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1 СЪДЪРЖАНИЕ 

Това ръководство дава информация за монтажа, настройката и отстраняването на 
проблеми за контролер. 

Всички работни описания в това ръководство се отнасят за версия на управляващия 
софтуер ASDU01C и последващи ревизии.  

Работните характеристики на охладителя и изгледът на менютата може да се различава 
при други версии на управляващия софтуер. Свържете се с Daikin за информация относно 
актуализации на софтуера. 

1.1. Предпазни мерки при монтажа  

� Предупреждение 
Опасност от токов удар. Може да се получи нараняване на персонала или повреда на 
оборудването. Това оборудване трябва да бъде правилно заземено. Свързването и 
обслужването на контролния панел трябва да се извършва само от персонал, който е 
запознат с работата на управляваното оборудване. 
 
� Внимание 
Компоненти, чувствителни към статично електричество. Статичните разряди при боравене с 
електронни печатни платки могат да повредят компонентите. Преди извършване на 
сервизни дейности, разредете статичните заряди чрез докосване на оголен метал вътре 
в контролния панел. Никога не изключвайте кабели, клемни блокове на платки или 
захранващи куплунзи, ако панелът е под напрежение. 

1.2. Допустима температура и влажност 

Контролерът е предвиден да работи в диапазон на околна температура от –40°C до 
+65°C с максимална относителна влажност от 95% (без кондензиране). 
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2. ОБЩО ОПИСАНИЕ 

Контролният панел съдържа микропроцесорен контролер, който осъществява всички 
функции по следене и управление, необходими за безопасната и ефективна работа на 
охладителя. Операторът може да следи всички работни параметри чрез вградения в панела 
дисплей с 4 реда по 20 знака и клавиатурата с 6 бутона или чрез използване на допълнителен 
дистанционен полу-графичен дисплей или IBM-съвместим компютър, на който работи 
Daikin-съвместим софтуер за следене. 

 
Ако възникне състояние на неизправност, контролерът ще изключи системата и ще 

задейства аларма. Важните работни параметри по време на задействане на алармата се 
запазват в паметта на контролера в помощ при анализа на проблема и отстраняването на 
неизправността. 

 
Системата е защитена чрез парола, която позволява достъп само на оторизиран 

персонал. Операторът трябва да въведе парола чрез клавиатурата на панела, преди да може 
да променя конфигурацията. 
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3. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ СОФТУЕР 

 
• Управление на въздушно охлаждани винтови охладители с безстъпкови винтови 

компресори 
• Контрол на изходящата температура на изпарителя в рамките на ± 0,1 °C (в условия на 

квази-стабилен товар). 
• Управление на внезапно намаление на товара с до 50% и максимум 3°C отклонение от 

контролираната температура. 
• Отчитане на всички основни работни параметри на уреда (температура, налягания и др.) 
• Контрол на кондензацията чрез стъпкова логика, един или два контролера за скорост на 

вентилаторите и смесен контрол по стъпка + скорост (speedtroll) 
• Настройка на двойна точка на задаване за температура на изходящата вода чрез локален 

или дистанционен превключвател.  
• Припокриване на точката на задаване чрез външен сигнал (4-20 mA), възвратна 

температура на изпарителя или външна околна температура. 
• Регулировка на максималната скорост на снижаване на температурата на водата за 

изглаждане на спадове при снижаване на товара на системата. 
• Функция за стартиране с гореща вода, позволяваща пускане на уреда и при висока 

температура на водата в изпарителя. 
• Функция SoftLoad за намаляване на разхода на електроенергия и пиковите натоварвания 

по време на снижаване на температурата. 
• Функция за ограничаване на уреда, позволяваща ограничаване на разхода на 

електроенергия въз основа на текущия разход (ограничение на тока) или на заявения 
капацитет (ограничение на заявката). 

• Функция за тих режим на вентилатора, позволяваща намаляване на шума от уреда чрез 
ограничаване на скоростта на вентилаторите въз основа на зададено разписание. 

• Управление на две водни помпи на изпарителя 
• Клавиатура с 6 бутона за бърз интерфейс. Операторът може да следи работните 

параметри на охладителя на дисплей с фоново осветление, 4 реда по 20 символа. 
• Три нива на защита срещу неразрешени промени.  
• Диагностична система за компресорите, която съхранява последните 10 аларми с дата, 

час и работни параметри по време на възникване на алармата 
• График за седмично и годишно пускане-спиране. 
• Лесна интеграция към системи за автоматизирано следене на сградно оборудване 

посредство отделна цифрова връзка за пускане/спиране на уреда и 4-20 mA сигнали за 
управляване на стойностите на охлажданата вода и ограничаване на заявките. 

• Възможности за комуникация с цел дистанционно следене, промяна на зададени 
стойности, запис на тенденции, откриване на аларми и събития, посредством Windows-
съвместим интерфейс. 

• Възможност за BAS комуникация посредством избираем протокол (възможност за избор 
на протокол) или комуникационен гейтуей. 

• Възможности за дистанционна комуникация посредством аналогов или GSM модем. 
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4. СИСТЕМНА АРХИТЕКТУРА 

Модулната архитектура зависи от използваните средства за управление. 
 

Конкретно, основният контролер (голяма версия, вграден дисплей или, опционално, 
полу-графичен допълнителен дисплей) се използва за контрол на основните функции на 
уреда и за управление на първите два компресора; втори контролер (голяма версия) се 
използва за управление на трети и четвърти компресор, ако има такива. 

 

Могат да се използват до четири pCOe разширителни платки за всеки контролер, за да 
се добавят допълнителни функции към управлението. 

 

Като опционални възможности са предвидени драйвери за електронния разширителен 
клапан. 

 

Цялостната архитектура е показана на фиг.1 
 

pCO2 controller #1

pCO2 controller #2

EEXV Driver
 #1

EEXV Driver
#2

EEXV Driver
#3

EEXV Driver
 #4

Additional
Display

pLAN

pCOe
Expansion #1

pCOe
Expansion #2

pCOe
Expansion #3

pCOe
Expansion #4

J23 port

pCOe
Expansion #4

J23 port

Supervisory 
Systems

pLAN

pLAN

pLAN

OPTIONAL

OPTIONAL

OPTIONAL

OPTIONAL

pCOe
Expansion #2

pCOe
Expansion #1

Фиг.  1 – архитектура 
J23 port J23 порт 
OPTIONAL ОПЦИОНАЛНО 
pCO3 controller #1 pCO3 контролер #1 
pCOe Expansion #1 pCOe разширение #1 
Supervisory systems Системи за наблюдение 
EEXV Driver #1 EEXV драйвер #1 
Additional display Допълнителен дисплей 
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ASDU01C контролерите, драйверите за електронни разширителни клапани и 
допълнителният дисплей са свързани посредством мрежата pLAN от ASDU01C контроли, 
докато разширителните платки pCOe са свързани към ASDU01C контролерите чрез RS485 
разширителна мрежа. 

Хардуерна конфигурация 
Платка Тип Функция Задължит

елно 

Контролер №1 Голям 
Вграден дисплей (*) 

Управление на уреда 
Управление на компресори № 1 и 2 

Y 

Контролер №2 Голям 
Управление на компресори № 3 и 4 Само компресори 3 

и 4 

pCOe #1 - 
Допълнителен хардуер за компресори 
№1 и 2 или за компресори №3 и 4 
(**) 

N 

pCOe #2 - 
Управление на топлинна рекуперация 
или топлинна помпа (***) 

N 

pCOe #3 - Управление на водна помпа N 

pCOe #4 - 
Допълнителни стъпки на вентилатора 
за компресори №1 и 2 или за 
компресори №3 и 4 (**)  

N 

EEXV драйвер №1 EVD200 
Управление на електронен разши-
рителен клапан за компресор №1  

N 

EEXV драйвер №2 EVD200 
Управление на електронен разши-
рителен клапан за компресор №2 

N 

EEXV драйвер №3 EVD200 
Управление на електронен разши-
рителен клапан за компресор №3 

N 

EEXV драйвер №4 EVD200 
Управление на електронен разши-
рителен клапан за компресор №4 

N 

Допълнителен 
дисплей 

PGD 
Специални символи или допълни-
телен дисплей N 

(*) Допуска се едновременното приссътвие на вграден дисплей и допълнителен PGD. 
(**) В зависимост от pLAN адреса на контролера, към който се свързва разширението. 
(***) Свързването на pCOe №2 към контролер №2 е предвидено само за управление на топлинна помпа. 

4.1. Контролен панел 
Контролният панел се състои от дисплей с фоново осветление, 4 реда по 20 символа и 

клавиатура с 6 бутона, чиито функции са обяснени по-долу. 
Този дисплей може да бъде вграден като част от главния контролер (стандартна 

опция) или, опционално, да представлява отделно устройство, базирано псевдографична 
технология PGD. 

  

 

 
 

Фигура 2 - Контролен панел – PGD и вграден дисплей 
 

За вградения дисплей не се изисква настройка, докато PGD устройството изисква адресиране 
чрез процедура от клавиатурата (вижте приложението за подробности). 

Фиг.  3 – PGD дисплей 
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4.2. Основна платка 

Управляващата платка съдържа хардуера и софтуера, необходими за следене и 
управление на уреда. 

 

 
 

ON 

OFF

R  G  V

 Адресни микропревключватели 
 

1. Захранване G (+), G0 (-)  
 

2. Светодиод за статус 
 

3. Предпазител 250Vac 
 

4. Универсални аналогови входове (NTC, 0/1V,  
0/10V,0/20mA, 4/20mA) 

5. Пасивни аналогови входове (NTC, PT1000, 
Вкл.- изкл.) 

 
6. Аналогови изходи 0/10V 

7. 24Vac/Vdc цифрови входове 

8. 230Vac или 24Vac/Vdc цифрови входове 

9. Синоптична клемна връзка 

10. Стандартна клемна (и за зареждане на 
програми) връзка 

11. Цифрови изходи (релета) 

12. Свързване на разширителна платка 
 

13. pLAN връзка и микропревключватели 
14. Свързване на серийна карта 

 
15. Свързване на карта за принтер 

 
16. Свързване на разширителна памет 

 
17. Вграден панел 

 

 
Фигура 4 –контролер 
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4.3. pCOe разширение 

 
Добавянето на допълнителна (опционална) функционалност в архитектурата изисква 

използването на разширителни платки, показани на фигури 5 и 6. 

 
1. Конектор за захранване [G (+), G0 (-)] 
2. Аналогов изход 0 до 10 V 
3. Мрежов конектор за разширения в RS485 (GND, T+, T-) или tLAN (GND, T+) 
4. 24Vac/Vdc цифрови входове 
5. Жълт LED, показващ захранващо напрежение и 3 сигнални LED 
6. Сериен адрес 
7. Аналогови входове и захранване на сензор 
8. Цифрови изходи на реле 
9.  

Фигура 5 - pCOe разширение 
 

Това устройство трябва да се адресира, за да се осигури правилна комуникация с кон-
тролера посредством RS485 протокол. Адресиращите микропревключватели са разположени 
около светодиодите за статус (вижте елемент 6 от фигура 5). След правилното задаване на 
адреса, разширението може да се свърже към платката на контролера. Правилно свързване се 
постига чрез свързване на пин J23 от контролера към пин J3 от разширителната платка 
(отбележете, че конекторът на разширителната платка е различен от този на контролера, но 
кабелите трябва да са разположени на същите места спрямо конекторите). Разширителните 
платки са само входно/изходни разширения за контролера и не изискват софтуер. 

 
Фигура 6 - pCOe детайл: превключватели 

 

Адресиращи 
превключватели 



 
D – KOMCP00106-12BG - 12/92

Както е показано на фигура 6, разширителните платки имат само четири 
микропревключвателя за задаване на мрежовия адрес. За повече информация относно 
микропревключвателите и тяхната конфигурация, вижте следващия раздел.  

 
Налични са три светодиода за статус, тяхното състояние представя различни 

състояния на разширителната платка.  
ЧЕРВЕНО ЖЪЛТО ЗЕЛЕНО Значение 
- - ON Активен протокол за управление на CAREL/tLAN 

- ON - Грешка на сондата 

ON - - “I/O mismatch” грешка, причинена от 
несъответствие между сигналите на входа 
и изхода 

мига - - Липса на комуникация 
- - - Изчакване на системата да стартира от 

главното устройство (макс. 30 сек.) 

4.4. Драйвер на EEXV клапан 

Драйверите на клапана съдържат софтуер за управление на електронния 
разширителен клапан и са свързани към група батерии, осигуряваща затваряне на клапана в 
случай на спиране на тока. 

 
 

 
 

Фиг.  7 – EXV драйвер 

4.4.1. Значение на светодиодите за статус на EEXV драйвер 

При нормални условия, петте светодиода обозначават: 
• POWER: (жълто) остава да свети при наличие на захранване. Остава изгасен в случай 

на захранване от батерия: (зелено) Мига при отваряне на клапана. Свети при напълно 
отворен клапан 

• CLOSE: (зелено) Мига при затваряне на клапана. Свети при напълно затворен клапан 
• Alarm: (червено) Свети или мига в случай на хардуерна аларма. 
• pLAN: (зелено) Свети при нормална работа на pLAN. 

При наличие на критични алармени ситуации, комбинацията от светодиоди 
идентифицира алармата както е показано по-долу.   

Най-високият приоритет е ниво 7. В случай на няколко аларми се визуализира тази с 
най-висок приоритет. 

 

Адресни микро-
превключватели 
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Аларми, които спират 
системата 

ПРИОРИТЕТ 
ИНДИКАТОР 

OPEN 
ИНДИКАТОР 

CLOSE 
ИНДИКАТОР 

POWER 
ИНДИКАТОР 

ALARM 
Грешка при четене от 
Eprom 

7 Не свети Не свети Свети Мига 

Отворен клапан при липса 
на захранване 

6 Мига Мига Свети Мига 

При стартиране, изчакване 
на зареждане от батерия 
(параметър   .) 

