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1 Cuprins 
Acest manual furnizează informaţii privind instalarea, configurarea şi depanarea panoului de comandă al 

răcitoarelor răcite cu aer echipate cu compresor cu şurub EWAD650-C18BJYNN, EWAD550-C12BJYNN/Q, 
EWAD650-C21BJYNN/A, EWAD600-C10BJYNN/Z, EWAP800-C18AJYNN, EWAP850-C18AJYNN/A. 

Toate descrierile operaţionale conţinute în acest manual se referă la software-ul de control ver. 21.101 şi 
reviziile ulterioare. Caracteristicile de funcţionare ale răcitorului şi selecţiile de meniu pot diferi de cele ale altor 
versiuni ale software-ului de control. Contactaţi Daikin Service pentru informaţii privind actualizarea software-ului. 

 
1.1 Precauţii la instalare 

 
Avertizare 

Pericol de electrocutare. Poate cauza accidentarea personalului sau deteriorarea echipamentului. Acest 
echipament trebuie legat la pământ în mod corespunzător. Conexiunile şi lucrările de service la panoul de 
comandă trebuie efectuate numai de persoane competente în exploatarea echipamentului controlat. 

 
Atenţie 

Componente sensibile la electricitate statică. O descărcare de electricitate statică în timpul manipulării plăcilor 
cu circuite electronice imprimate poate cauza deteriorarea componentelor. Descărcaţi toată electricitatea statică 
atingând metalul din interiorul panoului de comandă înainte de a efectua orice lucrări de service. Nu decuplaţi 
niciodată cablurile, regletele de conexiuni ale plăcilor de circuit sau fişele de alimentare în timp ce panoul este 
alimentat cu curent. 

 
1.2 Considerente privind temperatura şi umiditatea 

Regulatorul este conceput să funcţioneze la temperaturi ale mediului înconjurător în intervalul de -40 °C până 
la +65 °C, cu o umiditate maximă relativă de 95% (fără condensare). 
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2 Literatură conexă 
 
 

Fără 
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3 Descriere generală 
Panoul de comandă conţine un regulator pe bază de microprocesor care asigură toate funcţiile de supraveghere 

şi control cerute pentru exploatarea sigură şi eficientă a răcitorului. Operatorul poate supraveghea toţi parametrii de 
exploatare utilizând tastatura/afişajul cu 4 rânduri a câte 20 de caractere încorporat în panou, sau cu ajutorul unui 
calculator compatibil IBM care rulează software-ul de supraveghere MicroPlant, versiunea 2.0 şi ulterioare. Pe lângă 
asigurarea tuturor comenzilor normale de exploatare, regulatorul PlantVisor 1.0 (sau versiunea ulterioară), urmăreşte 
toate dispozitivele de siguranţă de pe unitate şi ia măsuri de corectare când răcitorul deviază de la parametrii normali de 
proiect. Dacă survine o stare de defecţiune, regulatorul opreşte sistemul şi activează un semnal de alarmă. Cele mai 
importante condiţii de funcţionare de la momentul alarmei sunt reţinute în memoria regulatorului pentru a ajuta la 
depanare şi analiza defecţiunilor. 

Sistemul este protejat de o schemă de parole care permite numai accesul persoanelor autorizate. Înainte de 
modificarea oricărei configuraţii, operatorul trebuie să introducă o parolă pe tastatura panoului. 

 
  



   8 

4 Funcţiile principale ale software-ului de control 
• Gestionarea răcitoarelor cu şurub răcite cu aer 
• Controlul temperaturii pe evacuarea evaporatorului cu o precizie de ± 0,1 °C (la sarcină stabilă) 
• Abordarea căderilor bruşte de sarcină de până la 50%, cu o deviere de max. 3 °C a temperaturii controlate 
• Afişarea tuturor parametrilor principali de exploatare a unităţii (temperatură, presiuni, etc.) 
• Controlul condensării cu logică în trepte, regulatoare simple sau duble de turaţie a ventilatoarelor şi control 

combinat treaptă + turaţie (speedtroll) 
• Controlul a până la 4 stadii de ventilator plus modularea turaţiei cu ajutorul unui semnal proporţional de 0-10 V 

curent continuu  
• Valoare de referinţă dublă pentru temperatura apei pe evacuare, cu comutare locală sau de la distanţă. Această 

funcţie permite comutarea valorii de referinţă locale între două valori predefinite. 
• Anularea valorii de referinţă cu un semnal extern (4-20 mA) sau temperatura pe evacuarea evaporatorului. 
• Viteza de reducere reglabilă a puterii de ieşire maxime reduce subreglarea în cazul solicitării reduse bruşte în bucla 

de comandă. 
• Funcţia de pornire cu apă fierbinte permite unităţii să pornească lin chiar şi în condiţii de temperatură ridicată a 

apei în evaporator. 
• Funcţia SoftLoad reduce consumul de electricitate şi sarcinile la solicitarea de vârf în timpul solicitării reduse a 

buclei. 
• Funcţia de limitare a puterii reduce consumul de electricitate al unităţii limitând curentul (limită de curent) sau 

solicitarea de capacitate (limită de solicitare). 
• Funcţia de mod silenţios al ventilatorului ajută la reducerea zgomotului prin limitarea turaţiei ventilatorului după un 

grafic de funcţionare 
• Tastatură cu 15 taste montată pe panou pentru stabilirea rapidă a interfeţei. Operatorul poate înregistra condiţiile de 

exploatare a răcitorului pe afişajul cu 4 linii a 20 de coloane cu lumină de fundal. 
• Patru niveluri de protecţie de securitate împotriva schimbărilor neautorizate. 
• Sistem de diagnosticare pentru compresoare care stochează ultimele 10 alarme cu data, ora, şi condiţiile de lucru la 

momentul producerii alarmei 
• Grafic săptămânal şi anual de timpi de pornire-oprire 
• Integrare uşoară în sistemele de automatizare a clădiri printr-o conexiune digitală separată pentru pornirea/oprirea 

unităţii şi semnale de 4-20 mA pentru valoarea de referinţă a temperaturii apei răcite şi limitarea solicitării 
• Capacităţi de comunicare pentru supraveghere de la distanţă, schimbarea valorii de referinţă, înregistrarea tendinţei 

şi detectarea alarmelor şi evenimentelor prin calculator compatibil IBM rulând software-ul PlantVisor 1.0 (sau 
ulterioare) 

• Capacitate de comunicare BAS prin protocol ModBus 
• Capacităţi de comunicare la distanţă prin modem (până la 8 răcitoare cu Modem Gateway) 
• Capacităţi de comunicare la distanţă prin modem GSM 
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Arhitectura sistemului se bazează pe utilizarea unui regulator pCO2 Carel pentru a gestiona două compresoare; 

o placă de extindere pCOe suplimentară este utilizată pentru a gestiona economizorul după necesităţi. 
 
Sistemul poate controla unităţi echipate cu ventil de destindere electronic sau termostatic; în primul caz, este 

necesar un driver electronic Carel pentru fiecare ventil. 
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5 Interfeţele clientului 
5.1 Panoul de comandă 

Panoul de comandă constă dintr-un afişaj cu 4 linii a câte 20 de caractere cu lumină de fundal şi o tastatură cu 
15 taste, ale căror funcţii sunt descrise mai jos. 

 
 
Fig. 1  – Panoul de comandă – vedere din faţă 
 

     
              
          
 
Fig. 2  – Panoul de comandă – vedere din spate
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5.2 Placa principală 

 
Placa de comandă conţine echipamentul şi software-ul necesar pentru supravegherea şi controlul unităţii. 
 
Fig. 3  – Placa principală de comandă
     

 

1. Reţeaua de alimentare G (+), G0 (-)  
2. LED de stare 
3. Siguranţă, 250 V c.a. 
4. Intrări universale analoge (NTC, 0/1 V,   

0/10 V, 0/20 mA, 4/20 mA) 
5. Intrări analoge pasive (NTC, PT1000, cuplat- 

decuplat)  
6. Ieşiri analoge 0/10 V 
7. Intrări digitale 24 V c.a./V c c. 
8. Intrări digitale 230 V c.a. sau 24 V c.a./V c.c.  
9. Conexiune terminal sinoptic 
10. Conector de terminal standard (şi descărcare 

program)                 
11. Ieşiri digitale (relee) 
12. Conectarea plăcii de extindere 
13. Conexiune pLAN şi microcontacte 
14. Conexiune de card serial 
15. Conexiune de card de imprimantă 
16. Conexiune pentru extindere de memorie 

 

 
 
Fig. 4  – Microcontacte de adresare pLAN
 

ON 

OFF

R  G  V
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5.3 Driverul de ventil EEXV 
 
Driverele de ventil conţin software-ul pentru controlul ventilului electronic de destindere şi sunt conectate la 

grupul de baterii ce asigură alimentarea pentru închiderea ventilului în cazul întreruperii alimentării cu curent. 
 
Fig. 5  - Driver                
                                                                                                        Fig. 6  -Interiorul unui driver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
Fig. 7  - Ansamblu de baterii    
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5.4 Semnificaţia LED-urilor de stare a driverului EEXV 
În condiţii normale, cinci (5) LED-uri indică: 
• POWER: (galben) rămâne aprins când există alimentare. Rămâne stins în cazul funcţionării cu baterie 
• OPEN: (verde) intermitent în timpul deschiderii ventilului. Aprins când ventilul este complet deschis. 
• CLOSE: (verde) intermitent în timpul deschiderii ventilului. Aprins când ventilul este complet închis. 
• Alarm: (roşu) aprins în cazul unei alarme de echipament 
• pLAN: (verde) aprins în timpul funcţionării normale a pLAN. 
 
