URLASTA - Kond Hög Tryck#3 
b3 URLASTA - Kond Hög Tryck#4 
b4 Används ej 
b5 Används ej 
b6 Används ej 
b7 Används ej 
b8 Används ej 
b9 Används ej 
b10 Används ej 
b11 Används ej 
b12 Används ej 
b13 Används ej 

b14 
INGEN ÅTERSTÄLLNING-Förång. 
EWT Sensor Fel 

b15 Används ej 
 

Active_Alarms_3 Aktiva Larm (33 – 48) I 3 O x 8 40132 

b0 
INGEN LADDNING - Förång. LÅG 

TRYCK #1 

b1 
INGEN LADDNING - Förång. LÅG 

TRYCK #2 

b2 
INGEN LADDNING - Förång. LÅG 

TRYCK #3 

b3 
INGEN LADDNING - Förång. LÅG 

TRYCK #4 
b4 Används ej 
b5 AVLASTNING- Förång. Tryck Låg #1 
b6 AVLASTNING- Förång. Tryck Låg #2 
b7 AVLASTNING- Förång. Tryck Låg #3 
b8 AVLASTNING- Förång. Tryck Låg #4 
b9 Används ej 
b10 Används ej 
b11 Används ej 
b12 Används ej 

b13 
PUMP PÅ - Förång. Vatten Frysning 

#1 

b14 
PUMP PÅ - Förång. Vatten Frysning 

#2 

b15 
PUMP PÅ - Förång. Vatten Frysning 

#3 
 

Active_Alarms_4 Aktiva Larm (49 – 64) I 4 O x 8 40133 

b0 
PUMP PÅ - Förång. Vatten Frysning 

#4 
b1 STARTA#2 - Förång. Pump Fel #1 
b2 STARTA#2 - Förång. Pump Fel #2 
b3 Används ej 

b4 
ENHET STOPP-

AmbAirTempSensorFel 
b5 Används ej 
b6 Används ej 
b7 Används ej 
b8 Används ej 
b9 Används ej 
b10 Används ej 
b11 Används ej 
b12 Används ej 
b13 Används ej 
b14 Används ej 
b15 Används ej 

 

Active_Alarms_5 Aktiva Larm (65 – 80) I 5 O x 8 40134 

b0 Används ej 
b1 Används ej 
b2 Används ej 
b3 Används ej 
b4 KOMP STOPP - Motor Temp Hög #1 
b5 KOMP STOPP - Motor Temp Hög #2 
b6 KOMP STOPP - Motor Temp Hög #3 
b7 KOMP STOPP - Motor Temp Hög #4 
b8 KOMP STOPP - fasförlust #1 
b9 KOMP STOPP - fasförlust #2 
b10 KOMP STOPP - fasförlust #3 
b11 KOMP STOPP - fasförlust #4 
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b12 Används ej 
b13 Används ej 
b14 Används ej 
b15 Används ej 

 

Active_Alarms_6 Aktiva Larm (81 – 96) I 6 O x 8 40135 

b0 Används ej 
b1 Används ej 
b2 Används ej 
b3 Används ej 
b4 Används ej 
b5 Används ej 
b6 Används ej 
b7 Används ej 
b8 Används ej 
b9 KOMP STOPP-CondPressSensFail #1 
b10 KOMP STOPP-CondPressSensFail #2 
b11 KOMP STOPP-CondPressSensFail #3 
b12 KOMP STOPP-CondPressSensFail #4 
b13 Används ej 
b14 Används ej 
b15 KOMP STOPP - Kond Tryck Hög #1 

 

Active_Alarms_7 Aktiva Larm (97 – 112) I 7 O x 8 40136 

b0 KOMP STOPP - Kond Tryck Hög #2 
b1 KOMP STOPP - Kond Tryck Hög #3 
b2 KOMP STOPP - Kond Tryck Hög #4 
b3 Används ej 
b4 Används ej 
b5 Används ej 
b6 Används ej 
b7 KOMP STOPP-DischTempSensFail #1 
b8 KOMP STOPP-DischTempSensFail #2 
b9 KOMP STOPP-DischTempSensFail #3 
b10 KOMP STOPP-DischTempSensFail #4 
b11 KOMP STOPP-DischargeTempHigh #1 
b12 KOMP STOPP-DischargeTempHigh #2 
b13 KOMP STOPP-DischargeTempHigh #3 
b14 KOMP STOPP-DischargeTempHigh #4 
b15 Används ej 