5 Не свети Свети Мига Мига 

Други аларми 
ПРИОРИТЕТ ИНДИКАТОР 

OPEN 
ИНДИКАТОР 

CLOSE 
ИНДИКАТОР 

POWER 
ИНДИКАТОР 

ERROR 
Грешка при свързване на 
двигател 

4 
Мига Мига Свети Свети 

Грешка на сондата 3 Не свети 
 Мига Свети Свети 

Грешка при запис в Eeprom 2 - - Свети Свети 
Грешка в батерия 1 - - Мига Свети 

PL       pLAN ИНДИ
КАТОР pLAN 

Връзка ОК Свети 
Грешка при свързване или адрес = 

0 
Не 

свети 
Главен Pco Master не отговаря Мига 

4.5. Адресиране на pLan/RS485 

За получаване на правилната функционалност на мрежова pLAN система, трябва да се 
адресират правилно всички монтирани компоненти. Всеки компонент, както е описано по-
горе, има последователност от микропревключватели, които трябва да се зададат според 
посоченото в следната таблица. 

 
pLAN компонент Микропревключватели 

 1 2 3 4 5 6 
КОМПР. ПЛАТКА №1 ON OFF OFF OFF OFF OFF 
КОМПР. ПЛАТКА №2 OFF ON OFF OFF OFF OFF 
       
ДРАЙВЕР EXV №1 ON ON OFF OFF OFF OFF 
ДРАЙВЕР EXV №2 OFF OFF ON OFF OFF OFF 
ДРАЙВЕР EXV №3 ON OFF ON OFF OFF OFF 
ДРАЙВЕР EXV №4 OFF ON ON OFF OFF OFF 
       
Допълнителен 
ДИСПЛЕЙ 

ON ON ON OFF OFF OFF 

  
RS485 компонент Микропревключвател 
 1 2 3 4   
РАЗШ. ПЛАТКА №1 ON OFF OFF OFF   
РАЗШ. ПЛАТКА №2 OFF ON  OFF OFF   
РАЗШ. ПЛАТКА №3 ON ON OFF OFF   
РАЗШ. ПЛАТКА №4 OFF OFF ON  OFF   

4.6. Софтуер 

Само една софтуерна програма за управление е инсталирана и за двата контролера (ако 
има два); контролерът на уреда се идентифицира чрез неговия pLAN адрес.  



 
D – KOMCP00106-12BG - 14/92

Не са инсталирани програми на pCOe платките или EEXV драйверите (вместо това се 
използва фабрично инсталиран софтуер). 

 
Процедурата за предварителна конфигурация ще се стартира автоматично при първото 

пускане на уреда (след като се инсталира софтуера); възможно е да се активира и ръчно 
(мрежово опресняване), ако се промени мрежовата конфигурация, ако разширението е 
премахнато перманентно или ако е свързано ново разширение след първото зареждане на 
софтуера. 

 
Процедурата за предварителна конфигурация ще се стартира автоматично при 

първото начално зареждане на уреда (след като се инсталира софтуера); възможно е да се 
активира и ръчно (мрежово опресняване), ако се промени мрежовата конфигурация, ако 
разширението е премахнато перманентно или ако е свързано ново разширение след първото 
начално зареждане на софтуера. 

 
Промените в мрежовата конфигурация без опресняване на мрежата ще генерират 

аларми, независимо дали дадено разширение се отстранява (или е неизправно) или се добавя 
ново разширение. 

 
Конфигурацията на функциите, изискващи разширителни платки, е позволена само, 

ако разширителните платки са разпознати в мрежовата конфигурация. 
 
В случай на смяна на контролера се изисква опресняване на мрежата. 
Опресняване на мрежата не се изисква в случай на смяна на неизправна разширителна 

платка, която вече се използва в системата. 
 

4.6.1. Идентифициране на версия 

За да се определи еднозначно класа и версията на софтуера, се използва низ, съставен 
от четири полета (това се отнася и до останалите видове управляващ софтуер от Daikin): 

 
C
1 

C
2 

C
3 

F M M m 

 
• Тризначно символно поле (C1C2C3) за идентифициране на класа на уредите, за които се 

използва софтуерът 
 
Първият символ C1 е за типа на охлаждане на уреда и той приема следните 

стойности: 
- A  :  за охладители с въздушно охлаждане 
- W : за охладители с водно охлаждане  

 
Вторият символ C2 е за типа на компресора и той приема следните стойности: 

- S  :  за винтови компресори 
- R : за бутални компресори 
- Z : за спирални компресори 
- C  : за центробежни компресори 
- T : за компресори turbocor 

 
Третият символ C3 е за типа на изпарителя и той приема следните стойности: 

- D  :  за изпарител с директно разширение 
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- R  :  за изпарител с външно директно разширение 
- F : за потопен изпарител   

 
• Еднозначно символно (F) поле за идентифициране на фамилията на уреда  

В обхвата на този документ (винтови охладители, идентифицирани от полето C2), 
то приема следните стойности 
- A  :  Фамилия Frame 3100 
- B : Фамилия Frame 3200 
- C :  Фамилия Frame 4 
- U :  когато софтуерът е приложим за всички фамилии от дадения клас 

 
• Двузначно цифрово поле за основна версия (MM ) 
• Двузначно цифрово поле за допълнителна версия (MM ) 

 
 
В рамките на този документ, първата версия е: 
 

ASDU01C 
 
Всяка версия се идентифицира също и по датата на издаване. 
 
Първите три цифри от низа на версията не се променят никога (докато не излезе нов 

клас уреди и съответно, нов софтуер). 
 
Четвъртата цифра ще се промени, ако се добави специфична за фамилията уреди 

функция, която не е приложима за останалите фамилии; в този случай, стойността U не може 
да се използва повече и се пуска софтуер за всяка фамилия. Когато това се случи, цифрата на 
версията се връща към най-ниската стойност. 

 
Номерът на основна версия (MM) ще се увеличи при всяко пускане на изцяло нова 

функционалност в софтуера, а цифрата на допълнителната версия при достигане на 
максимално позволената стойност (Z). 

Цифрата на допълнителната версия (m) се увеличава при всяка второстепенна 
модификация на софтуера, без промяна на основния му режим на работа (това включва 
коригиране на грешки и дребни промени по интерфейса). 

 
Инженерни версии, което означава версии в режим на тестване, се идентифицират 

чрез добавяне на буквата Е към низа на версията, последвана от цифра, обозначаваща 
нарастващият брой на инженерните версии. 
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5. ФИЗИЧЕСКИ ВХОДОВЕ И ИЗХОДИ 

Следните параметри са входове и изходи на електронните платки.  
Т есе използват вътрешно и/или се изпращат към pLAN и системата за наблюдение 

съгласно изискванията на софтуера и наблюдението 

5.1. Контролер №1 – Управление на основен уред и компресори №1 и 2 

Аналогов вход   Цифров вход 
Кан. Описание Тип  Кан. Описание 

B1 Налягане на масло №1 4-20mA  DI1 Вкл/Изкл Компр. 1 (Вер. 1 Изкл.) 
B2 Налягане на масло №2 4-20mA  DI2 Вкл/Изкл Компр. 2 (Вер. 2 Изкл.) 
B3 Смукателно налягане №1 (*) 4-20mA  DI3 Превключвател на потока през изпарителя 
B4 Отделителна температура №1 PT1000  DI4 PVM или GPF модул или №1 (**)  
B5 Отделителна температура №2 PT1000  DI5 Двойна точка на задаване 
B6 Отделително налягане №1 4-20mA  DI6 Вис. налягане Превключв. №1 
B7 Отделително налягане №2 4-20mA  DI7 Вис. налягане Превключв. №2 
B8 Смукателно налягане №2 (*) 4-20mA  DI8 Превключвател за ниво на масло №1 (**)  
B9 Темп. на навлизаща вода Сензор NTC  DI9 Превключвател за ниво на масло №2 (**)  
B10 Темп. на изходяща вода Сензор NTC  DI10 Ниско налягане Превключв. №1 
       DI11 Ниско налягане Превключв. №2 
       DI12 Неизправност Преход или твърдо състояние №1 
       DI13 Неизправност Преход или твърдо състояние №2 
       DI14 Претоварване или защита на двигателя №1 
       DI15 Претоварване или защита на двигателя №2 
       DI16 Уред вкл./изкл.  
       DI17 Дистанционно вкл./изкл. 
        DI18  PVM или GPF №2 (**)  

 
Аналогов изход   Цифров изход 

Кан. Описание Тип  Кан. Описание 
AO1 Контрол скорост на вентилатор №1 0-10Vdc  DO1 Старт компр. №1 

AO2 
Втори вентилатор контрол на скорост№1 
или вентилатор модулен изход №1 0-10Vdc  DO2 Товар компр. №1 

AO3  РЕЗЕРВЕН     DO3 Разтовар. компр. №1 
AO4 Контрол скорост на вентилатор №2 0-10Vdc  DO4 Впръскване на течност №1 

AO5 
Втори вентилатор контрол на скорост№2 
или вентилатор модулен изход №2 0-10Vdc  DO5 Течна линия №1 (*) 

AO6  РЕЗЕРВЕН    DO6 1ви вентилатор стъпка №1 
       DO7 2ри вентилатор стъпка №1 
       DO8 3ти вентилатор стъпка №1 
       DO9 Старт компр. №2 
       DO10 Товар компр. №2 
       DO11 Разтовар. компр. №2 
       DO12 Водна помпа на изпарител 
       DO13 Аларма на уреда 
       DO14 Впръскване на течност №2 
       DO15 Течна линия №2 (*) 
       DO16 1ви вентилатор стъпка №2 
       DO17 2ри вентилатор стъпка №2 
        DO18 3ти вентилатор стъпка №2 

 
(*) Ако не е инсталиран EEXV драйвер. Ако е инсталиран EEXV драйвер, ниското налягане трябва да се 
установява чрез EEXV драйвера. 
(**) Опционално 
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5.2. Контролер №2 – Управление на компресори №3 и 4 

Аналогов вход   Цифров вход 

Кан. Описание Тип  Кан. Описание 

B1 Налягане на масло №3 4-20mA  DI1 Вкл/Изкл Компр. №3 

B2 Налягане на масло №4 4-20mA  DI2 Вкл/Изкл Компр. №4 

B3 Смукателно налягане №3 (*) 4-20mA  DI3  РЕЗЕРВЕН 

B4 Отделителна температура №3 PT1000  DI4 PVM или GPF  №3 (***) 

B5 Отделителна температура №4 PT1000  DI5  РЕЗЕРВЕН 

B6 Отделително налягане №3 4-20mA  DI6 Вис. налягане Превключв. №3 

B7 Отделително налягане №4 4-20mA  DI7 Вис. налягане Превключв. №4 

B8 Смукателно налягане №4 (*) 4-20mA  DI8 Превключвател за ниво на масло №3 (***) 

B9 Изпар. №2 Темп. на навлизаща вода  (**)  NTC  DI9 Превключвател за ниво на масло №4 (***) 

B10 Изпар. №2 Темп. на изходяща вода  (**) NTC  DI10 Ниско налягане Превключвател №3 (***)  

       DI11 Ниско налягане Превключвател №4 (***)  

       DI12 Неизправност Преход или твърдо състояние №3 

       DI13 Неизправност Преход или твърдо състояние №4 

       DI14 Претоварване или защита на двигателя №3 

       DI15 Претоварване или защита на двигателя №4 

       DI16 
1ви или 2ри вентилатор неизправност при 
контрол на скорост №3 (**) 

       DI17 
1ви или 2ри вентилатор неизправност при 
контрол на скорост №4 (**) 

        DI18 PVM или GPF №4 (***) 

 
Аналогов изход   Цифров изход 

Кан. Описание Тип  Кан. Описание 

AO1 Контрол скорост на вентилатор №3 0-10Vdc  DO1 Старт компр. №3 

AO2 
Втори вентилатор контрол на скорост№3 
или вентилатор модулен изход №3 0-10Vdc  DO2 Товар компр. №3 

AO3  РЕЗЕРВЕН    DO3 Разтовар. компр. №3 

AO4 Контрол скорост на вентилатор №4 0-10Vdc  DO4 Впръскване на течност №3 

AO5 
Втори вентилатор контрол на скорост№4 
или вентилатор модулен изход №4 0-10Vdc  DO5 Течна линия №3 (*) 

AO6  РЕЗЕРВЕН    DO6 1ви вентилатор стъпка №3 

       DO7 2ри вентилатор стъпка №3 

       DO8 3ти вентилатор стъпка №3 

       DO9 Старт компр. №4 

       DO10 Товар компр. №4 

       DO11 Разтовар. компр. №4 

       DO12  РЕЗЕРВЕН 

       DO13  РЕЗЕРВЕН 

       DO14 Впръскване на течност №4 

       DO15 Течна линия №4 (*) 

       DO16 1ви вентилатор стъпка №4 

       DO17 2ри вентилатор стъпка №4 

        DO18 3ти вентилатор стъпка №4 
 

(*) Ако не е инсталиран EEXV драйвер. Ако е инсталиран EEXV драйвер, ниското налягане трябва да се 
установява чрез EEXV драйвера. 
(**) Само за уреди с 2 изпарителя 
(***) Опционално 
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5.3. pCOe разширение №1 - допълнителен хардуер 

5.3.1. Разширение свързано към контролер №1 

Аналогов вход  Цифров вход 

Кан. Описание Тип  Кан. Описание 

B1 Компр. Сензор за капацитет №1 (*) 4-20mA  DI1  РЕЗЕРВЕН 

B2 Компр. Сензор за капацитет №2 (*) 4-20mA  DI2  РЕЗЕРВЕН 

B3 Смукателна темп. №1 (**) NTC  DI3 Превключвател за ниско налягане №1 (*) 

B4 Смукателна темп. №2 (**) NTC   DI4 Превключвател за ниско налягане №2 (*) 

 
Аналогов изход  Цифров изход 

Кан. Описание Тип  Кан. Описание 

AO1  РЕЗЕРВЕН   DO1 Аларма на компресор №1 (*) 

      DO2 Аларма на компресор №2 (*) 

      DO3 Икономайзер №1 (*) 

      DO4 Икономайзер №2 (*) 
(*) Опционално 
(**) Ако не е инсталиран EEXV драйвер. Ако е инсталиран EEXV драйвер, смукателната температура трябва да 
се установява чрез EEXV драйвера. 