 
În cazul unei alarme critice, natura alarmei poate fi identificată prin observarea stării LED-urilor după cum este 
prezentat mai jos.  Cea mai înaltă prioritate este nivelul 7. Când survin mai multe alarme, este prezentat numai 
cea având cel mai înalt nivel de prioritate. 
 

Alarme care opresc sistemul 
PRIORI-

TATE 
LED 

“OPEN” 
LED 

“CLOSE” 
LED 

“POWER” 
LED 

“ALARM” 
Eroare de citire Eprom 7 Stins Stins Aprins Intermitent 

Ventilul rămâne deschis la între-
ruperea alimentării cu curent 

6 Intermitent Intermitent Aprins Intermitent 

La pornire, aşteptaţi încărcarea 
bateriei (parametru……….) 

5 Stins Aprins Intermitent Intermitent 

Alte alarme PRIORI-
TATE 

LED 
“OPEN” 

LED 
“CLOSE” 

LED 
“POWER” 

LED 
“ALARM” 

Defecţiune de conectare motor 4 Intermitent Intermitent Aprins Aprins 
Eroare de senzor/intrare 3 Stins Intermitent Aprins Aprins 

Eroare de scriere Eeprom 2 - - Aprins Aprins 
Defecţiune baterie 1 - - Intermitent Aprins 

PL       pLAN LED pLAN 
Conexiune OK Aprins 

Eroare de conectare sau adresă driver = 0 Stins 
Pco Master nu răspunde Intermitent 
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5.5 Extinderea pCO 
Introducerea funcţionalităţii de economizor (opţională) în arhitectură necesită utilizarea plăcii de extindere 

Carel prezentată destindere figura 8. 
 
Fig. 8  - Placă de extindere Carel 

 
 
Element 
1. Conector la alimentarea cu curent [G (+), G0 (-)] 
2. Ieşire analogă 0 la 10 V 
3. Conector de reţea pentru extinderi în RS485 (GND, T+, T-) sau tLAN (GND, T+) 
4. Intrări digitale 24 V c.a./V c c. 
5. LED galben indicând tensiunea alimentării cu curent şi 3 LED-uri de semnalizare 
6. Adresă serială 
7. Intrări analoge şi alimentare senzor 
8. Ieşiri digitale releu 
 
Acest dispozitiv trebuie adresat pentru a se asigura comunicarea corectă cu regulatorul prin protocolul RS485. 

Microcontactele de adresare sunt plasate în apropierea LED-urilor de stare (consultaţi elementul 6 din figura 8). După 
ce adresa este setată corect, extinderea poate fi legată la placa pCO2 nr.1. Conectarea corectă este realizată prin 
conectarea bornei J23 de pe placa nr.1 cu borna J3 de pe placa de extindere (reţineţi că conectorul plăcii de extindere 
este diferit de cel din regulator, dar firele trebuie plasate în aceleaşi poziţii ale conectoarelor). Plăcile de extindere sunt 
doar extensii I/O pentru regulator şi nu necesită nici un software.  

 
Fig. 9  – Detalii ale configuraţiei plăcii de ext. pentru LAN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conector reţea 

Comutatoare de adresă 
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Aşa cum este prezentat în figura 9, plăcile de extindere au numai patru microcontacte pentru a seta adresa de 
reţea. Pentru detalii suplimentare despre configurarea microcontactelor consultaţi următoarea secţiune.  

 
Exisită trei LED-uri de stare, fiecare din ele indicând o stare diferită a plăcii de extindere, după cum urmează.  

ROŞU GALBEN VERDE Semnificaţie 
- - APRINS Protocol de supraveghere CAREL /tLAN activ 
- APRINS - Eroare de senzor/intrare 

APRINS - - Eroare de “nepotrivire I/O” cauzată de matricea de inhibare 
intermitent - - Defecţiune de comunicare 

- - - În aşteptare pentru punerea în funcţiune a sistemului de principal (max. 30 s) 

 
5.6 Adresarea pLAN/RS485 

Pentru a obţine o funcţionalitate corectă a sistemului reţelei pLAN, este necesară adresarea corectă a tuturor 
componentelor instalate. Aşa cum s-a descris anterior, fiecare componentă, are un număr de microcontacte care trebuie 
setate după cum se specifică în următorul tabel. 

 
Component pLAN Microcontact 
 1 2 3 4 5 6 
AFIŞAJ local CUPLAT CUPLAT CUPLAT DECUPLAT DECUPLAT DECUPLAT 
AFIŞAJ  telecomandă 
(dacă e cazul) 

DECUPLAT DECUPLAT DECUPLAT CUPLAT DECUPLAT DECUPLAT 

       
COMP. PLACA NR.1 CUPLAT DECUPLAT DECUPLAT DECUPLAT DECUPLAT DECUPLAT 
COMP. PLACA NR.2 DECUPLAT CUPLAT DECUPLAT DECUPLAT DECUPLAT DECUPLAT 
       
DRIVER EXV NR.1 CUPLAT CUPLAT DECUPLAT DECUPLAT DECUPLAT DECUPLAT 
DRIVER EXV NR.2 DECUPLAT DECUPLAT CUPLAT DECUPLAT DECUPLAT DECUPLAT 
DRIVER EXV NR.3 CUPLAT DECUPLAT CUPLAT DECUPLAT DECUPLAT DECUPLAT 
DRIVER EXV NR.4 DECUPLAT CUPLAT CUPLAT DECUPLAT DECUPLAT DECUPLAT 
Component RS485 Microcontact 
 1 2 3 4   
EXT. PLACA NR.1 CUPLAT DECUPLAT CUPLAT DECUPLAT   
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6 Afişajul şi tastatura 
Afişajul şi tastatura sunt principalele elementele de interfaţă între operator şi unitate. Toate condiţiile 

operaţionale, alarmele şi valorile de referinţă pot fi urmărite pe afişaj, şi orice valoare de referinţă poate fi modificată 
prin tastatură. 

 
6.1 Descriere generală 

Tastatura are 15 taste pentru accesul la condiţiile operaţionale ale unităţii şi la funcţiile programului. 
Informaţiile cerute sunt prezentate pe afişajul cu 4 linii a câte 20 de coloane cu lumină de fundal 

 
Fig. 10  - Afişajul de control 
 

 
 
             
Fig. 11  - Primul ecran al programului                           
                                                                                 STARE COMPRESOR nr.1   

                STARE COMPRESOR NR.2 
                      
               STARE COMPRESOR NR.3  
               STARE COMPRESOR NR.4       
 
 
 
 
 
  

 

6.2 Tastele tastaturii şi funcţiile lor 
 
Fig. 12  - Tastatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compresor oprit 

Compresor pornit zz/ll/aa     Sâm        oo:mm 
 
 

Starea unităţii  
Etapă răcire       xxx% 
Sursă val ref:     Local  

Compresor decuplat sau alarmă X 
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• : Parametri utilizator; cu ajutorul unei parole, este posibilă setarea următorilor parametri: 
Parametrii de comutare a valorii de referinţă 
Activarea valorii de referinţă duble 
Parametrii Softload 
Parametrii de limitare a solicitării unităţii 
Logica succesiunii compresoarelor 
Valorile modului silenţios al ventilatorului  
Temporizarea pompei principale  
Activarea intrărilor digitale şi de supraveghere 
Repornirea automată după întreruperea alimentării cu curent şi activarea alarmei externe 
Programarea timpului 
Parametrii comunicării de supraveghere 
Limba interfeţei 

 

• : Potrivirea valorilor de referinţă în limitele stabilite prin parola pentru întreţinere 
 
 

�   : Setarea datei şi orei 
 
 

•   : Afişarea intrării/ieşirii cu funcţiile corespunzătoare ale circuitului 
 
 
 

•                  (=print) : tipărire (nedisponibil) 
 
        

�   (=maint): Parametri de întreţinere; prin utilizarea unei parole, este posibilă setarea 
următorilor parametri: 
           

Resetarea orei şi pornirea contoarelor 
Parametrii de reglare pentru apă 
Parametrii de reglare a condensării 
Limitele valorii de referinţă 
Activarea senzorilor/semnalelor de intrare 
Decalajul senzorului 
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•   permite vizualizarea meniului principal 
 

•    permite trecerea de la o placă de control la alta (pentru a accesa parametrii 
compresoarelor respective, şi anume ai compresoarele nr.1 şi nr.2 pentru placa nr.1 şi ai compresoarelor nr.3 şi 
nr.4 pentru placa nr.2) 
 

•                : Tasta cuplare/decuplare 
 

•                : Indică prezenţa anomaliilor posibile şi cauzele lor 
 

•          (=sus): Este utilizat pentru a reveni la ecranul precedent 
 

•            (=jos) : Este utilizat pentru a comuta la ecranul următor      
 
 

•     :  Confirmă valorile setate 
 
Este posibilă accesarea diferitelor secţiuni ale programului prin tastatură. Există efectiv 9 categorii de ecran aşa 

cum sunt rezumate în tabelul de mai jos, care include tastele de acces pentru fiecare ecran împreună cu o descriere a 
categoriei. 