 

Active_Alarms_8 Aktiva Larm (113 – 128) I 8 O x 8 40137 

b0 
KOMP STOPP-Förång. Vattenflöde 

Förlust 

b1 
KOMP STOPP - Förång. Vatten 

Frysning 
b2 Används ej 
b3 KOMP STOPP - Förång. Låg Tryck #1 
b4 KOMP STOPP - Förång. Låg Tryck #2 
b5 KOMP STOPP - Förång. Låg Tryck #3 
b6 KOMP STOPP - Förång. Låg Tryck #4 
b7 Används ej 

b8 
KOMP STOPP-Förång.PressSensFail 

#1 

b9 
KOMP STOPP-Förång.PressSensFail 

#2 

b10 
KOMP STOPP-Förång.PressSensFail 

#3 

b11 
KOMP STOPP-Förång.PressSensFail 

#4 
b12 Används ej 
b13 Används ej 
b14 Används ej 
b15 Används ej 

 

Active_Alarms_9 Aktiva Larm (129 – 144) I 9 O x 8 40138 

b0 
KOMP STOPP- Tryckförhållande låg 

#1 

b1 
KOMP STOPP- Tryckförhållande låg 

#2 

b2 
KOMP STOPP- Tryckförhållande låg 

#3 

b3 
KOMP STOPP- Tryckförhållande låg 

#4 
b4 Används ej 
b5 Används ej 
b6 Används ej 
b7 Används ej 
b8 Används ej 
b9 Används ej 
b10 Används ej 
b11 Används ej 
b12 Används ej 
b13 Används ej 
b14 Används ej 
b15 Används ej 

 

Active_Alarms_10 Aktiva Larm (145 – 160) I 10 O x 8 40139 

b0 Not used 

b1 
ENHET STOPP-Förång. LWT Sensor 

Fel 

b2 
KOMP STOPP-Förång.LWT SensFail 

#1 

b3 
KOMP STOPP-Förång.LWT SensFail 

#2 
b4 Används ej 
b5 Används ej 
b6 Används ej 
b7 KOMP STOPP-MechHighPressTrip #1 
b8 KOMP STOPP-MechHighPressTrip #2 
b9 KOMP STOPP-MechHighPressTrip #3 
b10 KOMP STOPP-MechHighPressTrip #4 
b11 KOMP STOPP-MechHighPressTrip #1 
b12 KOMP STOPP-MechHighPressTrip #2 
b13 KOMP STOPP-MechHighPressTrip #3 
b14 KOMP STOPP-MechHighPressTrip #4 
b15 Används ej 

 

Active_Alarms_11 Aktiva Larm (161– 176) I 11 O x 8 40140 
b0 Används ej 
b1 Används ej 
b2 Används ej 



 D–EOMCP00104-14EN -76/82 

b3 Används ej 
b4 Används ej 
b5 Används ej 
b6 Används ej 
b7 Används ej 
b8 Används ej 
b9 Används ej 
b10 Används ej 
b11 KOMP STOPP - Oljenivån är låg #1 
b12 KOMP STOPP - Oljenivån är låg #2 
b13 KOMP STOPP - Oljenivån är låg #3 
b14 KOMP STOPP - Oljenivån är låg #4 
b15 KOMP STOPP-Oljefilter DP Hög #1 

 

Active_Alarms_12 Aktiva Larm (177 – 192) I 12 O x 8 40141 

b0 KOMP STOPP-oljefilter DP Hög #2 
b1 KOMP STOPP-oljefilter DP Hög #3 
b2 KOMP STOPP-oljefilter DP Hög #4 
b3 KOMP STOPP-OilFeedPrsSensFail #1 
b4 KOMP STOPP-OilFeedPrsSensFail #2 
b5 KOMP STOPP-OilFeedPrsSensFail #3 
b6 KOMP STOPP-OilFeedPrsSensFail #4 
b7 Används ej 
b8 Används ej 
b9 Används ej 
b10 Används ej 
b11 Används ej 
b12 Används ej 
b13 Används ej 
b14 Används ej 
b15 Används ej 

 