5.3.2. Разширение свързанокъм контролер №2 

Аналогов вход  Цифров вход 

Кан. Описание Тип  Кан. Описание 

B1 Компр. Сензор за капацитет №3 (*) 4-20mA  DI1  РЕЗЕРВЕН 

B2 Компр. Сензор за капацитет №4 (*) 4-20mA  DI2  РЕЗЕРВЕН 

B3 Смукателна темп. №3 (**) NTC  DI3 Превключвател за ниско налягане №3 (*) 

B4 Смукателна темп. №4 (**) NTC   DI4 Превключвател за ниско налягане №4 (*) 

 
Аналогов изход  Цифров изход 

Кан. Описание Тип  Кан. Описание 

AO1  РЕЗЕРВЕН   DO1 Аларма на компресор №3 (*) 

      DO2 Аларма на компресор №4 (*) 

      DO3 Икономайзер №3 (*) 

        DO4 Икономайзер №4 (*) 
(*) Опционално 
 (**) Ако не е инсталиран EEXV драйвер. Ако е инсталиран EEXV драйвер, смукателната температура трябва 
да се установява чрез EEXV драйвера. 
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5.4. pCOe разширение №2 - Управление на топлинна рекуперация или топлинна 
помпа 

Опциите за управление на топлинна рекуперация или топлинна помпа са алтерна-
тивни; само една от тях може да се използва и те са указани в настройката от производителя 

5.4.1. Опция за топлинна рекуперация 

Аналогов вход  Цифров вход 
Ка
н. Описание Тип  Кан. Описание 

B1 Сензор за околна температура    DI1 Превключвател за топлинна рекуперация 

B2  РЕЗЕРВЕН    DI2 
Превключвател на поток за топлинна 
рекуперация 

B3 Сензор за темп. на навлизаща вода NTC  DI3  РЕЗЕРВЕН 

B4 Сензор за темп. на изходяща вода NTC   DI4  РЕЗЕРВЕН 

 
Аналогов изход  Цифров изход 

Кан
. Описание Тип  Кан. Описание 

AO1 
Байпасен клапан за топлинна 
рекуперация (*) 4-20mA  DO1 4-посочен клапан ТР №1 

      DO2 4-посочен клапан ТР №2 

      DO3 4-посочен клапан ТР №3 

        DO4 4-посочен клапан ТР №4 
(*) Опционално 

5.4.2. Опция за топлинна помпа 

5.4.2.1. Разширение свързано към контролер №1 

Аналогов вход  Цифров вход 
Ка
н. Описание Тип  Кан. Описание 

B1 Сензор за околна температура NTC  DI1 Превключвател отопление/охлаждане  

B2 Сензор за размразяване №1 (*) NTC  DI2  РЕЗЕРВЕН 

B3 Сензор за размразяване №2 (*) NTC  DI3  РЕЗЕРВЕН 

B4  РЕЗЕРВЕН     DI4  РЕЗЕРВЕН 

 
Аналогов изход  Цифров изход 

Кан. Описание Тип  Кан. Описание 

AO1 Байпасен клапан за топлинна помпа 4-20mA  DO1 4-посочен клапан Компр. №1  

      DO2 
Всмукване при впръскване на течност 
№1  

      DO3 4-посочен клапан Компр. №2 

        DO4 
Всмукване при впръскване на течност 
№2  

(*) Ако не е инсталиран EEXV драйвер. Ако е инсталиран EEXV драйвер, температурата на размразяване 
трябва да се установява чрез EEXV драйвера (температура на всмукване). 
(**) Опционално 

5.4.2.2. Разширение свързано към контролер №2 

Аналогов вход  Цифров вход 
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Ка
н. Описание Тип  Кан. Описание 

B1  РЕЗЕРВЕН  NTC  DI1  РЕЗЕРВЕН 

B2 Сензор за размразяване №3 (*) NTC  DI2  РЕЗЕРВЕН 

B3 Сензор за размразяване №4 (*) NTC  DI3  РЕЗЕРВЕН 

B4  РЕЗЕРВЕН    DI4  РЕЗЕРВЕН 

 
Аналогов изход  Цифров изход 

Кан. Описание Тип  Кан. Описание 

AO1  РЕЗЕРВЕН 4-20mA  DO1 4-посочен клапан Компр. №3 

      DO2 
Всмукване при впръскване на течност 
№3 

      DO3 4-посочен клапан Компр. №4 

        DO4 
Всмукване при впръскване на течност 
№4  

(*) Ако не е инсталиран EEXV драйвер. Ако е инсталиран EEXV драйвер, температурата на размразяване 
трябва да се установява чрез EEXV драйвера (температура на всмукване). 

5.5. pCOe разширение №3 - управление на водна помпа 

Аналогов вход  Цифров вход 
Кан. Описание Тип  Кан. Описание 

B1  РЕЗЕРВЕН    DI1 Аларма на първа помпа 

B2  РЕЗЕРВЕН    DI2 Аларма на втора помпа 

B3  РЕЗЕРВЕН    DI3 Аларма на първа помпа за ТР (*) 

B4  РЕЗЕРВЕН     DI4 Аларма на втора помпа за ТР (*) 

 
Аналогов изход  Цифров изход 

Кан. Описание Тип  Кан. Описание 

AO1  РЕЗЕРВЕН   DO1 Втора водна помпа 

      DO2  РЕЗЕРВЕН 

      DO3 Първа помпа за ТР (*) 

        DO4 Втора помпа за ТР (*) 
(*) Опционално 
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5.6. pCOe разширение №4 - управление на стъпка на вентилатор 

5.6.1. Разширение свързано към контролер №1 

Аналогов вход  Цифров вход 
Кан. Описание Тип  Кан. Описание 

B1 Припокриване на зададена точка 4-20mA  DI1 Активиране на ограничение на тока 

B2 Ограничение на заявка 4-20mA  DI2 Въшна аларма 

B3  РЕЗЕРВЕН    DI3  РЕЗЕРВЕН 

B4 Ток на уреда  4-20mA   DI4  РЕЗЕРВЕН 

 
Аналогов изход  Цифров изход 

Кан. Описание Тип  Кан. Описание 

AO1  РЕЗЕРВЕН   DO1 4° вентилатор стъпка компр. #1  

     DO2 5° вентилатор стъпка компр. #1  

       DO3 4° вентилатор стъпка компр. #2  

        DO4 5° вентилатор стъпка компр. #2  
(*) Само ако няма платка на топлинна помпа 

5.6.2. Разширение свързано към контролер №2 

Аналогов вход  Цифров вход 
Кан. Описание Тип  Кан. Описание 

B1  РЕЗЕРВЕН    DI1  РЕЗЕРВЕН 

B2  РЕЗЕРВЕН    DI2  РЕЗЕРВЕН 

B3  РЕЗЕРВЕН 4-20mA  DI3  РЕЗЕРВЕН 

B4  РЕЗЕРВЕН 4-20mA   DI4  РЕЗЕРВЕН 

 
Аналогов изход  Цифров изход 

Кан. Описание Тип  Кан. Описание 

AO1  РЕЗЕРВЕН   DO1 4° вентилатор стъпка компр. #3  

     DO2 5° вентилатор стъпка компр. #3  

       DO3 4° вентилатор стъпка компр. #4  

        DO4 5° вентилатор стъпка компр. #5 
(*) Само ако няма платка на топлинна помпа 

5.6.3. EXV драйвер  

Аналогов вход 
Кан. Описание Тип 

B1 
Смукателна температура №1, №2, №3, 
№4 (*) NTC 

B2 
Смукателно налягане №1, №2, №3, №4 
(*) 4-20mA 

(*) В зависимост от pLan адреса на драйвера 
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6. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА КОНТРОЛЕРА 

Следва описание на основните функции на управляващия софтуер  

6.1. Предназначение на контролера 

Системата ще контролира температурата на излизащата от изпарителя вода, за да 
запази предварително зададената стойност. 

 
Системата работи за оптимизиране на работата на компонентите от гледна точка на 

тяхната ефективност и издръжливост. 
 
Системата осигурява безопасна работа на уреда и на всички негови компоненти, като 

не допуска опасни ситуации. 

6.2. Пускане на уреда 

Контролерът позволява различни начини за пускане/спиране на уреда: 
 

• Клавиатура: Натискането на бутон от клавиатурата позволява превключване между 
режим “Power OFF” и “Unit On”, ако останалите сигнали позволяват това състояние 

 
• Локален превключвател: когато цифровият вход “Unit On/Off” е отворен, уредът е в 

състояние “Local switch Off”; когато цифровият вход “Unit On/Off” е затворен, уредът 
може да е в състояние “Unit On” или “Remote switch Off” въз основа на цифровия вход 
“Remote On/Off “ 

 
• Дистанционен превключвател: когато локалният превключвател е в състояние 

Включен (цифровият вход “Unit On/Off” е затворен), ако цифровият вход “Remote 
On/Off “ е затворен,  уредът е в състояние “Unit On”; когато цифровият вход “Remote 
On/Off” е отворен, уредът е в състояние “Remote switch Off” 

 
• Мрежа: система за автоматизация на сградно оборудване или система за следене може 

да изпраща сигнал за включване/изключване през серийна линейна комуникация, за 
да установи уреда в състояние Включено или “Rem. Comm. Off” 

 
• Разписание: позволява програмиране на “Time Schedule Off” на седмична база; 

отчитат се почивните дни. 
 
• Изключване според околната температура: уредът не може да работи, освен ако 

околната температура не стане по-висока от предварително зададена стойност (по 
подразбиране 15.0°C (59.0 F) ) 

 
За да премине в състояние “Unit On”, всички разрешени сигнали трябва да позволяват 

работата му. 
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6.3. ежими на уреда 

Уредът може да работи в следните режими: 
 

• Охлаждане: 
Когато се избере този режим, контролерът ще охлажда водата в изпарителя; диапазонът 
на температурата е  +4.0 ÷ +14.0 °C, (39.2 ÷ 57.2 F), точката на задаване на аларма за 
замръзване е 2 °C  (34.6  F) (регулируема от оператора в диапазона +1 ÷ +3 °C (33.8 ÷ 37.4 
F) ) и точката на задаване на защита против замръзване е 3 °C (37.4 F) (регулируема от 
оператора в диапазона: “точката на задаване на защита против замръзване” + 1 ÷ +3 °C 
(“точката на задаване на защита против замръзване” + 1.8 F ÷ 37.4 F) ). 

 
• Охлаждане/Гликол: 

Когато се избере този режим, контролерът ще охлажда водата в изпарителя; диапазонът 
на температурата е  -8°C ÷ +14.0°C (17.6 ÷ 57.2 F), точката на задаване на аларма за 
замръзване е -10 °C  (14.0  F) (регулируема от оператора в диапазона –12 °C ÷ -9°C (10.4 ÷ 
15.8 F) ) и точката на задаване на защита против замръзване е –9 °C (15.8 F) (регулируема 
от оператора в диапазона “точката на задаване на защита против замръзване” + 1°C ÷ -9 
°C (“точката на задаване на защита против замръзване” + 1.8 F ÷ 15.8 F)) 

 
• Лед: 

Когато се избере този режим, контролерът ще охлажда водата в изпарителя; диапазонът 
на температурата е  -8°C ÷ +14.0°C (17.6 ÷ 57.2 F), точката на задаване на аларма за 
замръзване е -10 °C  (14.0  F) (регулируема от оператора в диапазона –12 °C ÷ -9°C (10.4 ÷ 
15.8 F) ) и точката на задаване на защита против замръзване е –9 °C (15.8 F) (регулируема 
от оператора в диапазона “точката на задаване на защита против замръзване” + 1°C ÷ -
9 °C (“точката на задаване на защита против замръзване” + 1.8 F ÷ 15.8 F)) 
При работа в този режим, на компресорите не се позволява разтоварване, а се спират чрез 
стъпкова процедура. 

 
• Отопление: 

Когато се избере този режим, контролерът ще загрява водата в изпарителя; диапазонът на 
температурата е  +30 ÷ +45°C (86 ÷ 113°C), точката на задаване на аларма за гореща вода 
е 50°C  (регулируема от оператора в диапазона +46 ÷ +55°C (114.8 ÷ 131 F) ) и точката на 
задаване на защита против сгорещяване е 48 °C (118.4 F) (регулируема от оператора в 
диапазона +46°C ÷ “точката на задаване на защита против сгорещяване” + 1°C (114.8 F ÷ 
“точката на задаване на защита против сгорещяване” + 1.8 F )) 

 
• Охлаждане + топлинна рекуперация: 

Точките на задаване и защита против замръзване се управляват както е описано за 
режима на охлаждане; освен това, контролерът ще активира входовете и изходите за 
топлинна рекуперация, предвидени в разширение №2. 

 
• Охлаждане/Гликол + топлинна рекуперация: 

Точките на задаване и защита против замръзване се управляват както е описано за 
режима на охлаждане/гликол; освен това, контролерът ще активира входовете и изходите 
за топлинна рекуперация, предвидени в разширение №2. 
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• Лед + топлинна рекуперация: 
Точките на задаване и защита против замръзване се управляват както е описано за 
режима на лед; освен това, контролерът ще активира входовете и изходите за топлинна 
рекуперация, предвидени в разширение №2. 

 
Изборът между режимите на охлаждане, охлаждане/гликол и лед се извършва от 

оператора чрез интерфейс, защитен с парола. 
 
Превключването между режим на охлаждане и лед и режимите на отопление ще 

причини изключване на уреда и след това превключване между двата режима. 

6.4. Управление на точки на задаване 

Контролерът може да управлява температурата на излизащата от изпарителя вода въз 
основа на няколко типа вход: 

 
• Промяна на точката на задаване чрез клавиатурата 
• Превключване между основната точка на задаване (зададена чрез клавиатурата) и 

алтернативна стойност (зададена чрез клавиатурата) въз основа на състоянието на цифров 
вход (функция на двойна точка на задаване) 

• Получаване на точка на задаване от система за следене или система за автоматизация на 
сградно оборудване, свързани чрез серийна линия 

• Нулиране на точката на задаване въз основа на аналогови входове 
 

Контролерът показва източника на използваната (реалната) точка на задаване: 
 
Локална : използва се основната точка на задаване, зададена чрез клавиатурата 
Двойна  : използва се алтернативната точка на задаване, зададена чрез клавиатурата 
Нулиране : точката на задаване е нулирана от външен вход 
 
Следните методи за нулиране на точка на задаване могат да се използват за промяна 

на локалната или двойната точка на задаване: 
 
Няма :  локалната или двойната точка на задаване се използват въз основа на 

цифров вход за двойната точка Това се нарича "базова точка на задаване" 
4-20mA :  базовата точка на задаване се модифицира въз основа на потребителски 

аналогов вход 
ВОТ :  базовата точка на задаване се модифицира въз основа на външна околна 

температура (ако има данни) 
Връщане :  базовата точка на задаване се модифицира въз основа на навлизащата 

температура на изпарителя 
Мрежа :  използва се точката на задаване, изпратена по серийна линия 
 
В случай на неизправност в серийната връзка или в 4-20mA входния сигнал, ще се 

използва базовата точка на задаване. В случай на нулиране на точка на задаване, дисплеят на 
системата ще покаже типа на нулирането. 