 
 

CATEGORIA DESCRIERE TASTE PAROLĂ 
Principal Acces la parametrii de exploatare (ieşire) menů NU 
Utilizator Setarea parametrilor de către utilizator 

(intrare) 
prog 

DA 

Setare Definirea valorilor de referinţă (intrare/ieşire) set NU 
Intrare/ieşire Afişarea parametrilor de lucru ai 

compresoarelor (ieşire) 
I/O 

NU 

Fabricant Setarea parametrilor fabricantului (intrare) Menů+prog DA 
Întreţinere Accesul la parametrii de întreţinere 

(intrare/ieşire) 
maint 

NU/DA 

Întreţinere auxiliari Setarea parametrilor auxiliari de întreţinere 
(intrare) 

Menů+maint 
DA 

Alarmă Alarme (ieşire) alarm NU 
Istorie alarme Stocarea ultimelor 10 alarme (ieşire) Menů+alarm NU 

 
Parola rămâne valabilă 10 minute după ultima accesare. 
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7 Meniurile 
7.1 Meniul principal 

Această secţiune prezintă numai parametrii de ieşire prin ecrane ulterioare (este posibilă trecerea de la unul la 
cel următor cu ajutorul tastelor săgeată): 

 
-Data curentă, ora şi ziua săptămânii, situaţia originii valorii de referinţă şi procentajul de sarcină a unităţii, incluzând 
următoarele informaţii: 

� Off Alarm: oprirea unităţii datorită stării de alarmă 
� Off Rem Comm: unitatea decuplată de la distanţă (supraveghetor sau BMS) 
� Off Time Schedule : unitatea oprită în conformitate cu graficul de funcţionare 
� Off Loc/Remote Sw: unitatea oprită prin comutator 
� Off Keypad: unitatea decuplată cu tasta cuplare/decuplare de pe tastatură 
� Waiting flow: unitatea cuplată în aşteptarea curgerii apei din evaporator 
� Waiting load: unitatea cuplată, dar compresoarele nu funcţionează datorită cerinţelor reduse de sarcină. 
� No comps available: unitatea cuplată fără compresoare disponibile pentru gestionare automată 

(compresoare decuplate sau destindere stare de alarmă sau în mod manual) 
� FSM Operation : unitatea în funcţiune cu ventilator în mod silenţios (FSM) 

-Stare de limitare a alimentării unităţii (dacă este activat) 
-Temperatura apei pe evacuarea/admisia evaporatorului (sau temperatura comună pentru unităţi cu două evaporatoare) 
-Temperaturile pe evacuarea primului şi celui de-al doilea evaporator (unităţi cu două evaporatoare) 
-Procentajul de sarcină şi starea compresorului, incluzând următoarele informaţii: 

� Off Alarm: compresor oprit datorită unei stări de alarmă 
� Off Switch: compresor decuplat printr-un comutator local 
� Off Ready: compresor oprit, gata de pornire 
� Oil Heating: compresor în aşteptarea încălzirii uleiului 
� Manual Off: compresor scos din funcţiune prin tastatură 
� Recycle time: compresor în aşteptare pentru sincronizare 
� Starting: compresor în pornire 
� Prepurge: compresor în descărcare în timpul secvenţei de pornire 
� Auto xx%: control automat al compresorului şi procentajul de sarcină 
� Manual xx%: control manual al compresorului şi procentajul de sarcină 
� Downl.: secvenţă de descărcare a compresorului înainte de oprire 
� Pumping down: evacuarea compresorului 

-Presiunea de aspiraţie şi refulare şi temperatura de saturaţie. 
-Temperatura pe aspiraţie, supraîncălzire aspiraţie şi refulare, poziţia ventilului de destindere 
-Starea compresorului: oprit, în aşteptare, încărcare sau descărcare. 

 
7.2 Meniul utilizatorului (prog) 

 
Utilizatorul poate defini parametrii în această secţiune, introducând o parolă şi accesând următoarele formulare: 
 

 
 
 
 

 
Dacă se selectează return apare următorul formular: 
 

ChLWT Return Reset 
StarT Dt 03.0°C 
Max reset 03.0°C 

 
Dacă se selectează valoarea 4-20mA apare următorul formular: 

ChLWT Setpoint Override 
limits 
Setp. Diff      03.0°C 

 

Lvg water temp. 
Setpoint reset 

NONE 
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Enable SoftLoad                              N 

Dacă este selectat Y apar următoarele câmpuri: 
 
     
 

 
 

 
 
Opţiunile posibile sunt:   NONE/Demand Limit/Current Limit/Superv. Demand şi Superv Current  
 

Current Limit set:     4 mA 000A 
                               20 mA 400A 

  Max Curr. 300A 
 
Formularul de limită de curent apare numai dacă în meniul de întrţinere a fost activat semnalul de intrare b8. 
 

 
 
 
 

 
Dacă se selectează Manual apare următorul cadru: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Dacă este selectat Y apar următoarele câmpuri: 
  
       
 
Şi apar următoarele formulare: 

FSM 
Monday_Friday 

Start Stop 

1st 00:00 06:00 
2nd 18:00 23:59 

 
 
 
 
 
     
 

FSM Sunday Start Stop 

1st 00:00 23:59 

2nd 00:00 00:00 

 

SoftLoad Max Stage 50% 

Max Time min 20 min 

Unit limiting                                     NONE 

Compressor 
Sequencing 
AUTO 

Set compressor  stage  
C #1 1st 
C #2 2nd 
C #3 3rd 

C #4 4th 

Fan Quiet Mode                             N 

Max Inv. Out.      06.0 V 

FSM Saturday Start Stop 

1st 00:00 06:00 

2nd 14:00 23:59 



 21 

 
FSM Force On Days(1) 
00/00 00/00 00/00 
00/00 00/00 00/00 
00/00 00/00 00/00 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Start Stop 

Mon-Fri 00:00 23:59 
Sat 00:00 23:59 

Sun 00:00 23:59 

 
 
 
 
 
 
 

FSM Force On Days(2) 

00/00 00/00 00/00 
00/00 00/00 00/00 

00/00 00/00 00/00 

Time between main pump/fan and comp. 
Start 
                                                        030s 

Delay on switching 
The main pump off 
 
                                                         180s 

Supervisory remote 
On/off                                                   N 
 
 

Autorestart after 
Power failure 
                                                            N 
 

Switch off unit 
On external alarm 
                                                           N 
 

Enable time 
scheduling 
                                                           N 
 

Holidays (1) 

00/00 00/00 00/00 

00/00 00/00 00/00 

00/00 00/00 00/00 
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7.3 Meniuul de setare (set) 
 
În această secţiune, este posibilă setarea şi afişarea valorilor de referinţă: 
 

-Valoare de referinţă pentru răcire (°C) 
-Valoare de referinţă activă  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-dacă este activată funcţia "DOUBLE SETPOINT" (valoare de referinţă dublă), apare următorul formular: 
 

 
 
 
 
 

 

Holidays (2) 

00/00 00/00 00/00 

00/00 00/00 00/00 

00/00 00/00 00/00 

Communication 
 
                          Supervisor 
                                            

Protocol ; CAREL 
Supvervisor Com.Cpeed 
19200 (RS485 ONLY) 
Identificat. No. 001 

Choose Language 
 
           ITALIAN 
 

Change user 
password 
                 
                                          0003 

Cooling setpoint 
                                               07.0 °C 
Heating setpoint 
                                              -------- 

Actual setpoint 
Cooling                                      07.0 °C 
Heating                                      -------- 
 

Cooling double 
setpoint                                  07.0 °C 
Heating double  
setpoint                                 -------- 
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7.4 Meniul de intrare/ieşire (Meniul I/O) 
 
Această secţiune prezintă următorii parametri: 
-Tipul de software, eliberare 
-Situaţia intrării/ieşirii digitale (C, O) 
-Valorile intrărilor analoge 
-Valorile ieşirilor analoge (Vdc) 
-Versiunea BIOS/data versiunii de iniţializare/data 
-Microprogram driver C:1/C:2 

7.5 Meniul fabricantului (meniu+prog) 

Această secţiune permite setarea tuturor datelor fabricantului. Se cere o parolă pentru operare. Parametrii pot fi 
modificaţi numai de persoane calificate. 
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Parametru 
Agent frigorific 

R134a 
Agent frigorific 

R407C 
Domeniu 
admisibil 

Note 

Unit Config 00 00 

0 =RĂCITOR 
RĂCIT CU AER 

1=INTERZIS 
2=INTERZIS 
3=INTERZIS 

 

Expansion valve type Electronic Electronic 
Electronic 

Thermostatic 
 

Gas Type R134A R407C 
R134a 
R407c 

Numai pentru ventil 
termostatic 

Enable economiser N N Da/Nu  

economiser on 90% 90% 0-100 
Numai dacă 

economizorul este 
activat 

economiser off 75% 75% 0-econ_on 
Numai dacă 

economizorul este 
activat 

Economiser motor 
protection 

   
Numai dacă 

economizorul este 
activat 

set point 60,0°C 60,0°C 0-999,9  
diff. 5,0°C 5,0°C 0-99,9  

Temperature regulation     
Integral time 200 s 200 s 0-999  

Derivative time 60 s 60 s 1-999  
Compressor configuration     

Number of compressors 2 2 1-4  

Number of evaporators 1 1 1-2 
Numai dacă numărul 
compresoarelor > 2 

Min. time interval before 
any given compressor is 
allowed to re-start 

600 s 600 s 0-999  

Min. time interval 
between running periods 
of any two compressors 

120 s 120 s 0-999  

Min running time for 
compressors 

120 s 120 s 0-999  

Min stop time for 
compressors 

180 s 180 s 0-999  

Interstage 210 s 210 s 1-999  
Double pulse under 35% 35% 0-100  

P.hold Cond 17,5 bar 26,5 bar -1-50  

P.down Cond 18,5 bar 27,5 bar -1-50  
P.hold Evap 1,9 bar 3,6 bar -1-50  
P.down Evap 1,8 bar 3,4 bar -1-50  

Alarm setpoint for high 
discharge temperature 

110 °C 110 °C 0-140.0  

Flow switch alarm delay     
start 20 s 20 s 0-99  
run 5 s 5 s 0-99  
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Parametru 
Agent frigorific 