Active_Alarms_13 Aktiva Larm (193 – 208) I 13 O x 8 40142 

b0 Används ej 
b1 Används ej 
b2 Används ej 
b3 Används ej 
b4 KOMP STOPP-NoStartrTransition #1 
b5 KOMP STOPP-NoStartrTransition #2 
b6 KOMP STOPP-NoStartrTransition #3 
b7 KOMP STOPP-NoStartrTransition #4 
b8 KOMP STOPP-OljeTryckLåg/Starta #1 
b9 KOMP STOPP-OljeTryckLåg/Starta #2 
b10 KOMP STOPP-OljeTryckLåg/Starta #3 
b11 KOMP STOPP-OljeTryckLåg/Starta #4 
b12 Används ej 
b13 Används ej 
b14 Används ej 
b15 Används ej 

 

Active_Alarms_14 Aktiva Larm (209 – 224) I 14 O x 8 40143 

b0 Används ej 
b1 Används ej 
b2 Används ej 
b3 Används ej 
b4 Används ej 
b5 Används ej 
b6 Används ej 
b7 Används ej 

b8 
KOMP STOPP-SuctnTmpSensorFail 

#1 

b9 
KOMP STOPP-SuctnTmpSensorFail 

#2 

b10 
KOMP STOPP-SuctnTmpSensorFail 

#3 

b11 
KOMP STOPP-SuctnTmpSensorFail 

#4 
b12 Används ej 
b13 Används ej 
b14 Används ej 
b15 Används ej 

 

Active_Alarms_15 Aktiva Larm (225 – 240) I 15 O x 8 40144 

b0 FEL (Kontrollera enheten för Detaljer) 

b1 
KOMP AVSTÄNGNINGS-Komp FEL 

#1 

b2 
KOMP AVSTÄNGNINGS-Komp FEL 

#2 

b3 
KOMP AVSTÄNGNINGS-Komp FEL 

#3 

b4 
KOMP AVSTÄNGNINGS-Komp FEL 

#4 
b5 Används ej 
b6 Används ej 
b7 Används ej 
b8 Används ej 
b9 Används ej 
b10 Används ej 
b11 Används ej 
b12 Används ej 
b13 Används ej 
b14 Används ej 
b15 Används ej 

 

nvi_mode Kylar läge börvärde I 17 I x 108 40146 
01 = HVAC_HEAT 
03 = HVAC_COOL (standard) 
11 = HVAC_IS 

 

UNIT_STAT LON Kylare Kör Läge I 18 O  8 40147 

1 = Av: CSM 
2 = Starta 
3 = Kör 
4 = Pre Avstängning 
5 = Tjänster 
6 = Kommunikations Förlust 
7 = Av: Lokal 

 

chlr_op_mode Kylar rörelse Läge I 19 O x 127 40148 

b0 00 = Auto 
01 = Värme 
03 = Kyl 
06 = Av 
11 = Is 

b1 
b2 
b3 
b4 
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b5 
b6 
b7 
b8 Enhet Larm 
b9 Enhet På 
b10 Kylar Lokal eller Fjärr 
b11 Begränsad 
b12 Flödesbrytar Status 
b13 Används ej 
b14 Används ej 
b15 Används ej 

 

nvoSequenceStat Sekvens Status I 22 O x 165 40151 

b0 
Kylare Full 
belastning 

 

0=Inte vid full last 

1=Full belastning 

b1 
Krets1 Tillgänglighet 

 
0 = Inte Tillgänglig 
1 = Tillgänglig 

b2 
Krets 2 Tillgänglighet 

 
0 = Inte Tillgänglig 
1 = Tillgänglig 

b3 
Krets 3 Tillgänglighet 

 
0 = Inte Tillgänglig 
1 = Tillgänglig 

b4 
Krets 4 Tillgänglighet 

 
0 = Inte Tillgänglig 
1 = Tillgänglig 

b5 -  
b6 -  
b7 -  
b8 -  

 