6.4.1. Припокриване на точка на задаване чрез сигнал 4-20mA 

Базовата точка на задаване се променя въз основа на стойността на аналоговия вход и 
на максималната стойност на нулиране, както е показано на фиг. 8. 
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Фиг.8 - Припокриване на точка на задаване чрез сигнал 4-20mA 
 
 

6.4.2. Припокриване на точка на задаване чрез ВОТ 

За да се активира припокриването на точката на задаване чрез ВОТ, се изисква 
разширителна платка pCOe#2 за ограничаване на уреда с инсталиран сензор за околна 
температура. 

 
Базовата точка на задаване се променя въз основа на външната околна температура и 

максимална стойност на нулиране, от стойност на ВОТ за начало на нулиране и стойност на 
ВОТ за прилагане на максимално нулиране, както е показано на фиг. 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 9 - Припокриване на точка на задаване чрез ВОТ 
 

Т начало на нулиране 

Базова точка 
на задаване  

Макс. нулиране 

Делта Т на нулиране 

ВОТ 

Използвана точка на задаване 

Базова точка на 
задаване  

Макс. нулиране 

0 ma 4 mA 20 mA Аналогов вход  

Използвана точка 
на задаване  
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6.4.3. Припокриване на точка на задаване чрез връщане 

Базовата точка на задаване се променя въз основа на температура на изпарителя ∆ и 
максимална стойност на нулиране, от стойност на ВОТ за начало на нулиране и стойност на 
ВОТ за прилагане на максимално нулиране, както е показано на фиг. 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 10 - Припокриване на точка на задаване чрез връщане 
 

Т начало на нулиране 

Базова точка 
на задаване  

Макс. нулиране 

Делта Т на нулиране 

Изпарителна ∆T 

Използвана точка на задаване 
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6.5. Управление на капацитета на компресорите 

Прилагат се два типа на управление на капацитета: 
 

• Автоматично: компресорите се включват/изключват и техния капацитет се управлява 
автоматично от софтуера, за да се поддържа зададената стойност 

 
• Ръчно: компресорът се включва от оператора и неговият капацитет се управлява от 

оператора чрез терминала на системата. В този случай, компресорът няма да се използва 
от софтуера за поддържане на зададената стойност. 

 
Ръчното управление се превключва автоматично към автоматично управление, ако се 

изисква извършването на предпазни действия по компресора (режим на готовност или 
разтоварване или безопасно изключване). В този случай, компресорът остава в автоматичен 
режим и трябва да се превключи от оператора в ръчен режим, ако това се изисква. 

 
Компресорите в ръчен режим се превключват автоматично към автоматичен режим 

при тяхното изключване. 
 
Товарът на компресора може да се оцени въз основа на: 
 

• Изчисление на импулсите на натоварване и разтоварване 
• Аналогов сигнал за положение на плъзгачен клапан (опционално)  

6.5.1. Автоматично управление 

За определяне на магнитуда на коригиращото действие чрез електромагнит за 
управление на капацитета, се използва специализиран PID алгоритъм. 

 
Натоварването или разтоварването на компресора се постиган чрез поддържане на 

натоварващия или разтоварващия електромагнит под напрежение за фиксирано време 
(продължителност на импулса), а интервалът от време между два последователни импулса се 
определя от PD контролер (вижте фиг. 11). 

 
Ако резултатът от PD алгоритъмът не се променя, интервалът от време между 

импулсите е константа; това е интегралният ефект от контролера; при постоянна грешка, 
действието се повтаря с константна скорост (с допълнителна функция за променливо 
интегрално време). 

 
Оценката на товара на компресора (въз основа на позицията на плъзгач или 

изчисление
1) се използва за разрешаване стартирането на друг компресор или спирането на 

работещия. 

                                                 
1 Изчислението се основава на увеличението (или намалението) на товара, свързано с всеки импулс: 
 

pulseloadn
pulseperIncLoad

25100
(%)

−=
                 

pulseunloadn
pulseperDecLoad

25100
(%)

−=
 

 
Където “n load pulses” и “n unload pulses” са броят на импулсите за натоварване и разтоварване на 

компресора. 
Чрез преброяване на броя импулси, подадени към компресора, се изчислява неговия товар. 
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Трябва да се дефинира пропорционалният диапазон и производното време на PD 

контрола, наред с продължителността на импулса и максималната/минималната стойност за 
интервала между импулсите. 

Минималният интервал на импулсите се прилага, когато се изисква максимално 
коригиращо действие, докато максималният интервал се прилага при необходимост от 
минимално коригиращо действие. 

 
Съществува диапазон на нечувствителност, който позволява на компресора да 

достигне стабилно състояние. 
 
Фиг.12 показва пропорционалното действие на контролера като функция от входните 

параметри. 
 
Пропорционалният коефициент на PD контролера се определя от: 
 

2

RegBand
Max ⋅=pK

 
Пропорционалният коефициент на PD контролера е равен на: 
 

dpd TKK ⋅=
 

 
където Td е производното време на входния сигнал. 
Освен специализирания PID контролер, в управлението се прилага и максималната 

скорост на понижение на температурата; това означава, че ако контролираната температура 
наближи точката на задаване с по-голяма скорост от зададената, ще се забранят всички 
действия по натоварване, дори и когато те се изискват от PID алгоритъма. Това прави 
управлението по-бавно, но позволява да се избегнат осцилации около точката на задаване.  

 
Контролерът е предвиден да действа като "охладител" и като "топлинна помпа"; 

когато се избере опцията "охладител", контролерът ще натовари компресора, ако измерената 
температура е над точката на задаване, и ще разтовари компресора, ако измерената 
температура е под точката на задаване. 

Когато се избере опцията "топлинна помпа", контролерът ще натовари компресора, 
ако измерената температура е под точката на задаване, и ще разтовари компресора, ако 
измерената температура е над точката на задаване. 

 
Последователността на стартиране на компресорите се избира въз основа на най-

малкия брой отработени часове (това означава, че първият стартиран компресор е този с най-
малко отработени часове); между два компресора с еднакъв брой отработени часове, ще се 
избере компресорът с минимален брой стартирания. 

Възможно е ръчно задаване на последователността на стартиране. 
 
Стартирането на първия компресор се позволява само, ако абсолютната стойност на 

разликата между измерената температура и точката на задаване надвишава стартовата ∆T 
стойност. 

 
Спирането на последния компресор се позволява само, ако абсолютната стойност на 

разликата между измерената температура и точката на задаване надвишава ∆T стойност на 
спиране. 
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Прилага се FILO (First In - Last Off) логика. 
 
Последователността на стартиране/натоварване и разтоварване/спиране ще следва 

схемите от таблица 2 и таблица 3, където RDT означава Reload/Reunload ∆T, зададена 
стойност (представляваща минималната разлика между температурата на излизащата от 
изпарителя вода и нейната точка на задаване), която предизвиква повторно натоварване на 
работещ компресор при спиране компресор или разтоварване на работещ компресор при 
стартиране на нов компресор. 

Това се прави за запазване на общия капацитет на уреда на едно и също ниво, когато 
температурата на излизащата от изпарителя вода е близко до точката на задаване и се 
изисква спиране на компресор или стартиране на друг компресор. 

 
В режим Лед, докато не се засяга натоварването на компресора, се забранява 

изтеглянето на компресори. Когато се изисква изтегляне на компресори, те се спират въз 
основа на температурата на излизащата от изпарителя вода. 

 
Конкретно, ако Stp е точка на задаване на температурата на излизащата от изпарителя 

вода, SDT е стойност на ∆T на изключване и n е броят на компресорите, се използва схемата 
от таблица 6. 

 
Освен това, когато се инсталирана опцията за топлинна помпа, компресорът може да 

се управлява чрез драйвер за променлива скорост (инвертор). Аналогов изход на pCO 
платката се използва за управление на скоростта на компресора чрез 0-10V сигнал. 
Управлението на товара все още ще определя времето между импулсите на 
натоварване/разтоварване, където импулс в този случай означава относителна промяна на 
изходното напрежение. Магнитудът на вариацията може да се регулира чрез фабричната 
парола. 

Когато уредът работи в режим на отопление, максималната скорост ще бъде 
номиналната скорост (стойност по подразбиране 67Hz). 
Когато уредът работи в режим на охлаждане, се поддържа опция "overboost" (активирана 
чрез цифров вход 2 на разширителна платка №2 или автоматично, ако външната околна 
температура е по-висока от 35°C, и деактивиране при спадането на ВОТ под 34°C). Тази 
опция позволява на компресора да работи с пълната си скорост от 90Hz, ако е достигнат 
максималният възможен капацитет. Когато функцията за overboost е деактивирана, клапанът 
е отворен (ако е електронен разширителен клапан) 
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Fixed pulse duration

Variable pulse interval
 

Fixed pulse duration Продължителност на фиксиран импулс 
Variable pulse interval Интервал на променлив импулс 

 
Фиг. 11 – Импулси на натоварване или разтоварване 

 
Action Действие 
Measure Измерена стойност 
Set Point Точка на задаване 
Dead Band Диапазон на нечувствителност 
Regulation Band Диапазон на регулиране 
Max Макс 
-Max -Макс 

Фиг. 12 – Пропорционално действие на PD контролер 
 

 

Measure 

Action 

Set Point 

Dead Band 

Regulation Band 

Max 

0 

-Max 
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6.5.2. Ръчно управление 

Управлението ще прилага импулс с фиксирана продължителност (магнитудът е 
продължителността на импулса, зададена при автоматичното управление) за всеки ръчен (от 
клавиатурата) сигнал за натоварване или разтоварване. 

 
В ръчното управление, действията по натоварване/разтоварване следват натискането 

на предварително дефинирани бутони нагоре/надолу. (вижте фиг.13). 
 

Load/Unload key press

Load/Unload pulse

 
Load/Unload key press Натиснат бутон Натоварване/Разтоварване 
Load/Unload pulse Импулс Натоварване/Разтоварване 

 
Фиг.13 - Ръчно уравление на компресор 
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Таблица 2 - Управление на стартирането и натоварването на компресорите  
(модул с 4 компресора) 

 

Стъпка n. Водещ компр. 
Изоставащ компр. 

№1 
Изоставащ компр. 

№2 
Изоставащ компр. 

№3 
0 Не свети Не свети Не свети Не свети 

1 
Ако          (T – SetP) < стартова DT        &   охлаждане 
или             (SetP - T) < стартоне DT        &    отопление 

  Изчакване   
2 Старт Не свети Не свети Не свети 

3 
Натоварване до  

75% 
Не свети Не свети Не свети 

4 
Ако T е в диапазон на регулиране  
  Очаква преход на друг етап   

5 
Ако T наближава SetP 

  Изчакване   
6a  

SetP-RDT<T< SetP-RDT 
Разтоварване до  

50% 
Старт Не свети Не свети 

6b 
SetP-RDT<T or T> SetP-RDT 

Фиксиране при 
75% 

Старт Не свети Не свети 

7 
Фиксиране при 
75% или 50% 

Натоварване до  
50% 

Не свети Не свети 

8  
(ако водещият е на 50%) 

Натоварване до  
75% 

Фиксиране при 
50% 

Не свети Не свети 

9 
Фиксиране при 

75% 
Натоварване до  

75% 
Не свети Не свети 

10 
Ако T е в диапазон на регулиране  
  Очаква преход на друг етап   

11 
Ако T наближава SetP 

  Изчакване   
12a 

SetP-RDT<T< SetP-RDT 
Фиксиране при 

75% 
Разтоварване до  50% Старт Не свети 

12b 
SetP-RDT<T or T> SetP-RDT 

Фиксиране при 
75% 

Фиксиране при 75% Старт Не свети 

13 Фиксиране при 75% Фиксиран на 75% или 50% Натоварване до 50% Не свети 
14  

(ако изоставащ 1 е на 50%) 
Фиксиране при 

75% 
Натоварване до  75% 

Фиксиране при 
50% 

Не свети 

15 
Фиксиране при 

75% 
Фиксиране при 75% 

Натоварване до  
75% 

Не свети 

16 
Ако T е в диапазон на регулиране  
  Очаква преход на друг етап   

17 
Ако T наближава SetP 

  Изчакване   
18a  

SetP-RDT<T< SetP-RDT 
Фиксиране при 

75% 
Фиксиране при 75% 

Разтоварване до  
50% 

Старт 

18b  
SetP-RDT<T or T> SetP-RDT 

Фиксиране при 
75% 

Фиксиране при 75% 
Фиксиране при 

75% 
Старт 

17 
Фиксиране при 

75% 
 Фиксиране при 

75% 
 Фиксиран на 75% 

или 50% 
 Натоварване до  

50% 
18 

(ако изоставащ 2 е на 50%) 
 Фиксиране при 

75% 
 Фиксиране при 

75% 
 Натоварване до  

75% 
 Фиксиране при 

50% 
19 Фиксиране при 75% Фиксиране при 75% Фиксиране при 75% Натоварване до 75% 
20 Натоварване до 100% Фиксиране при 75% Фиксиране при 75% Фиксиране при 75% 

21 Фиксиране при 100% Натоварване до 100% Фиксиране при 75% 
 Фиксиране при 

75% 
22 Фиксиране при 100% Фиксиране при 100% Натоварване до 100% Фиксиране при 75% 
23 Фиксиране при 100% Фиксиране при 100% Фиксиране при 100% Натоварване до 100% 
24 Фиксиране при 100% Фиксиране при 100% Фиксиране при 100% Фиксиране при 100% 
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Таблица 3 - Управление на разтоварването и спирането на компресорите (модул с 4 компресора) 
 

Стъпка n. Водещ компр. 
Изоставащ компр. 

№1 
Изоставащ компр. 

№2 
Изоставащ компр. 