R134a 
Agent frigorific 

R407C 
Domeniu 
admisibil 

Note 

Freeze prevent     
setpoint                                 

-------- 
3,0 °C 3,0 °C -99,9-99,9  

diff. 1,0 °C 1,0 °C -99,9-99,9  
Antifreeze alarm     

setpoint                                 
-------- 

2,0 °C 2,0 °C -99,9-99,9  

diff. 1,0 °C 1,0 °C -99,9-99,9  

Evap 1 antifreeze alarm    
Numai pentru unităţi cu 

2 evaporatoare 
setpoint                                 

-------- 
2,0 °C 2,0 °C -99,9-99,9  

diff. 1,0 °C 1,0 °C -99,9-99,9  

Evap 2 antifreeze alarm    
Numai pentru unităţi cu 

2 evaporatoare 
setpoint                               

-------- 
2,0 °C 2,0 °C -99,9-99,9  

diff. 1,0 °C 1,0 °C -99,9-99,9  

Number of pulses to load 
compressor 

FR4000 15 
FR3200 15 

FR4000 15 
FR3200 15 

0-999  

Compressor unload     

Pulse time 
FR4000 0,3 s 
FR3200 0,1 s 

FR4000 0,3 s 
FR3200 0,1 s 

0-99,9  

min pulse period 1 s 1 s 0-99  
max pulse period 90 s 90 s 0-999  

Compressor load     

Pulse time 
FR4000 0,3 s 
FR3200 0,1 s 

FR4000 0,3 s 
FR3200 0,1 s 

0-99,9  

min pulse period 5 s 5 s 0-99  
max pulse period 90 s 90 s 0-99  

Pumpdown configuration     
Enable Y Y Y/N  

Max Time 30 s 30 s 0-999  
Min Pressure 1,2 bar 2,5 bar -1-9,9  
Condensation     

input PRESS PRESS 
NONE 
PRESS 
TEMP 

 

Type VFD VFD 
VFD 

STEPS 
SPEDTR 

 

STEPS - - 1-4  
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Parametru 
Agent frigorific 

R134a 
Agent frigorific 

R407C 
Domeniu 
admisibil 

Note 

Fan step #1    

setpoint 
Vezi tab. STEPS 
şi SPEEDTR 

Vezi tab. STEPS şi 
SPEEDTR 

0-99,9 

diff. 
Vezi tab. STEPS 
şi SPEEDTR 

Vezi tab. STEPS şi 
SPEEDTR 

0-99,9 

Fan step #2    

setpoint 
Vezi tab. STEPS 
şi SPEEDTR 

Vezi tab. STEPS şi 
SPEEDTR 

0-99,9 

diff. 
Vezi tab. STEPS 
şi SPEEDTR 

Vezi tab. STEPS şi 
SPEEDTR 

0-99,9 

Fan step #3    

setpoint 
Vezi tab. STEPS 
şi SPEEDTR 

Vezi tab. STEPS şi 
SPEEDTR 

0-99,9 

diff. 
Vezi tab. STEPS 
şi SPEEDTR 

Vezi tab. STEPS şi 
SPEEDTR 

0-99,9 

STEPS sau SPEDTR 

Fan step #4    

setpoint 
Vezi tab. STEPS 
şi SPEEDTR 

Vezi tab. STEPS şi 
SPEEDTR 

0-99,9 

diff. 
Vezi tab. STEPS 
şi SPEEDTR 

Vezi tab. STEPS şi 
SPEEDTR 

0-99,9 

Disponibil numai cu 
ventilul electronic de 

destindere 

Config Inverter     

Min Speed 10  V 10  V 0-10,0 

Dacă controlul 
condensării este VFD 

sau SPEDTR 
6 V pentru versiunea cu 

zgomot deosebit de 
redus “/Q” 

Max Speed 0  V 0  V 0-10,0  

Speed Up time 1 s 1 s 0-99  

Condensation regulation    
Dacă controlul 

condensării este VFD 
sau SPEDTR 

Regulation Band 5,0 bar 5,0 bar 0-99,9  
Dead Band 0 bar 0 bar 0 - band reg.  

Condensation regulation    
Dacă controlul 

condensării este VFD 
sau SPEDTR 

Integral time 600 s 600 s 1-999  
Derivative time 1 s 1 s 1-999  

Enable oil control Y Y Y/N  
Transducer high pressure 
alarm 

    

setpoint 20,5 bar 29,5 bar 0-99.9  
diff. 5,0 bar 5,0 bar 0-99.9  

Transducer low pressure 
alarm 

   
Numai pentru EXV 

electronic 
setpoint 1,6 bar 3.0 -1.0-9.9  

diff. 0,1 bar 0,1 bar -99.9-99.9  
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Parametru 
Agent frigorific 

R134a 
Agent frigorific 

R407C 
Domeniu 
admisibil 

Note 

Low pressure alarm delay     
start 60 s 60 s 0-999  
run 40 s 40 s 0-999  

Pressure ratio alarm     
setp min load 1.4 1.4 0-9,9  
setp max load 1.8 1.8 0-9,9  

Pressure ratio alarm delay     

start 180 s 180 s 0-999  
run 90 s 90 s 0-999  

High oil DP alarm     
setp 2,5 bar 2,5 bar 0-99  

delay 20 s 20 s 0-999  
Liquid injection     

setpoint 85,0 °C 85,0 °C 0-999,9  
diff. 10,0 °C 10,0 °C 0-99,9  

      

EXV preopening 
FR400 50% 

FR3200 20% 
FR400 50% 

FR3200 20% 
0-100%  

Expansion board test    Dacă tip FC=2 
Check time 45 s 45 s 0-999s  

Refresh N N 0-999s  
 
Pentru accesarea următoarelor formulare pe ventilul EXV, se cere o parolă. 

Parametru 
Agent 

frigorific 
R134a 

Agent 
frigorific 
R407C 

Domeniu admisibil Note 

 EXV #1 settings     
Actual position Variabil Variabil 0-9999  

Manual position 500 500 0-9999  

Enable EXV manual AUTO AUTO 
AUTO 

MANUAL 
 

 EXV #2 settings     
Actual position Variabil Variabil 0-9999  
Manual position 500 500 0-9999  

Enable EXV manual AUTO AUTO 
AUTO 

MANUAL 
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Parametru 
Agent 

frigorific 
R134a 

Agent 
frigorific 
R407C 

Domeniu admisibil Note 

EXV settings     
Valve type "ALCO EX8", "ALCO EX8", ALCO EX5-EX6", 

"ALCO EX7", 
"ALCO EX8", 

"SPORLAND SEI 0.5-
11", 

"SPORLAND SEI 25", 
"SPORLAND SEH 50-

250", 
"DANFOSS ETS50", 

"DANFOSS ETS100", 
"DANFOSS X", 
"CAREL E2V", 
"CAREL NEW", 

"CUSTOM" 

SEH 50-250 
 

gas type R134A R407C R22 
R134a 
R404a 
R407c 
R410a 
R507c 
R290 
R600 
R600a 
R717 
R744" 

 

EXVs settings     
Opening extra steps Y Y Y/N  
Closing extra steps Y Y Y/N  
Time extra steps 0 s 0 s 0-9999  
EXV settings     
SH (superheat) setpoint 6,0 °C 6,0 °C 0-50,0  
dead band 0,0 °C 0,0 °C 0-9,9  
EXV settings    Pentru SHE 50-250 
Prop. Factor 80.0 80.0 0-99,9 35 
Integral factor 30 s 30 s 0-999 30 
Differential factor 0,5 s 0,5 s 0-99, 1 

EXV settings 
Low SH protection 

    

setpoint 1,0 °C 1,0 °C -4,0-21,0  
integral time 1 s 1 s 0-300  

EXV settings 
LOP protection 

    

setpoint -30 °C -30 °C -50,0-70,0  
integral time 4,0 s 4,0 s 0-60,0  

EXV settings 
MOP protection 

    

setpoint 12,0 s 12,0 s -50-70s  
integral time 4,0 s 4,0 s 0-99,9s  

EXV settings 
MOP protection 

    

startup delay 90 s 90 s 0-600s  
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Parametru 
Agent 

frigorific 
R134a 

Agent 
frigorific 
R407C 

Domeniu admisibil Note 

EXV settings 
Suction temperature 
protection high limit 

    

  60,0 °C 60,0 °C -50-100°C  
Custom EXV setting     
min steps - - 0-8100  
max steps - - 0-8100  
Custom EXV setting     
closing steps - - 0-8100  
back steps - - 0-8100  
Custom EXV setting     
Opening extra steps - -   
Closing extra steps - -   
Custom EXV setting     
phase current - - 0-750  
still current - - 0-750  
Custom EXV setting     
step rate - - 31-330  
duty-cycle - - 1-100%  

Setting of EXV pressure 
sensor 

    

Min value -0,5 bar 0.0 -1-50  
Max value 7,0 bar 30 '-1-50  
EXV 1 settings     
battery present Y Y   
pLAN present Y Y   
EXV 2 settings     
battery present Y Y   
pLAN present Y Y   

 
 

7.5.1 Setarea treptelor ventilatorului 
 

Agent frigorific 
R134a 

Valoare de referinţă/Dif.     

Trepte disponibile TREAPTA 1 TREAPTA 2 TREAPTA 3 TREAPTA 4     
1 Nu este cazul - - -     
2 11.0/4.0 14.0/5.0 - -     
3 10.0/3.0 12.0/2.0 14.0/2.0 -     

4 8.5/1.5 10.0/2.0 12.0/2.5 14.0/2.0 
Disponibil numai pentru ventilul 
electronic de destindere 

 
Agent frigorific 

R407C 
Valoare de referinţă/Dif.    