KOMP_SELECTED Kompressor Välj I 32 I x 8 40161 1, 2, 3, 4 

UNIT_STATUS_GLOB Enhets Status Display I 34 O x 8 40163 

00 = KÖRNING OK 

01=LARM AV 

02 = AV REM COMM 

03 = AV TIDSPLAN 

04 = AV REM BRYTARE 

05 = PWR FÖRLUST ANGE 
START 

06 = AV AMB.LOCKOUT 

07 = VÄNTAR PÅ FLÖDE 

08 = VÄNTAR PÅ LAST 

09 = INGEN KOMP TILLGÄNGLIG 

10 = FSM  DRIFT 

11 = AV LOKAL BRYTARE 

12 = AV KYL/VÄRME BRYTARE 

13 = VÄNTAR PÅ HR FLÖDE 
 

Krets Status #1,2,3,4 Krets Status Display #1,2,3,4 I 44 O x 8 40173 

01 = LARM AV 

02 = AV REDO 

03 = AV REDO 
04 = AV REDO 
05 = AV REDO 
06 = AV REDO 
07 = AV  BRYTARE 

08 = AUTO    % 

09 = MANUELL % 

10 = OLJEELDNING 

11 = REDO 

12 = ÅTERVINNINGS TID 

13 = MANUELL AV 

14 = FÖRRENING 

15 = PUMNING NER 

16 = LADDAR NER 

17 = STARTAR 

18 = LÅG UTSL SH 

19 = UPPTINING 

20 = AUTO VÄRME    % 

21 = MAX VFD LAST 

22 = AV REM SV 
 

N_START Komp # Starning av #1,2,3,4 I 45 O x 8 40174 
 

T_16_KOMPRESSOR Komp drifttimmar #1,2,3,4 I 46 O x 8 40175 
 

T_16_PUMP_EVAP Förång. Pump drifttimmar #1,2 I 47 O x 8 40176 
 

MIN_T_:BT_S_C Start-Start Tid I 94 O  8 40223 
 

MIN_OFF Stopp-Start Tid I 95 O  8 40224 
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BILAGA E: PLANTVISIR ÖVERVAKNINGS TILLGÅNG 

 

Pl@ntVisor konfiguration. 
 

PlantVisor är en proprietär programvara. Den kan köpas som en del av en monteringssats för 

övervakning och Telemaintenace av enheten och systemet. Original PlantVisor medföljer på en CD 

och en särskild skyddsdongle. 

 

När den är installerad, så är produkten redan konfigurerad för att arbeta med ett 485 nät med två 

enheter (en kall och en baserad på Ir32 Ir32). För att konfigurera produkten för ditt nätverk gör du 

så här. 

a. Anslut till handledaren via webbläsaren.  Exempel: 

 

http://localhost 

 

b. Följande skärm visas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på "OK" -knappen för att komma in på startsidan. Notera som initialt "Gäst" och 

"Administratör" är de enda användare som har definierats och därför behöver du  

inte få tillgång till Pl@ntVisor som administratör för att utföra den initiala konfigurationen. 

Inget lösenord krävs. 

The Pl@ntVisor Home page will then be displayed: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Klicka på menyn ”Tjänst" till vänster och välj "Nätverk" sedan. 

e. Följande sida visas: 
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Den första operationen som krävs är att ange fält med information om anläggningen: 

a) Webbplatsens namn: namnet på anläggningen (nod). 

b) Plats-ID-nummer: progressivt identifikationsnummer för noden (installationen kan inte ha två 

system med samma ID). 

c) Platstelefon # : telefonnummer för noden (som en påminnelse). 

 Alla instrument i RS485-nätverket måste ha ställts in med en adress (se motsvarande 

parameter för de olika modellerna). Adressen, som är unik för varje rad måste vara mellan 1 

och 200 

 Klicka på Linje1, Linje2, ..Line6 knapp (enligt antalet linjer som konfigurerats) 

 Gå till instrumenten i nätverket, enligt följande: välj först adress eller serie av adresser för 

enheterna, tilldela sedan en typ av instrument (Enhetstyp). I menylistan Typ av enhet, alla 

alternativ i samband med enheter 

 "Daikin MSC" är rätt Typ av enhet alternativ för enheter, EWAD AJ, EWAP AJ, EWAD BJ 

För att ta bort en redan konfigurerad enhet väljer du adressen i fälten från och till och tilldela typen "----". För att 

spara inställningarna, klicka på Spara och Avsluta. Om du vill inaktivera en enhet, kontrollera motsvarande ruta i 

funktionshindrade kolumn (sedan spara konfigurationen). 

 Varje enhet kan tilldelas en anpassad beskrivning i enhetsbeskrivningskolumnen . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter att ha gjort detta, ställ in den seriella konfigurationen i "Serial Configuration"-panelen. 

• Välj kommunikationsport omvandlaren är ansluten till med hastighet och typ av anslutning för 

varje rad i nätverket. Värdena som visas med asterisk "*" är förenliga med Carel RS485 nätverk. 

• För ytterligare information, avancerad hantering och felsökning, se PlantVisor-

användarhandboken och online-hjälpen. 
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