№3 

0 100% 100% 100% 100% 

1 Фиксиране при 100% Фиксиране при 100% Фиксиране при 100% Разтоварване до 75% 

2 Фиксиране при 100% Фиксиране при 100% Разтоварване до 75% Фиксиране при 75% 

3 
Фиксиране при 

100% 
Разтоварване до 75% Фиксиране при 75% Фиксиране при 75% 

4 Разтоварване до 75% Фиксиране при 75% Фиксиране при 75% Фиксиране при 75% 

5 Фиксиране при 75% Фиксиране при 75% Фиксиране при 75% Разтоварване до 50% 

6 Фиксиране при 75% Фиксиране при 75% Разтоварване до 50% Фиксиране при 50% 

7 Фиксиране при 75% Фиксиране при 75% Фиксиране при 50% Разтоварване до 25% 

8 
Ако T наближава SetP 

  Изчакване   

9a  
SetP-RDT<T< SetP-RDT 

 Фиксиране при 
75% 

 Фиксиране при 
75% 

 Натоварване до  
75% 

 Спиране 

9b 
SetP-RDT<T or T> SetP-RDT 

 Фиксиране при 
75% 

 Фиксиране при 
75% 

 Фиксиране при  Спиране 

10 
(ако изоставащ 2 е на 75%) 

 Фиксиране при 
75% 

 Фиксиране при 
75% 

 Фиксиране при Не свети 

11 
 Фиксиране при 

75% 
 Разтоварване до  

50% 
 Фиксиране при 

50% 
Не свети 

12 
 Фиксиране при 

75% 
 Фиксиране при 

50% 
 Фиксиране при 

25% 
Не свети 

13 
Ако T наближава SetP 

  Изчакване   

14a  
SetP-RDT<T< SetP-RDT 

 Фиксиране при 
75% 

 Натоварване до  
75% 

 Спиране Не свети 

14b 
SetP-RDT<T or T> SetP-RDT 

 Фиксиране при 
75% 

 Фиксиране при 
50% 

 Спиране Не свети 

15  
(ако изоставащ 1 е на 75%) 

 Фиксиране при 
75% 

 Разтоварване до  
50% 

Не свети Не свети 

16 Разтоварване до 50% Фиксиране при 50% Не свети Не свети 

17 Фиксиране при 50% Разтоварване до 25% Не свети Не свети 

18 
Ако T наближава SetP 

  Изчакване   

19a 
SetP-RDT<T< SetP-RDT 

 Натоварване до  
75% 

 Спиране Не свети Не свети 

19b 
SetP-RDT<T or T> SetP-RDT 

 Фиксиране при 
50% 

 Спиране Не свети Не свети 

20 
 Разтоварване до  

25% 
Не свети Не свети Не свети 

21 
Ако T наближава SetP 

  Изчакване   

22 
Ако        (SetP - T) < DT на изключване    &     охлаждане 
или        (T – SetP)  < DT на изключване    &     отопление 

  .Изчакване . 

23  Спиране Не свети Не свети Не свети 

24 Не свети Не свети Не свети Не свети 
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Таблица 4 - Схема за спиране на компресори в режим Лед 
 
Темп. на излизане от изпар. Статус на компресори 

< SetP 
> SetP – SDT/n 

Всички компресори могат да работят 

< SetP– SDT/n 
> SetP – 2*SDT/n 

(n-1) компресори могат да работят 

< SetP – 2*SDT/n 
> SetP – 3*SDT/n 

(n-2) компресори могат да работят 

< SetP – 3*SDT/n 
> SetP – 4*SDT/n 

(n-3) компресори могат да работят 

> SetP – 4*SDT/n Никой компресор не може да работи 

 

6.6. Разпределение на времето за работа на компресорите 

Работата на компресорите отговаря на изискванията на четири таймера: 
 

• Минимално време между стартове на един и същи компресор (таймер на интервала 
между пусковете): това е минималното време между две стартирания на един и същи 
компресор 

• Минимално време между стартове на различни компресори: това е минималното време 
между две стартирания на два различни компресори 

• Минимално време на включен компресор (таймер на интервала между старта и 
спирането): това е минималното време, през което може да работи компресорът; 
компресорът не може да се спре (освен при аларма), ако този таймер не е изтекъл 

• Минимално време на изключен компресор (таймер на интервала между спирането и 
старта): това е минималното време, през което може да е спрян компресорът; 
компресорът не може да се стартира, ако този таймер не е изтекъл 

 
Минималното време за изключване на компресора (таймер на интервала между 

спирането и старта) има две различни настройки: една за режим на охлаждане, 
охлаждане/гликол и отопление, а другата е приложима в режим Лед. 

6.7. Защита на компресорите 

За предпазване на компресора от загуба на смазка, коефициентът на налягане на 
компресора се проверява постоянно; зададена е минимална стойност за максималния и 
минималния товар на компресора; за междинните товари на компресора се изпълнява 
линейна екстраполация. 

 
Аларма за нисък коефициент на налягане ще се задейства, ако коефициентът на 

налягане остане по-нисък от минималната стойност при номинален капацитет на компресора 
и изтичане на таймера. 

 
При стартиране компресорът е напълно зареден и неговото натоварване няма да се 

задейства над коефициент на налягане, надвишаващ зададена стойност (по подразбиране 
равна на 2). 
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6.8. Процедура по стартиране на компресорите 

Преди стартиране на компресорите, разтоварващият електромагнитен клапан се 
енергизира до изтичане на таймер (по подразбиране 60 секунди). 

 
При стартиране на компресора, контролерът изпълнява последователност от 

процедури за предварително прочистване, за да изпразни изпарителя; процедурата ще зависи 
от типа на разширителния клапан. 

 
Процедурата по предварително прочистване няма да се изпълни, ако изпарителното 

налягане е под точката на задаване на алармата за ниско налягане (условия на вакуум в 
изпарителя). 

 
На компресора няма да се позволи натоварване до степен на изпускане, ако 

свърхнагряването надвиши определена стойност (по подразбиране 12.2 °C, 22 F) за период от 
време, по-дълъг от зададена стойност (по подразбиране 30 секунди) . 

 

6.8.1. Предварително стартиране на вентилатор в режим на отопление 

Когато уредът се експлоатира в режим на отопление, ако външната околна 
температура е по-ниска от фиксиран праг от 10.0°C (50.0F) преди стартирането на 
компресора и иницииране на стартовата процедура, всички вентилатори се стартират с 
константно закъснение между пускането на отделните вентилатори.  

 

6.8.2. Процедура за предварително прочистване с електронно разширение 

При стартиране на компресора, EEXV са напълно затворени докато температурата на 
насищане при изпарителното налягане достигне –10 °C (14 F) (стойността е регулируема в 
диапазона –12 ÷ -4 °C (10.4 ÷ 24.8 F) ), след това, клапаните се отварят до фиксирано 
положение (регулируемо от производителя със стойност по подразбиране равна на 20%) до 
изтичане на зададен таймер (по подразбиране 30 секунди). 

6.8.3. Процедура за предварително прочистване с термостатно разширение 

При стартиране на компресора, електромагнитът на линията за течен хладилен агент е 
напълно затворен докато температурата на насищане при изпарителното налягане достигне -
10°C (14 F) (стойността е регулируема в диапазона –12 ÷ -4 °C (10.4 ÷ 24.8 F) ), след това, 
клапанът се отваря до изтичане на зададен таймер; тази процедура се повтаря определен 
брой пъти, задаван от оператора (по подразбиране 1 път). 

6.8.4. Нагряване на маслото 

Стартиране на компресорите не се допуска, ако не се спази следната формула: 
 
DischTemp – TOilPress > 5 °C 
 
Където 
DischTemp е отделителната температура на компресора 
TOilPress е температурата на насищане при налягането на маслото 
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6.9. Изпомпване 

При запис на заявка за спиране на компресора (и ако заявката не произтича от 
аларма), преди да се продължи изпълнението, компресорът се разтоварва изцяло и работи 
определено време със затворен разширителен клапан (в случай на електронен разширителен 
клапан) или затворен клапан на линията за течен хладилен агент (в случай на термостатен 
разширителен клапан). 

 
Тази операция, наричана "изпомпване", се използва за изпразване на изпарителя, при 

което се избягва повторното пусканена компресора с остатъчна течност. 
Процедурата по изпомпване ще завърши след изтичане на определено от потребителя 

време (регулируемо, по подразбиране 30 секунди) или когато температурата на насищане 
при изпарителното налягане достигне стойност –10°C (регулируема в диапазона –12 ÷ -4 °C 
(10.4 ÷ 24.8 F) ). 

 
След спиране на компресора, разтоварващият електромагнитен клапан се енергизира 

за време, равно на минималното време за спиране на компресора, за да се осигури пълно 
разтоварване и в случай на ненормално завършване на процедурата по спиране. 

6.10. Стартиране при ниска външна околна температура 

Уредите, работещи в режим на охлаждане, охлаждане/гликол или лед, трябва да се 
справят със стартиране при ниска външна околна температура 

 
Стартиране при ниска ВОТ се инициира, ако при стартиране на компресора, 

кондензаторната температура на насищане е под 15.5 °C (60 F). 
 
След като това се случи, 3 секунди след края на процедурата по стартиране на 

компресора (край на циклите по предварително прочистване), алармите за ниско налягане се 
деактивират за период от време, равен на таймера за ниска ВОТ (точката на задаване е 
регулируема в диапазон от 20 до 120 секунди, по подразбиране е 120 секунди). 

 
Ограничението за абсолютно ниско налягане (праг, който няма времево закъснение) е 

все още в сила. Ако се достигне това ограничение на налягането, ще се активира аларма за 
ниско налягане при стартиране с ниска ВОТ. 

 
В края на стартирането при ниска ВОТ се проверява изпарителното налягане.  Ако 

налягането е по-голямо или равно на зададеното налягане за изпарителя при преминаване на 
по-ниска степен, стартирането се приема за успешно.   Ако налягането е по-малко от това, 
стартирането не е успешно и компресорът ще спре.  Позволени са три опита за стартиране 
преди задействане на алармата за рестарт.   

 
Броячът на рестартиранията трябва да се нулира или при успешен старт или при 

изключване на веригата поради аларма. 
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6.11. Сработване на защитите на компресорите и уреда 

6.11.1. Сработване на защитите на уреда 

Сработване на защитите на уреда се причинява от: 
 

• Нисък дебит на потока през изпарителя  
Алармата “Нисък дебит на потока през изпарителя” ще спре целия уред, ако 

превключвателят за поток през изпарителя остане отворен по-дълго от зададена стойност; 
алармата се изчиства автоматично три пъти, ако превключвателят на потока през 
изпарителя се затвори за повече от 30 секунди. След четвъртата аларма, изчистването 
става ръчно.    

 
• Ниска изходяща температура в изпарителя 

Алармата "Ниска изходяща температура в изпарителя" ще изключи целия уред 
веднага щом температурата на излизащата от изпарителя вода (в случай на уреди с 
единичен изпарител или температура на колектора в случай на уред с двоен изпарител) 
спадне под зададената точка на алармата против замръзване.  

За рестартиране на уреда е необходимо ръчно изчистване на алармата. 
 

• Неизправност на монитора за контрол на фазите (PVM) или защитата чрез заземяване 
(GPF) 

Алармата "Неизправност на монитора за контрол на фазите или заземяването" ще 
изключи целия уред веднага щом превключвателят на монитора за контрол на фазите се 
отвори (ако се използва еднофазно устройство) след заявка за стартиране на уреда.  

За рестартиране на уреда е необходимо ръчно изчистване на алармата. 
 

• Неизправност "Температура на излизащата вода от изпарителя" 
Алармата "Температура на излизащата вода от изпарителя" ще изключи целия 

уред, ако отчетената температура на излизащата от изпарителя вода (в случай на уреди с 
единичен изпарител или температура на колектора в случай на уред с двоен изпарител) се 
отклони от допустимия диапазон на сондата за период над десет секунди.  

За рестартиране на уреда е необходимо ръчно изчистване на алармата. 
 

• Външна аларма (ако е активирана) 
Външната аларма ще изключи целия уред веднага щом превключвателят за 

външна аларма се затвори след подаване на заявка за стартиране на уреда, ако е зададено 
такова изключване.  

За рестартиране на уреда е необходимо ръчно изчистване на алармата. 
 

• Неизправност на сондата 
Неизправност на сондата ще изключи уреда, ако показанието на една от следните 

сонди излезе от допустимия диапазон за по-дълго от десет секунди. 
 

- Сонда за излизаща вода от изпарител №1 (при уреди с 2 изпарителя) 
- Сонда за излизаща вода от изпарител №2 (при уреди с 2 изпарителя) 

 
На дисплея на контролера ще се изведе идентификатор на дефектната сонда 

6.11.2. Сработване на защитите на компресорите 

Сработване на защитите на компресорите се причинява от: 
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• Механично високо налягане 

Алармата "Превключвател за високо налягане" ще изключи компресора веднага 
щом се отвори превключвателят за високо налягане. 

За рестартиране на уреда е необходимо ръчно изчистване на алармата (след ръчно 
изчистване на превключвателя за налягане). 

 
• Високо отделително налягане 

Алармата "Високо отделително налягане" ще изключи компресора веднага щом 
отделителното налягане на компресора надвиши зададената точка за високо налягане.  

За рестартиране на уреда е необходимо ръчно изчистване на алармата. 
 

• Висока отделителна температура 
Алармата "Висока отделителна температура" ще изключи компресора веднага 

щом отделителната температура на компресора надвиши зададената точка за висока 
температура.  

За рестартиране на уреда е необходимо ръчно изчистване на алармата. 
 

• Ниска изходяща температура в изпарителя 
Алармата "Ниска изходяща температура в изпарителя" ще изключи двата 

компресора, свързани към един и същи изпарител в случай на модул с двоен изпарител 
веднага щом изходящата температура на водата в изпарителя падне под регулируемия 
праг на замръзване.  

За рестартиране на уреда е необходимо ръчно изчистване на алармата. 
 

• Механично ниско налягане 
Алармата "Превключвател за ниско налягане" ще изключи компресора, ако 

превключвателят за ниско налягане се отвори за повече от 40 секунди при работещ 
компресор. Пет автоматични изчиствания на алармата (от трансдюсерите и 
превключвателите) се допускат във всички режими (охлаждане, охлаждане/гликол, лед, 
топлинна помпа). Тези аларми изключват компресора без сигнализиране (релето на 
алармата не се задейства). Едва шестият път ще трябва ръчно изчистване на алармата. 

 
Алармата "Превключвател за ниско налягане" се деактивира по време на циклите 

за предварително прочистване и по време на процедурата по изпомпване.  
При стартиране на компресора (след края на циклите по предварително 

прочистване), алармата "Превключвател за ниско налягане" се деактивира, ако е 
разпознато стартиране при ниска ВОТ, в противен случай, алармата се забавя за 120 
секунди. 

 
За рестартиране на уреда е необходимо ръчно изчистване на алармата. 

 
• Ниско смукателно налягане 

Алармата "Ниско смукателно налягане" ще изключи компресора, ако 
смукателното налягане на компресора остане под регулируемата точка на задаване на 
алармата за ниско налягане за период от време, по-дълъг от посочения в следващата 
таблица. 

 
Закъснение на аларма за ниско смукателно налягане 

 
Точка на задаване на ниско Закъснение на аларма 
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налягане - Смук.наляг. 
(bar / psi) 

(секунди) 

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 

  
Няма закъснение, ако смукателното налягане спадне под точката на задаване на 

алармата за ниско налягане със стойност, по-голяма или равна на 1 bar. Пет автоматични 
изчиствания на алармата (от трансдюсерите и превключвателите) се допускат във всички 
режими (охлаждане, охлаждане/гликол, лед, топлинна помпа). Тези аларми изключват 
компресора без сигнализиране (релето на алармата не се задейства). Едва шестият път ще 
трябва ръчно изчистване на алармата. 