Trepte disponibile TREAPTA 1 TREAPTA 2 TREAPTA 3 TREAPTA 4     
1 Nu este cazul - - -     
2 15.0/ 4.0 18.0/ 4.0 - -     
3 15.0/ 4.0 17.0/ 3.0 18.0/ 3.0 -     

4 15.0/4.0 16.0/2.0 17.0/2.0 18.0/2.0 
Disponibil numai pentru ventilul 
electronic de destindere 
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7.5.2 Setări trepte Speedtroll 
 

Agent frigorific 
R134a 

Valoare de referinţă/Dif.    

Trepte disponibile TREAPTA 1 TREAPTA 2 TREAPTA 3 TREAPTA 4     
1 12.0/ 3.0 - - -     
2 12.0/3.0 14.0/3.0 - -     
3 12.0/3.0 12.0/3.0 14.0/3.0 -     

4 12.0/3.0 13.0/3.0 13.5/3.0 14.5 / 3.0 
Disponibil numai pentru ventilul 
electronic de destindere 

Agent frigorific 
R407C 

Valoare de referinţă/Dif.    

Trepte disponibile TREAPTA 1 TREAPTA 2 TREAPTA 3 TREAPTA 4     

1 17.0 / 4.0 - - -     
2 17.0 / 3.0 20.0 / 3.0 - -     
3 17.0 / 3.0 19.0 / 3.0 20.0 / 3.0 -     

4 17.0 / 3.0 19.0 / 3.0 20.0 / 3.0 21.0 / 3.0 
Disponibil numai pentru ventilul 
electronic de destindere 

 
 

7.6 5.6 Meniul de întreţinere (maint) 
 
 
În această secţiune, este posibilă setarea parametrilor de întreţinere prin accesarea următoarelor formulare: 

- Timpul de funcţionare a pompei evaporatorului/pompei condensatorului 
- Timpul de funcţionare şi numărul de porniri ale compresorului 
- Situaţia comenzii PID (numai principal): 
- Corecţia senzorilor de presiune şi temperatură 
- Corecţia timpului de funcţionare a compresorului 
- Corecţia numărului de porniri ale compresorului 
- Corecţia semnalelor de intrare ale sarcinii compresorului 

 
Prin introducerea parolei de întreţinere, este posibilă accesarea formularelor pentru introducerea parametrilor 

de întreţinere. 
Hour counter  
Pump Evap. 
*High Amb.  Temp./*Low Amb. Temp. 

 
000000 

Compressor C:1 
Hour counter  
Number of starts 

 
000000 
00000 

Last comp.start C:1 
Last comp. Stop 

00/00/00 00:00 
00/00/00 00:00 

EXV Driver State C:1 
             Batt. Resist  
             Batt.voltage 

 
000.0 
00.0 

Compressor C:2 
Hour counter  
Number of starts 

 
000000 
00000 

Last comp.start C:2 
Last comp. Stop 

00/00/00 00:00 
00/00/00 00:00 

EXV Driver State C:2 
             Batt. Resist  
             Batt.voltage 

 
000.0 
00.0 

Cooling PID Errors 
Prop. 
Int. 
Der. 

 
03,1°C 
3276.0°C x s 
000,0°C/min 

Cool. PID Act 1000 
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Proportional 
Integral 
Derivative 

1000 
0000 
1000 

Cooling Reg. 
Disable stop 
Increase Stop 

 
Nu/Da 
Nu/Da 

Global PID request  
Load 
Unload 
Standby 

 
Y/N 
Nu/Da 
Nu/Da 

Digit maintenance password  
 
Pentru accesarea următoarelor formulare se cere parola de întreţinere  

Parametru 
Agent frigorific 

R134a  

Agent 
frigorific 
R407C 

Domeniu admisibil Note 

Evap pump hour counter         

Threshold 10x1000 10x999 0-999x1000   
reset N N     

adjust         

Compressor #1 hours 
counter 

        

Threshold 10x1000 10x999 0-999x1000   
reset N N     

adjust 000000 000000     

Compressor #1 starts         

reset N N     
adjust 000000 000000     

Compressor #2 hours 
counter 

        

Threshold 10x999 10x999 0-999x999   
reset N N     

adjust 000000 000000     

Compressor #2 starts         

reset N N     
adjust 000000 000000     

Water temperature 
regulation band 

3,0°C 3,0°C 0-99,9°C   

dead band 0,2°C 0,2°C 0 - bandă de reglare   
max temp. reduction rate 1,2°C/min 1,2°C/min 0,2-99,9°C/min   

Startup DT 2,6°C 2,6°C 0-99,9°C   
shutdwon DT 1,7°C 1,7°C 0-99,9°C   

High ChLWT start         
LWT 25°C 25°C 0-99,9°C   

max load 70% 70% 0-100%   

Condensation setpoint 9,0 bar 15,0 bar   
Control VFD sau SPEEDTR al 

condensării 

ChLWT setpoint limits         

Min 4°C 4°C -99,9-99,9°C   
Max 10°C 10°C -99,9-99,9°C   
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Parametru 
Agent frigorific 

R134a  

Agent 
frigorific 
R407C 

Domeniu admisibil Note 

Enabling of sensors /input 
signals 

B1=Y 
B2=Y 
B3=Y 
B4=Y 
B5=Y 
B6=Y 
B7=Y 
B8=Y 
B9=Y 

B10=Y 

B1=Y 
B2=Y 
B3=Y 
B4=Y 
B5=Y 
B6=Y 
B7=Y 
B8=Y 
B9=Y 

B10=Y 

    

Sensor Offset 0 0     
Reload DT  0,7°C 0,7°C -99-99°C   

Time to unload 
compressor 

20 s 20 s 0-99s   

 
 
5.7 Meniul de service (menu+maint) 
 
Parametrii de service pot fi definiţi în această secţiune prin introducerea unei parole şi accesarea următoarelor 
formulare: 
-Controlul compresoarelor (OFF/AUTO/manual) şi încărcarea compresorului în mod manual: 
-Resetare alarme 
 

Compressor #1 
Manual load 
State 

 
050% 
Manual/AUTO/OFF 

Reset alarm buffer  Nu/Da 
Compressor #2 
Manual load 
State 

 
050% 
Manual/AUTO/OFF 

 
 

7.7 Meniul de alarme (alarm) 
Când survine o situaţie de alarmă soneria afişajului sună. Prin apăsarea tastei de alarmă este afişată defecţiunea 

curentă. Apăsând tasta de alarmă de două ori, soneria este oprită, iar apăsând de trei ori alarma este ştearsă. 
OBSERVAŢIE: Uneori, după ce a survenit o alarmă, este posibil să se producă de asemenea o alarmă falsă sau 

o tranziţie eronată stea/triunghi; în acest caz remediaţi mai întâi prima alarmă şi, numai dacă alarma falsă survine din 
nou, controlaţi conexiunile electrice. 

Dacă alarma nu este ştearsă după apăsarea din nou a tastei de alarmă, înseamnă că situaţia de defecţiune a 
rămas. 

 

7.8 Meniul tampon de alarme (menu+alarm) 
În această secţiune sunt stocate ultimele zece alarme ale fiecărui circuit al răcitorului. 
Fiecare formular afişează data, ora şi descrierea alarmei. Prin apăsarea tastei Enter când este afişată descrierea 

unei alarme, sunt prezentate condiţiile de lucru din momentul declanşării alarmei (temperaturi, presiuni, starea 
ventilului de destindere şi sarcina compresorului). 
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7.9 Lista de alarme 
În următorul tabel este prezentată lista alarmelor posibile cu numerele de identificare, cauza şi tipul de resetare 

(A = automat, M = manual) 
 
Alarmă Cauza alarmei Resetare 

001 Monitor de faze Activarea dispozitivului de control al fazelor. Succesiunea fazelor 
nu este corectă sau tensiunea de alimentare este în afara limitelor 
acceptabile 

M 

002 Alarmă de îngheţare Protecţie împotriva îngheţului. Temperatura pe evacuarea apei a ajuns 
la valoarea de anti-îngheţ. 

M 

005 Alarmă de debit la evaporator Acţiunea fluxostatului într-o situaţie de debit scăzut. Pompa de apă ar 
putea fi oprită 

M 

006 Alarmă de presiune joasă 
(traductor) 

Intervenţia microcipului la presiune joasă. M 

007 Alarmă de temperatură ridicată pe 
evacuare (termostat) 

Acţiunea termostatului pe evacuare M 

008 Defecţiune de tranziţie Procedura de pornire nu este completă. Controlaţi contactoarele M 
009 
 

Presiune scăzută a uleiului Presiunea uleiului nu este suficientă pentru ungerea corectă a 
compresorului. Verificaţi ca presiunea de condensare să fie de cel 
puţin 3 ori mai mare decât presiunea pe aspiraţie  
 
 

M 

011 Diferenţă mare la presiunea uleiului Presiune diferenţială mare a uleiului. Filtrul de 
ulei ar putea fi murdar sau ventilul 
electromagnetic nu funcţionează corect 

M 

012 Alarmă de presiune înaltă  
(presostat) 

Acţiunea contactorului mecanic de presiune 
înaltă  

M 

016 Suprasarcină compresor Acţiunea protecţiei termice a motorului 
compresorului sau a termostatului de 
temperatură înaltă 

M 

023 Alarmă de presiune înaltă  
(traductor) 

Acţiunea microcipului la presiune înaltă M 

030 Senzorul B1 /intrare defectuoasă sau 
neconectat 

Eroare senzor B1 M 

031 Senzorul B2 /intrare defectuoasă sau 
neconectat 

Eroare senzor B2 M 

032 Senzorul B3 /intrare defectuoasă sau 
neconectat 

Eroare senzor B3 M 

033 Senzorul B4 /intrare defectuoasă sau 
neconectat 

Eroare senzor B4 M 

034 Senzorul B5 /intrare defectuoasă sau 
neconectat 

Eroare senzor B5 M 

035 Senzorul B6 /intrare defectuoasă sau 
neconectat 

Eroare senzor B6 M 

036 Senzorul B7 /intrare defectuoasă sau 
neconectat 

Eroare senzor B7 M 

037 Senzorul B8 /intrare defectuoasă sau 
neconectat 

Eroare senzor B8 M 

039 Întreţinere pompă evaporator Cerere de întreţinere a pompei evaporatorului  M 
040 Întreţinere pompă condensator 

 
Cerere de întreţinere a pompei evaporatorului M 

041 Întreţinere compresor Cerere de întreţinere a compresorului M 
050 Unitatea 1 deconectată Eroare de reţea la compresorul nr.1 A 
051 Unitatea 2 deconectată Eroare de reţea la compresorul nr.2 A 
052 Unitatea 3 deconectată Eroare de reţea la compresorul nr.3 A 
053 Unitatea 4 deconectată Eroare de reţea la compresorul nr.4 A 
D01 Defecţiune senzor driver 

EXV/intrare 
Eroare de senzor driver EXV /intrare A 

D02 Eroare pas EXV motor Eroare motor ventil EXV A 
D03 Eroare Eeprom driver EXV Eroare eeprom driver EXV M 
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Alarmă Cauza alarmei Resetare 
D04 Eroare baterie driver EXV Eroare la bateria driverului EXV A 
D08 EXV nu s-a închis în timpul opririi Ventilul nu se închide la întreruperea alimentării 

cu curent 
M 

 Alarme extindere E Placa de extindere este deconectată sau nu este recunoscută M 
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8 Descrierea sistemului de comandă a ventilatorului 
Regulatorul cu microcip permite sistemului de comandă a ventilatorului să realizeze un control mai precis şi 

mai fiabil al condensării, chiar şi în condiţii neprielnice de mediu înconjurător. 
Regulatorul permite setarea, cu parola fabricantului, a următoarelor logici de control al ventilatoarelor: 
 
Trepte: este posibilă stabilirea a până la patru trepte de control al ventilatoarelor. Fiecare treaptă necesită 

introducerea cu tastatura a unei valori a presiunii de activare, împreună cu o valoare a presiunii diferenţiale (pentru a 
dezactiva treapta). 

Reglarea continuă a turaţiei: Printr-un semnal de 0-10 V c.c., este posibil controlul unui regulator extern al 
turaţiei. În plus faţă de reglarea turaţiei ventilatoarelor potrivit presiunii de condensare, regulatorul le poate cupla şi 
decupla. 

Reglarea cu sistem Speedtroll: Logica reglării cu acest sistem combină avantajele controlului cu turaţie 
variabilă cu simplitatea controlului în trepte. Regulatorul de turaţie este aplicat numai la unele ventilatoare, în timp ce 
celelalte sunt controlate cu sistemul în trepte. Un astfel de sistem permite funcţionarea unităţii în condiţii de temperaturi 
scăzute a aerului fără a fi nevoie de instalarea unor soluţii complexe şi mai scumpe  

Funcţia de mod silenţios al ventilatorului ajută la reducerea zgomotului unităţii prin limitarea turaţiei maxime a 
ventilatorului în conformitate cu un grafic de funcţionare. Funcţia poate acţiona numai dacă este utilizată o reglare 
continuă a turaţiei (invertor simplu sau dublu); parametrii săi pot fi setaţi cu parola “User” (utilizator). Funcţia este 
anulată oricând atunci când presiunea de condensare depăşeşte pragul de presiune a condensatorului. 
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9 Modificarea valorii de referinţă a apei răcite 
Printre opţiunile regulatorului, există de asemenea multe posibilităţi de a regla unitatea cu anumite logici sau 

semnale externe. 
Una din funcţiile pe care inginerii şi tehnicienii le găsesc deosebit de utile, este posibilitatea de a modifica 

valoarea de referinţă de control local al apei răcite în conformitate cu următoarele logici: 
 
Valoare de referinţă dublă: Printr-un contact extern (opţional este instalat un comutator pe panoul electric de 

comandă), este posibilă varierea valorii de referinţă locale a controlului între două valori bine definite. O astfel de 
opţiune se dovedeşte a fi aplicabilă avantajos în cazul instalaţiei cu baterie de gheaţă. O astfel de aplicaţie necesită în 
mod normal o valoare de referinţă pozitivă (de ex. 7°C) pentru utilizare în timpul zilei şi o a doua valoare de referinţă 
negativă (de ex. -5°C) pe timp de noapte. Fireşte, în cazul în care temperatura apei la ieşirea din evaporator este mai 
mică de 4°C, la sistemul de apă trebuie adăugată cantitatea corectă de antigel. 

  
De la semnal extern: Prin utilizarea unui semnal extern de 4-20 mA, este posibilă modificarea valorii de 

referinţă locale între limitele minimă şi maximă predeterminate. 
 
De la Delta T al apei din evaporator: Reducerea Dt a apei din evaporator - reglabilă cu parola "Consumer"- 

corespunde unei creşteri a valorii de referinţă pentru controlul temperaturii apei răcite. O astfel de logică de control 
permite economisirea energiei când unitatea funcţionează la sarcină parţială şi poate fi utilizată pentru a simula 
controlul temperaturii pe retur. 
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10 Limitarea sarcinii unităţii 
Această funcţie este utilă în toate acele situaţii în care în anumite perioade ale zilei este necesară reducerea 
consumului de electricitate. 

Este posibilă limitarea consumului de energie a unităţii prin utilizarea oricăruia din cele două opţiuni 
disponibile cu parola “User”. 

Primul mod, numit “Limitare de solicitare” necesită un semnal extern de 4-20 mA; sarcina max. a unităţii 
scade de la 100% la 0% pe măsură ce intrarea creşte de la 4 mA la 20 mA. Intrările mai mici de 4 mA nu au efect asupra 
unităţii.  

Al doilea mod, numit “Limitare de curent” necesită o măsurare directă a curentului absorbit de unitate şi 
setarea curentului maxim de absorbit. 
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11 Încărcarea moderată 
Această funcţie, ce poate fi accesată prin tastatură cu parola User, limitează solicitarea unităţii la o valoare 

predefinită pe o perioadă de timp predeterminată după pornirea unităţii. Această funcţie este aplicabilă în situaţii în care 
temperatura apei este ridicată la pornire dar sarcina termică nu este constant ridicată. Această logică permite 
economisirea energiei în timpul pornirii unităţii şi previne suprasolicitarea inutilă a compresoarelor. 
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12 Pornirea cu apa din evaporator la temperatură ridicată 
 
Această funcţie limitează sarcina fiecărui compresor la o valoare stabilită (implicită 70%), până când 

temperatura pe evacuarea apei depăşeşte valoare stabilită (implicită 25°C). O astfel de logică ajută la pornirea unităţii 
când temperatura apei este foarte ridicată (35-40°C), evitând supraîncălzirea periculoasă a motorului şi declanşarea 
nedorită a dispozitivelor de protecţie la presiune înaltă.  

Valorile încărcării maxime a compresorului şi limita de temperatură pentru apă pot fi modificate cu parola 
"User". 
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13 Inhibarea pornirii 
Regulatorul poate gestiona pornirea şi oprirea unităţii în conformitate cu o varietate de logici în funcţie de 

aplicaţia cerută. 
 
Pornire/oprire locală: oprirea unităţii prin regulator (tasta cuplare/decuplare). Dacă comutatorul este activat, pe 

afişajul de stare a unităţii va apare "Off Keypad" 
Pornire/oprire de la distanţă: oprirea unităţii prin contact digital.  
Dacă comutatorul panoului este în poziţia “0”, unitatea este oprită cu comutatorul local şi pe ecran apare “Off 

Loc/Rem Sw”. 
- Dacă comutatorul este în poziţia “Loc” unitatea este cuplată (dacă nu sunt alte condiţii de oprire predominante). 
- Când comutatorul este în poziţia "Rem", comanda cu contact digital permite pornirea şi oprirea unităţii de la 

distanţă. Când unitatea este oprită de la distanţă, pe afişajul de stare a unităţii va apare "Off Loc/Rem Sw”" 
Pornire/oprire reţea: această funcţie permite pornirea şi oprirea unităţii prin sistemul de supraveghere PlantVisor 1.0. 
Dacă funcţia este activată, pe afişajul de stare a unităţii va apare "Off Rem". 
Pornire/oprire grafic de funcţionare: această funcţie, dacă este activată, permite pornirea şi oprirea unităţii în 
conformitate cu un grafic de funcţionare definit de utilizator. În cazul activării funcţiei, pe afişajul de stare a unităţii va 
apare "Off Time Schedule".  
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14 Anexa 1: Încărcarea software-ului pe regulator 
Încărcarea software-ului pe regulator este posibilă prin utilizarea a două căi diferite: prin descărcarea directă de 

pe un calculator personal sau cu tasta de programare Carel.  
14.1 Încărcarea directă de pe PC 

Pentru încărcarea programului este nevoie de: 
- instalarea în PC a programului Winload furnizat de Carel şi disponibil pe situl web: ksa.carel.com. Poate fi de 

asemenea cerut la Daikin. 
- conectarea PC, cu ajutorul unui cablu serial RS232, la  adaptorul RS232/RS485 Carel (cod 98C425C001) 
- conectarea portului adaptorului RS485 la portul terminalului regulatorului (J10) utilizând un cablu telefonic cu 