 
Алармата "Ниско смукателно налягане" се деактивира по време на циклите за 

предварително прочистване и по време на процедурата по изпомпване.  
При стартиране на компресора (след края на циклите по предварително 

прочистване), алармата "Ниско смукателно налягане" се деактивира, ако е разпознато 
стартиране при ниска ВОТ. 

 
За рестартиране на уреда е необходимо ръчно изчистване на алармата. 

  
• Ниско налягане на маслото  

Алармата "Ниско налягане на маслото" ще изключи компресора, ако налягането на 
маслото остане под следните прагове за период от време, по-дълъг от регулируема 
стойност, по време на работа на компресорите и при стартиране на компресор 

 
Смукателно налягане*1.1 + 1 bar при минимален товар на компресора 
Смукателно налягане*1.5 + 1 bar при пълен товар на компресора 
Интерполирани стойности  при междинен товар на компресора 
 
За рестартиране на уреда е необходимо ръчно изчистване на алармата. 

 
• Голяма разлика в налягане на маслото  

Алармата "Голяма разлика в налягане на маслото" ще изключи компресора, ако 
разликата между отделителното налягане и налягането на маслото остане над 
регулируема точка на задаване (по подразбиране 2.5 bar) за период от време, по-дълъг от 
зададена стойност 

 
За рестартиране на уреда е необходимо ръчно изчистване на алармата. 

 
• Нисък коефициент на налягане  

Алармата "Нисък коефициент на налягане" ще изключи компресора, ако 
коефициентът на налягането остане под регулируемия праг при номинален товар на 
компресора за период от време, по-дълъг от регулируема стойност 

 
За рестартиране на уреда е необходимо ръчно изчистване на алармата. 

 
• Неизправност при стартиране на компресора 
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Алармата "Неизправен преход или стартер" ще изключи компресора, ако 
превключвателят за преход/стартер се отвори за повече от 10 секунди след стартиране на 
компресора. 

 
За рестартиране на уреда е необходимо ръчно изчистване на алармата. 
 

• Претоварване на компресор или защита на двигателя 
Алармата "Претоварване на компресора" ще изключи компресора, ако 

превключвателят за претоварване се отвори за повече от 5 секунди след стартиране на 
компресора. 

 
За рестартиране на уреда е необходимо ръчно изчистване на алармата. 
 

• Неизправност на подчинена платка 
Алармата "Модулt xx офлайн" ще изключи подчинените компресори, ако главната 

платка не може да осъществи комуникация с подчинените платки за повече от 30 
секунди. 

 
За рестартиране на уреда е необходимо ръчно изчистване на алармата. 

 
• Неизправност на главна платка или мрежова комуникация 

Алармата "Главен модул офлайн" ще изключи подчинените компресори, ако 
подчинена платка не може да осъществи комуникация с главната платка за повече от 30 
секунди. 

 
• Неизправност на сондата 

Неизправност на сондата ще изключи уреда, ако показанието на една от следните 
сонди излезе от допустимия диапазон за по-дълго от десет секунди. 

 
- Сонда за налягане на маслото 
- Сонда за ниско налягане 
- Сонда за смукателна температура 
- Сонда за отделителна температура 
- Сонда за отделително налягане 

 
На дисплея на контролера ще се изведе идентификатор на дефектната сонда 
 

• Неизправност на сигнали от спомагателно оборудване 
Компресорът се изключва, ако един от следните цифрови входове остане отворен 

за период от време, по-дълъг от зададена регулируема стойност (по подразбиране 10 
секунди). 
- Неизправност на монитора на фазите на компресора или защитата чрез заземяване 
- Аларма от драйвера за променлива скорост 

6.11.3. Други защити 

Други защити могат да деактивират конкретни функции, описани по-долу (напр., 
рекуперация на топлина). 

 
Добавянето на опционални разширителни платки къщо ще активира алармите, 

свързани с комуникацията с разширителните платки и сондите, свързани с тях. 
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За модули с електронен разширителен клапан, всички критични аларами на 
драйверите ще изключат компресорите 

6.11.4. Аларми на уреда и компресорите със съответните им кодове 

В следващата таблица е даден списък на алармите на уреда и компресорите.  
 

Код на 
аларма 

Интерфейсен етикет на 
аларма 

Подробности 

0 -  
1 Phase Alarm Аларма за фаза (уред или верига) 
2 Аларма за замръзване Аларма за замръзване 
3 Freeze Alarm EV1 Аларма за замръзване на изпарител 1 
4 Freeze Alarm EV2 Аларма за замръзване на изпарител 2 
5 Pump Alarm Претоварване на помпата 
6 Fan Overload Претоварване на вентилатора 
7 OAT Low Pressure Ниско налягане по време на старт при 

ниска ВОТ. 
8 Low Amb Start Fail Неуспешен старт при ниска ВОТ 
9 Unit 1 Offline Платка №1 е офлайн (главна) 
10 Unit 2 Offline Платка №2 е офлайн (подчинена) 
11 Evap. Flow Alarm Аларма на превключвател на потока през 

изпарителя 
12 Probe 9 Error Неизправност на сонда за входяща 

температура 
13 Probe 10 Error Неизправност на сонда за изходяща 

температура 
14 - - 
15 Prepurge #1 Timeout Неизправно предварително пречистване 

във верига №1 
16 Comp Overload #1 Претоварване на компресор №1 
17 Low Press. Ratio #1 Нисък коефициент на налягане във верига 

№1 
18 High Press. Switch #1 Аларма висок коефициент на налягане на 

превключвател във верига №1 
19 High Press. Trans #1 Аларма висок коефициент на налягане на 

трансдюсер във верига №1 
20 Low Press. Switch #1 Аларма нисък коефициент на налягане на 

превключвател във верига №1 
21 Low Press. Trans #1 Аларма нисък коефициент на налягане на 

трансдюсер във верига №1 
22 High Disch Temp #1 Висока отделителна температура на верига 

№1 
23 Probe Fault #1 Неизправни сонди във верига №1 
24 Transition Alarm #1 Аларма за преход в компресор №1 
25 Low Oil Press #1 Ниско налягане на маслото във верига №1 
26 High Oil DP Alarm #1 Аларма висока разлика в налягания във 

верига №1 
27 Expansion Error Грешка на разширителна платка 
28 - - 
29 EXV Driver Alarm #1 Аларма на EXV драйвер №1 
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30 EXV Driver Alarm #2 Аларма на EXV драйвер №2 
31 Restart after PW Loss Рестарт след спиране на захранване 
32 - - 
33 - - 
34 Prepurge #2 Timeout Неизправно предварително пречистване 

във верига №2 
35 Comp Overload #2 Претоварване на компресор №2 
36 Low Press. Ratio #2 Нисък коефициент на налягане във верига 

№2 
37 High Press. Switch #2 Аларма висок коефициент на налягане на 

превключвател във верига №2 
38 High Press. Trans #2 Аларма висок коефициент на налягане на 

трансдюсер във верига №2 
39 Low Press. Switch #2 Аларма нисък коефициент на налягане на 

превключвател във верига №2 
40 Low Press. Trans #2 Аларма нисък коефициент на налягане на 

трансдюсер във верига №2 
41 High Disch Temp #2 Висока отделителна температура на верига 

№2 
42 Maintenance Comp #2 Необходима е поддръжка за компресор №2 
43 Probe Fault #2 Неизправни сонди във верига №1 
44 Transition Alarm #2 Аларма за преход в компресор №2 
45 Low Oil Press #2 Ниско налягане на маслото във верига №1 
46 High Oil DP Alarm #2 Аларма висока разлика в налягания във 

верига №1 
47 Low Oil Level #2 Ниско налягане на маслото във верига №2 
48 PD #2 Timer Expired Изтекъл таймер за изпомпване във верига 

№2 (предупреждението не се сигнализира 
като алармено състояние) 

49 -  
50 -  
51 -  
52 Low Oil Level #1 Ниско налягане на маслото във верига №1 
53 PD #1 Timer Expired Изтекъл таймер за изпомпване във верига 

№1 (предупреждението не се сигнализира 
като алармено състояние) 

54 HR Flow Switch Аларма Превключвател на поток за 
топлинна рекуперация. 

 

6.12. Икономайзерен клапан 

Ако е налична тази опция (разширителна платка 1) и е активирана чрез фабрична 
парола, когато процентът на натоварване на компресора е по-голям от регулируем праг (по 
подразбиране 90%) и ако наситената температура на кондензиране е по-малка от 
регулируема точка на задаване (по подразбиране 65,0°C ), икономайзерният клапан се 
енергизира. Клапанът се де-енергизира, ако процентът на натоварване на компресора падне 
под друг регулируем праг (по подразбиране 75%) или ако наситената температура на 
кондензиране е по-малка от точката на задаване минус регулируема разлика (по 
подразбиране 5,0°C). 
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6.13. Превключване между режим на охлаждане и отопление 

При всяко превключване на компресора между режим на охлаждане (или 
охлаждане/гликол или лед) или отопление, независимо дали това се изисква от уреда при 
превключване на режим или за начало/край на размразяване, се спазват следните процедури. 

6.13.1. Превключване от режими на охлаждане към режим на отопление 

6.13.1.1. Компресор, работещ в режим на охлаждане 

Компресор, работещ в режим на охлаждане (де-енергизиран четирипосочен клапан), 
се изключва без изпълнение на изпомпване, четирипосочният клапан се енергизира 5 
секунди след изключване на компресора, след това компресорът се включва след изтичане на 
минималното време за престой на компресора и се изпълнява стандартната процедура за 
предварително прочистване.  

6.13.1.2. Компресор, спрян в режим на охлаждане 

Ако компресор, който е бил спрян в режим на охлаждане, трябва да се стартира в 
режим на отопление, той се включва в стандартния режим на охлаждане (с де-енергизиран 
четирипосочен клапан и изпълнение на стандартната процедура за предварително 
прочистване), работи в продължение на 120 секунди в режим на охлаждане и след това се 
изключва без изпълнение на изпомпване, четирипосочният клапан се енергизира 5 секунди 
след изключване на компресора, след това компресорът се включва след изтичане на 
минималното време за престой на компресора.  

6.13.2. Превключване от режим на отопление към режими на охлаждане 

6.13.2.1. Компресор, работещ в режим на отопление 

Компресор, работещ в режим на отопление (енергизиран четирипосочен клапан), се 
изключва без изпълнение на изпомпване, четирипосочният клапан се де-енергизира 5 
секунди след изключване на компресора, след това компресорът се включва след изтичане на 
минималното време за престой на компресора и се изпълнява стандартната процедура за 
предварително прочистване.  

6.13.2.2. Компресор, спрян в режим на отопление 

Ако компресор, който е бил спрян в режим на отопление (енергизиран четирипосочен 
клапан), трябва да се стартира, тогава четирипосочният клапан се де-енергизира и 
компресорът се включва след 20 секунди. 

6.13.3. Допълнителни съображения 

Предходните процедури залагат на факта, че състоянието на охлаждане или 
отопление е характеристика на компресора, без значение дали той е включен или изключен. 
Това означава, че ако компресорът се изключи в режим на отопление, неговият 
четирипосочен клапан остава енергизиран (по същия начин, изключен компресор в режим на 
охлаждане е с де-енергизиран четирипосочен клапан). 

 
Ако захранването на уреда се прекъсне, четирипосочните клапани се де-енергизират 

автоматично (това е хардуерна характеристика на клапаните); това означава, че изключеният 
в режим на отопление компресор ще премине в режим на охлаждане. Така, режимът на 
отопление на всеки компресор се нулира, ако се прекъсне захранването на уреда. 
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6.14. Процедура по размразяване 

Ако уреди, конфигурирани като топлинни помпи, работят в режим на топлинна 
помпа, се изпълнява процедура по размразяване. 

 
Два компресора не могат да изпълняват едновременно процедура по размразяване. 
 
Компресорът няма да изпълни процедура по размразяване, освен ако не е изтекъл 

регулируем таймер (по подразбиране 30 минути) след неговото стартиране и няма да 
изпълни второ размразяване преди изтичането на друг регулируем таймер (по подразбиране 
30 минути) (ако това се изисква, ще се генерира предупредително съобщение).  

 
Процедурите по размразяване се основават на измерването на околната температура 

(Ta) и смукателната температура, измерена от сензорите за размразяване (Ts). Когато Ts 
остане под Ta за време, по-дълго от зададена стойност, в зависимост от околната 
температура и дизайна на намотката, за период от време, по-дълъг от регулируема (по 
подразбиране 5 минути) стойност, размразяването ще започне. 

 
Формулата за оценка на нуждата от размразяване е: 
 
Ts < 0.7×Ta – ∆T  & Ssh < 10 °C (регулируема стойност) 
 
Където ∆T се изменя в зависимост от дизайна на намотките (по подразбиране=12°C) и 

Ssh е смукателното свръхнагряване.  
 
Процедура по размразяване няма да се изпълни никога, ако Ta > 7 °C (регулира се 

чрез паролата за поддръжка).  
Процедура по размразяване няма да се изпълни никога, ако Ts > 0 °C (регулира се 

чрез паролата за поддръжка). 
 
По време на размразяване, веригата се превключва в режим на охлаждане за 

регулируем интервал от време (по подразбиране 10 минути), ако Ta < 2 °C (регулира се чрез 
паролата за поддръжка), в противен случай компресорът спира и вентилаторите остават да 
работят при максимална скорост за определено време (по подразбиране 15 минути). 

 
Процедурата по размразяване спира, ако изходящата температура от изпарителя падне 

под зададена стойност или ако отделителното налягане достигне зададена стойност. 
По време на процедура по размразяване се деактивират алармите "Превключвател за 

ниско налягане" и "Ниско смукателно налягане". 
 
Ако се изисква превключвател в режим на охлаждане, той се изпълнява само, ако 

разликата в налягането между отделянето от компресора и всмукването надвишава 4 bar; ако 
това не е така, компресорът се натоварва до достигане на това състояние. След включване на 
компресора, вентилаторите се изключват и се изпълнява процедура по предварително 
прочистване (при минимално натоварване на компресора). След предварителното 
прочистване, компресорът се натоварва, енергизирайки натоварващия електромагнит с 
регулируем брой импулси (по подразбиране 3).  

 
В края на процедурата по размразяване, изпълнена в режим на охлаждане, 

компресорът се изключва след пълното му разтоварване, без извършване на изпомпване; 
след това 4-посочният клапан се де-енергизира; след това компресорът е достъпен за 
системата за контрол на температурата, игнорирайки таймера "старт до старт".  
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6.15. Впръскване на течен хладилен агент 

Впръскването на течен хладилен агент в отделителната линия се активира както в 
режим на охлаждане/лед, така и в режим на отопление, ако отделителната температура 
надвиши регулируема стойност (по подразбиране 85°C). 

 
Впръскването на течен хладилен агент в смукателната линия се активира само в 

режим на отопление, ако отделителното свръхнагряване надвиши регулируема стойност (по 
подразбиране 35°C). 

6.16. Процедура за топлинна рекуперация 

Процедурата за топлинна рекуперация е достъпна само в уреди, конфигурирани като 
охладители (не е достъпна при топлинни помпи). 

 
Производителят ще избере кръговете, оборудвани с възстановители на топлина. 

6.16.1. Помпа за рекуперация 

Когато се активира топлинна рекуперация, контролерът стартира помпата за 
рекуперация (ако е предвидена втора помпа, ще се избере помпата с по-малко отработени 
часове, предвидена е ръчно задаване на последователността на помпите); в рамките на 30 
секунди превключвателят за рекуперационния поток трябва да се затвори, в противен случай 
ще се активира аларма "Поток на рекуперация" и функцията за топлинна рекуперация ще се 
изключи; алармата се изчиства автоматично три пъти, ако превключвателят се затвори за 
повече от 30 секунди. След четвъртата аларма, изчистването става ръчно.  

 
Ако възникне аларма от този тип, не трябва да се активира рекуперационният кръг. 
 
В случай на аларма "Превключвател на поток" по време на операция по рекуперация, 

съответният компресор ще се изключи и няма да се позволи изчистване на алармата до 
възстановяване на потока (в противен случай, топлообменникът ще замръзне). 

6.16.2. Управление на рекуперацията 

При активиране на топлинна рекуперация, контролерът ще активира или деактивира 
рекуперационните кръгове със стъпкова логика. 

 
По-конкретно, ще се задейства следващ етап на топлинна рекуперация (въвеждане на 

нов рекуперационен кръг), ако температурата на изходящата вода остане под зададената 
точка със стойност, по-голяма от регулируем диапазон и за време, по-дълго от регулируема 
стойност (преход между етапи на рекуперация). Когато се заяви етап на рекуперация, 
съответният компресор се разтоварва напълно и тогава се енергизира рекуперационният 
клапан. След включване на рекуперационния клапан, натоварването на компресора се 
забранява докато наситената кондензационна температура е под регулируем праг (по 
подразбиране 30,0°C). 

 
По същия начин, ще се деактивира етап на топлинна рекуперация (отнемане на 

рекуперационен кръг), ако температурата на изходящата вода остане над зададената точка 
със стойност, по-голяма от регулируем диапазон и за време, по-дълго от регулируема 
стойност. 
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В цикъла на рекуперация е активна точка на задаване за висока температура; тя ще 
деактивира всички рекуперационни кръгове едновременно, ако температурата на водата при 
възстановяването се повиши над регулируем праг (по подразбиране 50,0°C). 

 
За повишаване на температурата на водата при стартиране се използва трипосочен 

клапан; за установяване на позицията на клапана; при ниска температура, клапанът ще 
рециркулира водата за възстановяване, а при повишаване на температурата, клапанът ще 
пропуска част от потока. 
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HR LWT ТР темп.изх.вода 
Time Време 
Regulation band Диапазон на регулиране 
Setpoint Точка на задаване 
No staging Без етапи 
Stage up Етап нагоре 
Stage down Етап надолу 
HR Inter-stage ТР междинен етап 

 
Фиг. 14 – Преход между етапи на топлинна рекуперация 

6.17. Ограничанаве на компресора 

В контролера са предвидени две нива на ограничаване: 
 

• Ограничение на товара 
Товар не се позволява; друг компресор може да стартира или да се натоварва 

• Принудително разтоварване 
Компресорът се разтоварва; друг компресор може да стартира или да се натоварва 

 
Параметрите, ограничаващи компресора, са: 
 

• Смукателно налягане 
Натоварването на компресора се забранява, ако смукателното налягане е по-ниско 

от точка на задаване за "задържане на етап" 
Компресорът се разтоварва, ако смукателното налягане е по-ниско от точка на 

задаване за "етап надолу" 
 

• Отделително налягане 
Натоварването на компресора се забранява, ако отделителното налягане е по-

ниско от точка на задаване за "задържане на етап" 
Компресорът се разтоварва, ако отделителното налягане е по-ниско от точка на 

задаване за "етап надолу" 
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• Изходяща температура в изпарителя 

Компресорът се разтоварва, ако изходящата температура в изпарителя е по-ниска 
от точка на задаване за "етап надолу" 

 
• Прегряване при отделяне 

Товарът на компресора се забранява, ако прегряването при отделяне е под 
регулируем праг (по подразбиране 1.0°C) за регулируем период от време (по 
подразбиране 30 сек.) от стартиране на компресора след края на процедурата по 
предварително прочистване.  

 
• Абсорбиран ток от инвертора 

Товарът на компресора се забранява, ако абсорбираният от инвертора ток е над 
регулируем праг. 

Компресорът се разтоварва, ако абсорбираният от инвертора ток е над прага за 
забрана с определен регулируем процент. 

 

6.18. Ограничаване на уреда 

Натоварването на уреда може да се ограничи от следните входни данни: 
 

• Ток на уреда 
Натоварването на уреда се забранява, ако абсорбираният ток е близо до точката на 

задаване за максимален ток (в рамките на -5% от точката) 
Уредът се разтоварва, ако абсорбираният ток е по-висок от точката на задаване за 

максимален ток 
 

• Ограничение на заявка 
Натоварването на уреда се забранява, ако товарът на уреда (измерен чрез 

сензорите на плъзгачен клапан или изчислен според описаното) е близо до точката на 
задаване за максимален товар (в рамките на -5% от точката) 

Уредът се разтоварва, ако товарът на уреда е по-висок от точката на задаване за 
максимален товар 

 
Точката на задаване за максимален товар може да се получи от 4-20 mA входен 

сигнал (4mA → лимит=100%; 20 mA → лимит=0%); или от цифров вход, идващ от 
система за следене (ограничение на заявка по мрежата). 

 
• SoftLoad 

При стартиране на уреда (когато стартира първия компресор) може да се зададе 
временно ограничаване на заявките до изтичане на определено време. 

6.19. Помпи на изпарителя 

В базовата конфигурация е предвидена една помпа на изпарителя, а втората помпа е 
опционална. 

 
Когато се изберат две помпи, системата автоматично ще стартира помпата с по-малък 

брой отработени часове при всяко стартиране на помпи. Може да се зададе фиксирана 
последователност.  
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Помпата се стартира при включване на уреда; в рамките на 30 секунди, 
превключвателят на потока в изпарителя трябва да се затвори, в противен случай ще се 
активира аларма "Поток в изпарителя". Алармата се изчиства автоматично три пъти, ако 
превключвателят на потока през изпарителя се затвори за повече от 30 секунди. След 
четвъртата аларма, изчистването става ръчно. 

6.19.1. Помпа на инвертора2   

Помпата на инвертора се използва за промяна на водния поток през изпарителя, с цел 
запазване на ∆T на изпарителната вода при номиналната стойност (или близо до нея), дори и 
при намаляване на капацитета поради изключване на някои терминали. В този случай, 
водният поток през оставащите ще се увеличи, както и спадовете в налягането и топлината, 
подавана към помпата. 

Затова скоростта на помпата се намалява, за да се намалят спадовете на налягането на 
водата в терминалите при номиналната стойност. 

Тъй като се изисква минимален поток през изпарителя (около 50% от номиналния), а 
и помпата на инвертора не може да работи с ниска честота, се осъществява минимален 
байпас на потока. 

 
Управлението на потока се базира на измерване на разликата в налягането на помпата 

(напор на помпата) и действа върху скоростта на помпата и позицията на байпасния клапан. 
И двете дейности се изпълняват чрез 0-10V аналогов изход. 
 
В частност, тъй като спадовете в налягането през изпарителя и тръбите се променят с 

потока, докато спадовете в налягането през крайните модули не зависят от потока, 
изискваният напор на помпата (точка на задаване на напора) е функция от потока: 

 

t
r

tr P
f

f
Phh ∆+








⋅∆−∆=∆

2

)(
  

където 
 
∆h  = изискван напор на помпата при подаваната честота f (целеви напор на помпата) 
∆hr  = напор на помпата при номинален поток (точка на задаване на напор) 
∆Pt = спад в налягането при крайни модули при номинален поток 
f     = необходима захранваща честота за помпата 
fr    = захранваща честота за помпата при номинален поток 
 
Предвидена е процедура за настройка, която позволява промяната на ∆hr . 
Тази процедура трябва да се активира при включен уред, всички компресори 

работещи на 100% и включени всички крайни модули. Когато тази процедура е активна, 
скоростта на помпата може да се коригира ръчно от 70% до 100% (35 до 50Hz), байпасният 
клапан е напълно затворен (0V изход) и е показана ∆T на водата в изпарителя. Когато 
операторът променя скоростта на помпата, при достигане на правилна водна ∆T, 
процедурата по настройка се спира и се избира напор на помпата като ∆hr (точка на задаване 
на напор). 

 
Ако процедурата по настройка не е изпълнена, системата ще работи със 100% скорост 

на помпата, напълно затворен байпасен клапан и ще се активира аларма "Няма калибриране 
на VFD на помпата" (забавена с 30 минути) без спиране на уреда. 

                                                 
2 Управление на помпата на инвертора е включено от версия ASDU01A нагоре. 
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По време на работа, PID контролер въздейства върху скоростта на помпата, за да 

поддържа напора на помпата в рамките на целевата стойност ∆h (намалявайки скоростта при 
увеличаване на напора) и за да държи байпасния клапан напълно затворен; PID контролерът 
никога няма да намали скоростта на помпата под 75% (35Hz), тъй като това е работният 
лимит на инверторната помпа, ако се достигне тази стойност и напорът продължава да се 
увеличава, PID контролерът ще започне да отваря байпасния клапан. 

 
Обратното се получава при намаляване на напора на помпата; контролерът ще 

започне да затваря клапана и, когато той се затвори напълно, контролерът започва да 
ускорява помпата. 

 
Скоростта на помпата и байпасният клапан никога не се променят едновременно (за 

да се избегне нестабилност на потока); помпата ще се регулира от 100% до минималния 
поток, клапанът ще се използва когато изискваният поток е под минималния. 

 
При стартиране на уреда, помпата се стартира с минимална честота (35 Hz) исе 

ускорява до 50 Hz за 10 секунди, като байпасният клапан е напълно отворен (100% изход). 
 
След това започва регулиране на напора на помпата съгласно предходната процедура; 

компресорите могат да се стартират след достигане на целевия напор на помпата (с толеранс 
10%). 

6.20. Управление на вентилаторите 

Управлението на вентилаторите служи за управление на кондензационното налягане в 
режимите на охлаждане, охлаждане/гликол или лед, както и на изпарителното налягане в 
режим на отопление. 

 
И в двата случая, вентилаторите могат да управляват: 
 

• Кондензационно или изпарително налягане, 
• Коефициент на налягане, 
• Разлика в налягането между кондензация и изпаряване. 

 
Има четири метода за управление: 
 

• Fantroll, 
• Fan Modular, 
• Драйвер за променлива скорост, 
• Speedtroll. 

6.20.1. Fantroll 

Използва се стъпков контрол; стъпките на вентилаторите се активират или 
деактивират, за поддържане на работните параметри на компресора в рамките на допустимия 
диапазон. 

 
Стъпките на вентилаторите се активират или деактивират, поддържайки промените в 

кондензационното (или изпарителното) налягане до минимум; за тази цел, вентилаторите се 
пускат или спират последователно. 
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Вентилаторите са свързани към стъпки (цифрови изходи) според посочената по-долу 
схема 

 
Връзка на вентилаторите със стъпките 

 
 Брой вентилатори за верига 

 2 3 4 5 6 7 8 9 
Стъпка Вентилатори на стъпката 

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 

 
Стъпките на вентилатора се активират или деактивират въз основа на таблицата за 

етапи по-долу 
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Етапи на стъпките 

 
 Брой вентилатори за верига 

 2 3 4 5 6 7 8 9 
Етап Активна стъпка 

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. Fantroll в режим на охлаждане 

6.20.1.1.1. Контрол на кондензационно налягане 

Даден етап се изпълнява (активира се следващ етап), ако температурата на 
кондензация на наситената пара (наситена температура при отделително налягане) надвиши 
целевата точка на задаване (по подразбиране 43.3 °C (110 F)) с количество, равно на 
диапазона на нечувствителност на следващия етап, за време, в зависимост от разликата 
между достигнатата стойност и целевата стойност плюс диапазона на нечувствителност 
(грешка на висока температура на кондензация). 

В частност, етапът се изпълнява когато интегралът на грешката на висока температура 
на кондензация достигне стойност 50 °C x сек. (90 Fxсек.). 

 
По същия начин, по-долен етап се изпълнява (активира се предишен етап), ако 

температурата на кондензация на наситената пара (наситена температура при отделително 
налягане) падне под целевата точка на задаване (по подразбиране 43.3 °C (110 F)) с 
количество, равно на диапазона на нечувствителност на предишния етап, за време, в 
зависимост от разликата между достигнатата стойност и целевата стойност минус диапазона 
на нечувствителност (грешка на ниска температура на кондензация). 

В частност, предходният етап се изпълнява когато интегралът на грешката на ниска 
температура на кондензация достигне стойност 14 °C x сек. (25,2 Fxсек.). 

 
Интегралът на грешката на кондензационната температура се нулира, когато 

температурата е в диапазона на нечувствителност или се активира нов етап. 
 
Всеки етап на вентилаторите има свой собствен регулируем диапазон на 

нечувствителност за етап нагоре (по подразбиране 4.5 °C (8.1F)) и етап надолу (по 
подразбиране 6.0 °C (10.8 F). 

6.20.1.1.2. Контрол на коефициента на налягането 

Контролерът ще работи за запазване на коефициента равен на целева регулируема 
стойност (по подразбиране 2.8) 

 
Следващ етап се изпълнява (активира се следващ етап), ако коефициентът на налягане 

надвиши целевия коефициент с количество, равно на диапазона на нечувствителност на 
следващия етап, за време, в зависимост от разликата между достигнатата стойност и 
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целевата стойност плюс диапазона на нечувствителност (грешка на висок коефициент на 
налягане). 