6 fire (cablu de terminal) 
- deconectarea regulatorului de la pLAN şi setarea adresei de reţea la 0. 
- Cuplaţi regulatorul şi rulaţi Winload, selectaţi numărul corect al portului serial pe care-l utilizaţi şi aşteptaţi (câteva 

zecimi de secundă) pentru starea “ON LINE” (aceasta înseamnă că programul este conectat la regulator). 
- Apoi selectaţi directorul “Upload” şi secţiunea “Application” şi selectaţi toate fişierele de program furnizate de 

Daikin (un fişier în căsuţa “blb files” şi unul sau mai multe fişiere în căsuţa “iup files”). 
Apoi apăsaţi butonul “Upload” şi aşteptaţi până când transferul este finalizat; programul prezintă progresul 

transferului într-o fereastră iar când procesul este finalizat apare mesajul “UPLOAD COMPLETED”. 
În sfârşit, decuplaţi regulatorul, deconectaţi-l de PC, reconectaţi pLAN şi setaţi adresa corectă de reţea. 
Acest procedeu trebuie aplicat la toate regulatoarele de pe unitate. 
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14.2 Încărcarea de la cheia de programare 
Pentru a încărca programul cu ajutorul cheii de programare Carel (cod xxxxxxxx) trebuie întâi încărcat 

programul la cheie şi apoi îl descărcaţi pe unul sau mau multe regulatoare. Pentru ambele operaţiuni trebuie utilizat 
acelaşi procedeu, prin selectarea poziţiei corecte a întreruptorului cu cheie: 

 
Poziţia întreruptorului cu cheie Tip de transfer 
1 (lumină verde) programarea cheii de la pCO˛ 
2 (lumină roşie) programarea pCO˛ de la cheie 

 
 
Procedeul este descris după cum urmează. 

- deconectaţi regulatorul de la pLAN şi setaţi adresa de reţea la 0. 
- selectaţi poziţia din dreapta a întreruptorului cu cheie 
- introduceţi cheia în conexiunea “memorie de extindere” (scoateţi capacul dacă este necesar) 
- apăsaţi tastele “sus” şi “jos” în aceeaşi timp şi cuplaţi regulatorul 
- apăsaţi tasta “Enter” pentru a confirma operaţiunea 
- aşteptaţi până regulatorul se iniţializează 
- decuplaţi regulatorul 
- scoateţi cheia. 

În cazul în care nu este disponibil nici un regulator cu program instalat, cheia poate fi programată utilizând 
acelaşi procedeu ca cel descris pentru încărcarea directă de la un PC. În acest caz, cu cheia introdusă în regulator şi 
întreruptorul cu cheie destindere poziţia 2 (lumina roşie), programul va fi scris pe cheie în loc de regulator. 
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15 Anexa 2: Procedura de pornire şi oprire a unităţii şi 
compresorului 

 
În următorul paragraf sunt prezentate procedurile de pornire, gestionare şi oprire a unităţii. În plus faţă de 

aceasta, este prezentată strategia de încărcare şi descărcare a compresorului. 
 
 
 
 
 

Cerere pornire unitate 

Permisiune fluxostat evaporator în 20 s 
(fixat de fabricant) 

30 s aşteptare (setat de utilizator) 
 

Pornire funcţionare PID 

30 s aşteptare (setat de utilizator) 
 

Pornirea compresoarelor activată 

PID cere ÎNCĂRCARE 
 
 

PID cere AŞTEPTARE 
 
 

PID cere DESCĂRCARE 
 

 

NU ALARMĂ UNITATE 005 
(Alarmă debit evap) 

DA 

Este necesar un compresor nou  Nu se cere un 
compresor nou 

Este selectat compresorul cu 
ore de funcţionare mai puţine 

Deschidere electrovalvă lichid 

3s aşteptare 
 

Închidere releu linie 

Confirmare tranziţie în 10 s 

8s descărcare compresor 

Compresor activat pentru 
încărcare 

ALARMĂ COMPRESOR 008 
 (Defecţiune de tranziţie) 

NU 

I/DA 

Încărcare compresoare 
 

Oprire compresor cerută 

Compresor descărcare completă (max. 30 s) 

Închidere electrovalvă lichid 

Dezactivare alarmă de presiune joasă 
 

Închidere ventil de destindere 

Deschidere linie releu 
 

Aşteptare pentru atingerea valorii de 
referinţă a presiunii de evaporare 

(cu un timp maxim) 

Nu se cere oprirea 
compresorului 

Compresoare în 
descărcare 

 

Gestionarea pornirii unităţii şi 
compresoarelor 
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Gestionarea pornirii şi încărcării compresoarelor (4 compresoare) 

Treapta nr. Comp. conducător Comp. decalat 1 Comp. decalat 2 Comp. decalat 3 
0 Oprit Oprit Oprit Oprit 

1 
Dacă          (T – val ref.) < DT pornire        şi   răcire 

sau             (val.ref. - T) < DT pornire        şi    încălzire 
Aşteptare 

2 Pornire Oprit Oprit Oprit 
3 Încărcare până la 75% Oprit Oprit Oprit 
4 Dacă T în banda de reglare aşteaptă timpul dintre stadii 
5 Dacă T se apropie de val. ref – Aşteptare 

6a (T în banda de regl.) 
Descărcare până la 

50% 
Pornire Oprit Oprit 

6b (T în afara benzii de 
regl.) 

Fixat la 75% Pornire Oprit Oprit 

6 Fixat la 75% sau 50% Încărcare până la 50% Oprit Oprit 
7 (dacă conducător la 

50%) 
Încărcare până la 75% Fixat la 50% Oprit Oprit 

8 Fixat la 75% Încărcare până la 75% Oprit Oprit 
9 Dacă T în banda de reglare aşteaptă timpul dintre stadii 

10 Dacă T se apropie de val. ref – Aşteptare 

10a (T în banda de regl.) Fixat la 75% 
Descărcare până la 

50% 
Pornire Oprit 

10b (T în afara benzii de 
regl.) 

Fixat la 75% Fixat la 75% Pornire Oprit 

11 Fixat la 75% Fixat la 75% sau 50% Încărcare până la 50% Oprit 
12 (dacă decalat 1 la 

50%) 
Fixat la 75% Încărcare până la 75% Fixat la 50% Oprit 

13 Fixat la 75% Fixat la 75% Încărcare până la 75% Oprit 
14 Dacă T în banda de reglare aşteaptă timpul dintre stadii 
15 Dacă T se apropie de val. ref – Aşteptare 

16a (T în banda de regl.) Fixat la 75% Fixat la 75% 
Descărcare până la 

50% 
Pornire 

16b (T în afara benzii de 
regl.) 

Fixat la 75% Fixat la 75% Fixat la 75% Pornire 

17 Fixat la 75% Fixat la 75% Fixat la 75% sau 50% Încărcare până la 50% 

Cerere de oprire a unităţii 

Oprire compresoare (vezi oprirea compresoarelor 
în procedura de pornire şi gestionare) 

Deschidere fluxostat în 180 s (stabilit de utilizator) 

Oprirea pompei evaporatorului şi 
condensatorului (WHS)  

ALARMĂ UNITATE 
005 

(Alarmă debit evap) 

NU 

DA 

Oprire unitate 
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18 (dacă decalat 2 la 
50%) 

Fixat la 75% Fixat la 75% Încărcare până la 75% Fixat la 50% 

19 Fixat la 75% Fixat la 75% Fixat la 75% Încărcare până la 75% 

20 
Încărcare până la 

100% 
Fixat la 75% Fixat la 75% Fixat la 75% 

21 Fixat la 100% 
Încărcare până la 

100% 
Fixat la 75% Fixat la 75% 

22 Fixat la 100% Fixat la 100% 
Încărcare până la 

100% 
Fixat la 75% 

23 Fixat la 100% Fixat la 100% Fixat la 100% 
Încărcare până la 

100% 
24 Fixat la 100% Fixat la 100% Fixat la 100% Fixat la 100% 

Gestionarea descărcării şi opririi compresoarelor (4 compresoare) 
Treapta nr. Comp. conducător Comp. decalat 1 Comp. decalat 2 Comp. decalat 3 

0 100% 100% 100% 100% 

1 Fixat la 100% Fixat la 100% Fixat la 100% 
Descărcare până la 

75% 

2 Fixat la 100% Fixat la 100% 
Descărcare până la 

75% 
Fixat la 75% 

3 Fixat la 100% 
Descărcare până la 

75% 
Fixat la 75% Fixat la 75% 

4 
Descărcare până la 

75% 
Fixat la 75% Fixat la 75% Fixat la 75% 

5 Fixat la 75% Fixat la 75% Fixat la 75% 
Descărcare până la 

50% 

6 Fixat la 75% Fixat la 75% 
Descărcare până la 

50% 
Fixat la 50% 

7 Fixat la 75% Fixat la 75% Fixat la 50% 
Descărcare până la 

25% 

8 Dacă T se apropie de val. ref – Aşteptare 

8a (T în banda de regl.) Fixat la 75% Fixat la 75% Încărcare până la 75% Oprire 

8b (T nu în banda de regl.) Fixat la 75% Fixat la 75% Fixat la Oprire 

9 (dacă decalat 2 la 75%) Fixat la 75% Fixat la 75% Fixat la Oprit 

10 Fixat la 75% 
Descărcare până la 

50% 
Fixat la 50% Oprit 

11 
 
 

Fixat la 75% Fixat la 50% Fixat la 25% Oprit 

12 Dacă T se apropie de val. ref. – Aşteptare ….. 

13a (T în banda de regl.) Fixat la 75% Încărcare până la 75% Oprit Oprit 

13b (T în afara benzii de 
regl.) 

Fixat la 75% Fixat la 50% Oprire Oprit 

14( decalat 1 la 75%) Fixat la 75% 
Descărcare până la 

50% 
Oprit Oprit 

15 
Descărcare până la 

50% 
Fixat la 50% Oprit Oprit 

16 Fixat la 50% 
Descărcare până la 

25% 
Oprit Oprit 

17 Dacă T se apropie de val. ref – Aşteptare 

18a (T în banda de regl.) Încărcare până la 75% Oprire Oprit Oprit 

18b (T în afara benzii de 
regl.) 

Fixat la 50% Oprire Oprit Oprit 

19 
Descărcare până la 

25% 
Oprit Oprit Oprit 
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20 Dacă T se apropie de val. ref – Aşteptare 

21 
Dacă        (val. ref. - T) < DT oprire    şi     răcire 

sau        (T – val. ref.)  < DT oprire    şi     încălzire 
Aşteptare 

22 Oprire Oprit Oprit Oprit 

23 Oprit Oprit Oprit Oprit 
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     Anexa 3: Setările pLAN
 
 
O astfel de operaţiune trebuie efectuată dacă la pLAN se adaugă un terminal sau dacă setările sunt schimbate. 
 
 
1. Ţineţi tastele “sus”, “jos” şi “Enter” apăsate cel puţin 10 secunde  
 

menu' I/O set prog.

estateinver.
?

info

 
 
2. Va apare un ecran cu adresa terminalului şi cu adresa plăcii examinate 
 

 
Terminal  Adr: 16 
I/O Board Adr: n 
 
 

 
 
Cu ajutorul tastelor “sus” şi “jos” se poate alege placa diferită (1, 2, 3, 4 pentru compresoare şi 5, 7, 9, 11 

pentru driverele ventilelor electronice) 
Selectaţi 1 pentru “I/O Board Adr” (placa cu adresa 1) şi apăsaţi "Enter". În circa două secunde va apare 

următorul ecran: 
 

Terminal Config 
         
Press ENTER 
To continue 

 
 
3. Apăsaţi “Enter” din nou; va apare următorul ecran: 
 

P:01  Adr     Priv/Shared 
Trm1  16        Sh 
Trm2  None      --   
Trm3  None      -- Ok? No  
 

 
4. Dacă a trebuit să adăugaţi un al doilea terminal (terminal la distanţă), schimbaţi linia “Trm2 None –“ cu 

linia “Tmr2 17 sh”. Pentru a activa noua configuraţie, puneţi cursorul pe “No” (cu ajutorul tastei “Enter”) 
şi cu “sus” şi “jos” schimbaţi-l în “Yes” şi apăsaţi “Enter”. Operaţiunile 1 până la 3 trebuie repetate pentru 
toate plăcile de compresor (“I/O Board” de la 1 la 4) 

 
La terminarea operaţiunilor opriţi şi reporniţi sistemul. 
 
Observaţie:
Este posibil după repornire, ca unul din terminale să fie blocat pe o unitate. Aceasta se datorează faptului că 

memoria driverelor rămâne alimentată de bateria tampon şi reţine datele configuraţiei anterioare. În acest caz, cu 
sistemul nealimentat, este suficient să decuplaţi bateriile de la toate driverele şi apoi să le conectaţi din nou. 
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16 Anexa 3: Intrările/ieşirile fizice
Software-ul se referă la configuraţia canalelor de intrare şi ieşire a regulatorului după cum este prezentat mai 

jos (răcitoare răcite cu aer). 
 

16.1  Intrare digitală
Nr. PLACA NR.1 PLACA NR.2 
1 Pornire/oprire compresor nr.1 Pornire/oprire compresor nr.3 
2 Pornire/oprire compresor nr.2 Pornire/oprire compresor nr.4 
3 Fluxostat evaporator --- 
4 Monitor de faze --- 
5 Valoare de referinţă dublă (mod gheaţă) --- 
6 Presostat de presiune înaltă nr.1 Presostat de presiune înaltă nr. 3 
7 Presostat de presiune înaltă nr. 2 Presostat de presiune înaltă nr. 4 
8  --- 
9 Activare limită de curent --- 
10 Presostat de presiune joasă nr.1 Presostat de presiune joasă nr.3 
11 Presostat de presiune joasă nr.2 Presostat de presiune joasă nr.3 
12 Defecţiune de tranziţie nr.1 Defecţiune de tranziţie nr.3 
13 Defecţiune de tranziţie nr.2 Defecţiune de tranziţie nr.4 
14 Suprasarcină nr.1 Suprasarcină nr.3 
15 Suprasarcină nr.2 Suprasarcină nr.4 
16 Pornire/oprire unitate --- 
17 Pornire/oprire prin telecomandă --- 
18 Alarmă externă --- 

 
16.2 Intrare analogă
N PLACA NR.1 PLACA NR.2 
B1 Presiune ulei nr.1 Presiune ulei nr.3 
B2 Presiune ulei nr.2 Presiune ulei nr.4 
B3 Anulare valoare de referinţă --- 
B4 Temperatura gazului pe refularea compresorului nr.1 Temperatura gazului pe refularea compresorului nr.3 
B5 Temperatura gazului pe refularea compresorului nr.2 Temperatura gazului pe refularea compresorului nr.4 
B6 Presiunea gazului pe refularea compresorului nr.1 Presiunea gazului pe refularea compresorului nr.3 
B7 Presiunea gazului pe refularea compresorului nr.2 Presiunea gazului pe refularea compresorului nr.4 
B8 Limită solicitare/limită curentă --- 
B9 În temperatura apei (comun pe 2 unit evap) În temperatura apei (comun pe 2 unit evap) 
B10 Temperatura apei ieşire evaporator  

(comun pe 2 unit evap) 
Temperatura apei ieşire evaporator  
(comun pe 2 unit evap) 
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16.3 Ieşire digitală 
N PLACA NR.1 PLACA NR.2 
1 Pornire compresor nr.1 Pornire compresor nr.3 
2 Încărcare compresor nr.1 Încărcare compresor nr.3 
3 Descărcare compresor nr. 1 Descărcare compresor nr.3 
4 Injecţie lichid nr.1 Injecţie lichid nr.3 
5 Linie de lichid nr.1 (*) Linie de lichid nr.3 (***) 
6 Ventilator nr.1 treapta întâi Ventilator nr.3 treapta întâi 
7 Ventilator nr.1 treapta a doua Ventilator nr.3 treapta a doua 
8 Ventilator nr.1 treapta a treia Ventilator nr.3 treapta a treia 
9 Pornire compresor nr.2 Pornire compresor nr.4 
10 Încărcare compresor nr.2 Încărcare compresor nr.4 
11 Descărcare compresor nr.2 Descărcare compresor nr.4 
12 Pompa de apă a evaporatorului --- 
13 Alarmă unitate  --- 
14 Injecţie lichid nr.2 Injecţie lichid nr.4 
15 Linie de lichid nr.2 (**) Linie de lichid nr.4 (****) 
16 Ventilator nr.2 treapta întâi Ventilator nr.4 treapta întâi 
17 Ventilator nr.2 treapta a doua Ventilator nr.4 treapta a doua 
18 Ventilator nr.2 treapta a treia Ventilator nr.4 treapta a treia 

 
(*) Dacă este utilizat ventilul de destindere termostatic. Ventilator nr.1 treapta a patra dacă se utilizează ventilul 
electronic de destindere 
(**) Dacă este utilizat ventilul de destindere termostatic. Ventilator nr.2 treapta a patra dacă se utilizează ventil 
electronic de destindere 
(***) Dacă este utilizat ventilul de destindere termostatic. Ventilator nr.3 treapta a patra dacă se utilizează ventil 
electronic de destindere 
(****) Dacă este utilizat ventilul de destindere termostatic. Ventilator nr.4 treapta a patra dacă se utilizează ventil 
electronic de destindere 

 
 

16.4 Ieşire analogă 
 

N PLACA NR.1 PLACA NR.2 
1 Semnal de ieşire VFD nr.1 Semnal de ieşire VFD nr.3 
2 Al doilea semnal de ieşire VFD nr.1  Al doilea semnal de ieşire VFD nr.3 
3 REZERVĂ REZERVĂ 
4 Semnal de ieşire VFD nr.2 Semnal de ieşire VFD nr.4 
5 Al doilea semnal de ieşire VFD nr.2  Al doilea semnal de ieşire VFD nr.4  
6 REZERVĂ REZERVĂ 
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17 Anexa 4: INTRAREA/IEŞIREA fizică placa de extindere nr.1 
Software-ul se referă la configurarea canalelor de intrare şi ieşire ale plăcii de extindere după cum este 

prezentat mai jos: 
 

17.1 Intrare analogă 
 

N PLACA de extindere nr.1 TIP 

1 Temperatura mediului înconjurător --- 
2 REZERVĂ --- 
3 REZERVĂ --- 
4 REZERVĂ --- 

 
17.2 Intrare digitală 
 
N PLACA de extindere nr.1 
1 REZERVĂ 
2 REZERVĂ 
3 REZERVĂ 
4 REZERVĂ 

 
17.3 Ieşire analogă 

 
N PLACA de extindere nr.1 
1 REZERVĂ 

 
17.4 Ieşire digitală 

 
N PLACA de extindere nr.1 
1 Economizor nr.1 
2 Economizor nr.2 
3 Economizor nr.3 
4 Economizor nr.4 
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