В частност, етапът се изпълнява когато интегралът на грешката на коефициента 
достигне стойност 25 сек. 

 
По същия начин, по-долен етап се изпълнява (активира се предишен етап), ако 

коефициентът на налягане падне под целевата точка на задаване с количество, равно на 
диапазона на нечувствителност на предишния етап, за време, в зависимост от разликата 
между достигнатата стойност и целевата стойност минус диапазона на нечувствителност 
(грешка на нисък коефициент на налягане). 

В частност, етап надолу се изпълнява когато интегралът на грешката на коефициента 
достигне стойност 10 сек. 

 
Интегралът на грешката на коефициента на налягане се нулира, когато 

кондензационната температура е в диапазона на нечувствителност или се активира нов етап. 
 
Всеки етап на вентилаторите има свой собствен регулируем диапазон на 

нечувствителност за етап нагоре (по подразбиране 0.2) и етап надолу (по подразбиране 0.2). 

6.20.1.1.3. Контрол на разликата в температурата 

Контролерът ще работи за запазване на разликата между кондензационната 
температура (наситена температура при отделително налягане) и изпарителната температура 
(наситена температура при смукателно налягане) равна на регулируема целева стойност (по 
подразбиране 40°C (72 F)) 

 
Следващ етап се изпълнява (активира се следващ етап), ако разликата в налягането 

надвиши целевата разлика с количество, равно на диапазона на нечувствителност на 
следващия етап, за време, в зависимост от разликата между достигнатата стойност и 
целевата стойност плюс диапазона на нечувствителност (грешка на висока разлика в 
налягането). 

В частност, етапът се изпълнява когато интегралът на грешката на разликата в 
налягането достигне стойност 50 °C x сек. (90 Fxсек.). 

 
По същия начин, по-долен етап се изпълнява (активира се предишен етап), ако 

разликата в налягането падне под целевата точка на задаване с количество, равно на 
диапазона на нечувствителност на предишния етап, за време, в зависимост от разликата 
между достигнатата стойност и целевата стойност минус диапазона на нечувствителност 
(грешка на ниска разлика в налягането). 

В частност, етап надолу се изпълнява когато интегралът на грешката на ниско 
налягане достигне стойност 14 °C x сек. (25.2 Fxсек.) 

 
Интегралът на грешката на коефициента на налягане се нулира, когато 

кондензационната температура е в диапазона на нечувствителност или се активира нов етап. 
 
Всеки етап на вентилаторите има свой собствен регулируем диапазон на 

нечувствителност за етап нагоре (по подразбиране 4.5 °C (8.1F)) и етап надолу (по 
подразбиране 6.0 °C (10.8 F). 
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6.20.1.2. Fantroll в режим на отопление 

6.20.1.2.1. Контрол на изпарително налягане 

Даден етап се изпълнява (активира се следващ етап), ако температурата на изпарение 
на наситената пара (наситена температура при смукателно налягане) надвиши целевата точка 
на задаване (по подразбиране 0 °C (32 F)) с количество, равно на диапазона на 
нечувствителност на следващия етап, за време, в зависимост от разликата между 
достигнатата стойност и целевата стойност плюс диапазона на нечувствителност (грешка на 
висока температура на кондензация). 

В частност, етапът се изпълнява когато интегралът на грешката на висока температура 
на кондензация достигне стойност 50 °C x сек. (90 Fxсек.). 

 
По същия начин, по-долен етап се изпълнява (активира се предишен етап), ако 

температурата на изпарение на наситената пара падне под целевата точка на задаване с 
количество, равно на диапазона на нечувствителност на предишния етап, за време, в 
зависимост от разликата между достигнатата стойност и целевата стойност минус диапазона 
на нечувствителност (грешка на ниска температура на кондензация). 

В частност, етап надолу се изпълнява когато интегралът на грешката на ниска 
температура на кондензация достигне стойност 14 °C x сек. (25.2 Fxсек.) 

 
Интегралът на грешката на кондензационната температура се нулира, когато 

температурата е в диапазона на нечувствителност или се активира нов етап. 
 
Всеки етап на вентилаторите има свой собствен регулируем диапазон на 

нечувствителност за етап нагоре (по подразбиране 3 °C (5.4F)) и етап надолу (по 
подразбиране 3 °C (5.4 F). 

6.2.1.1.1. Контрол на коефициента на налягането 

Контролерът ще работи за запазване на коефициента равен на целева регулируема 
стойност (по подразбиране 3.5) 

 
Следващ етап се изпълнява (активира се следващ етап), ако коефициентът на налягане 

надвиши целевия коефициент с количество, равно на диапазона на нечувствителност на 
следващия етап, за време, в зависимост от разликата между достигнатата стойност и 
целевата стойност плюс диапазона на нечувствителност (грешка на висок коефициент на 
налягане). 

В частност, етапът се изпълнява когато интегралът на грешката на коефициента 
достигне стойност 25 сек. 

 
По същия начин, по-долен етап се изпълнява (активира се предишен етап), ако 

коефициентът на налягане падне под целевата точка на задаване с количество, равно на 
диапазона на нечувствителност на предишния етап, за време, в зависимост от разликата 
между достигнатата стойност и целевата стойност минус диапазона на нечувствителност 
(грешка на нисък коефициент на налягане). 

В частност, етап надолу се изпълнява когато интегралът на грешката на коефициента 
достигне стойност 10 сек. 

 
Интегралът на грешката на коефициента на налягане се нулира, когато 

кондензационната температура е в диапазона на нечувствителност или се активира нов етап. 
 
Всеки етап на вентилаторите има свой собствен регулируем диапазон на 

нечувствителност за етап нагоре (по подразбиране 0.2) и етап надолу (по подразбиране 0.2). 
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6.2.1.1.2. Контрол на разликата в температурата 

Контролерът ще работи за запазване на разликата между кондензационната 
температура (наситена температура при отделително налягане) и изпарителната температура 
(наситена температура при смукателно налягане) равна на регулируема целева стойност (по 
подразбиране 50°C (90 F)) 

 
Следващ етап се изпълнява (активира се следващ етап), ако разликата в налягането 

надвиши целевата разлика с количество, равно на диапазона на нечувствителност на 
следващия етап, за време, в зависимост от разликата между достигнатата стойност и 
целевата стойност плюс диапазона на нечувствителност (грешка на висока разлика в 
налягането). 

В частност, етапът се изпълнява когато интегралът на грешката на разликата в 
налягането достигне стойност 50 °C x сек. (90 Fxсек.). 

 
По същия начин, по-долен етап се изпълнява (активира се предишен етап), ако 

разликата в налягането падне под целевата точка на задаване с количество, равно на 
диапазона на нечувствителност на предишния етап, за време, в зависимост от разликата 
между достигнатата стойност и целевата стойност минус диапазона на нечувствителност 
(грешка на ниска разлика в налягането). 

В частност, етап надолу се изпълнява когато интегралът на грешката на ниско 
налягане достигне стойност 14 °C x сек. (25.2 Fxсек.) 

 
Интегралът на грешката на коефициента на налягане се нулира, когато 

кондензационната температура е в диапазона на нечувствителност. 

6.20.2. Fan Modular 

Методът Fan Modular работи по същия начин като метода Fantroll (последователност 
на етапи), но вместо използване на цифрови изходи, тук се използва аналогов изход. 

 
В частност, аналоговият изход ще приеме стойност във волтове, равна на номера на 

етапа (на етап 2, изходът е 2V, на етап 3, изходът е 3V и т.н.). 

6.20.3. Драйвер за променлива скорост 

Използва се постоянен контрол; скоростта на вентилаторите се променя, за да 
поддържа кондензационното налягане на наситената пара в определена точка на задаване; 
използва се PID контрол за осъществяване на стабилна работа. 

 
Функцията Безшумен режим на вентилаторите (FSM) се прилага посредством 

драйвера за променлива скорост (VSD), за да поддържа скоростта на вентилаторите под 
зададена стойност през определени периоди. 
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6.2.1.2. VSD в режим на охлаждане, охлаждане с гликол или лед 

Когато системата работи в режим на охлаждане, независимо дали контролира 
кондензационното налягане, коефициента на наляган или разликата в налягането, 
пропорционалният PID коефициент е положителен (при по-висок вход има по-висок изход). 

 

Controlled 
Variable 

Action 

Set Point 

Dead Band 

Regulation Band 

Max 

0 

-Max 

 
 

Action Действие 
Controlled variable Контролирана променлива 
Set Point Точка на задаване 
Dead Band Диапазон на нечувствителност 
Regulation Band Диапазон на регулиране 
Max Макс 
-Max -Макс 

 
Фиг. 15 – Пропорционално действие на VSD PID в режим на охлаждане/лед  
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6.2.1.3. VSD в режим на отопление 

6.2.1.3.1. Контрол на изпарителна температура 

Когато системата работи в режим на отопление за контролиране на изпарителната 
температура, пропорционалният коефициент е отрицателен (при по-висок вход има по-нисък 
изход). 

 

Controlled 
Variable 

Action 

Set Point 

Dead Band 

Regulation Band 

Max 

0 

-Max 

 
 

Action Действие 
Controlled variable Контролирана променлива 
Set Point Точка на задаване 
Dead Band Диапазон на нечувствителност 
Regulation Band Диапазон на регулиране 
Max Макс 
-Max -Макс 

 
Фиг. 16 – Пропорционално действие на VSD PID в режим на отопление  

 

6.2.1.3.2. Контрол на коефициента на налягането или 
температурните разлики 

Когато системата работи в режим на отопление за контролиране на коефициента на 
налягането, пропорционалният коефициент е положителен (при по-висок вход има по-висок 
изход). 

6.20.4. Speedtroll 

Използва се смесен стъпков-VSD контрол; първата стъпка на вентилаторите се 
управлява чрез VSD (със свързан PID контрол), следващите стъпки се активират като при 
стъпковия контрол, само ако се достигне съвкупна грешка на етап нагоре или етап надолу и 
VSD изходът е максимален или, съответно, минимален. 
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6.20.5. Двоен VSD 

Използват се два VSD за поддържане на контролирания параметър в зададена точка; 
вторият VSD се активира когато първият достигне максимална скорост и PID контролът 
изисква по-голям приток на въздух 

6.20.6. Управление на вентилаторите при стартиране в режим на отопление 

Когато компресорите стартират в режим на отопление, вентилаторите се стартират 
преди компресорите да започнат нормалната си стартова последователност, ако външната 
околна температура е под фиксирана стойност от 10.0°C (50.0F). Ако контролът на 
кондензацията се осъществява чрез speedtroll или fantroll, всяка стъпка се активира след 
фиксирано забавяне от 6 секунди. Контролът преминава към автоматичен, ако външната 
околна температура е по-висока от фиксиран праг от15.0°C (59.0F). 

6.21. Други функции 

Внедрени са следните функции. 

6.21.1. Стартиране на охладител с гореща вода  

Тази функция ще позволи стартиране на уреда в случай на висока температура на 
изходящата вода от изпарителя. 

Тя няма да допусне натоварване на компресорите над регулируем процент, докато 
температурата на изходящата от изпарителя вода не спадне под регулируем праг; останалите 
компресори могат да стартират, когато другите са ограничени. 

6.21.2. Безшумен режим на вентилаторите  

Тази функция позволява намаляване на шума от уреда чрез ограничаване на скоростта 
на вентилаторите (само в случай на управление на вентилаторите чрез VSD) въз основа на 
разписание. За FSM операции може да се зададе максимално изходно напрежение за VSD (по 
подразбиране 6.0V). 

6.21.3. Уреди с двоен изпарител  

Тази функция позволява да се ограничат проблемите със замръзване при уреди с два 
изпарителя (уреди с 3 и 4 компресора). 

 
В този случай, компресорите се стартират редуващо се на двата изпарителя. 
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7. СТАТУС НА УРЕДА И КОМПРЕСОРИТЕ 

В следващите таблици може да се намерят всички конфигурирани статуси на уреда и 
компресорите с разяснителна информация. 

 
 

Код на 
статус 

Интерфейсен етикет на 
статус 

Обяснение 

0 - Не е достижимо. 
1 Off Alarm Уредът е изключен поради аларма. 
2 Off Rem Comm Уредът е изключен от дистанционно наблюдение. 
3 Off Time Schedule Уредът е изключен поради разписание. 
4 Off Remote Sw Уредът е изключен от дистанционния 

превключвател. 
5 Pwr Loss Enter Start Липса на захранване. Натиснете бутона Enter за 

стартиране на уреда. 
6 Off Amb. Lockout Уредът е изключен поради външна температура 

под праг на блокиране. 
7 Waiting Flow Уредът проверява статуса на превключвателя за 

поток преди стартиране на температурния 
контрол 

8 Waiting Load Изчакване на термичен товар във водния кръг. 
9 No Comp Available Няма достъпен компресор (и двата са изключени 

или в състояние, забраняващо тяхното 
стартиране). 

10 FSM Operation Уредът работи в безшумен режим на 
вентилаторите. 

11 Off Local Sw Уредът е изключен от локалния превключвател. 
12 Off Cool/Heat Switch Уредът е в изчакване след превключване 

Охлаждане/Отопление. 
Табл. 15 – Статус на уреда  

 
 
 

Код на 
статус 

Интерфейсен етикет на 
статус 

Обяснение 

0 - Не е достижимо. 
1 Off Alarm Компресорът е изключен поради аларма на уреда. 
2 Off Ready Компресорът е готов, но уредът е изключен. 
3 Off Ready 
4 Off Ready 
5 Off Ready 
6 Off Ready 
7 Off Switch Компресорът е изключен от превключвател. 
8 Auto    % Автоматично управление на товара на 

компресора. 
9 Manual    % Ръчно управление на товара на компресора. 

10 Oil Heating Компресорът е изключен поради нагряване на 
маслото. 

11 Ready Компресорът е готов за стартиране. 
12 Recycle Time Компресорът изчаква таймерите за безопасност 
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да изтекат, преди да може да се стартира отново. 
13 Manual Off Компресорът е изключен от терминал. 
14 Prepurge Компресорът е в режим на предварително 

прочистване на изпарителя, преди да може да се 
управлява автоматично. 

15 Pumping Down Компресорът изпразва изпарителя преди 
изключване. 

16 Downloading Компресорът достига минималния си процент на 
натоварване. 

 
 

17 Starting Компресорът се стартира. 
18 Low Disch SH Отделителното свръхнагряване е по-ниско от 

регулируем праг 
19 Defrost Компресорът е в процедура по размразяване. 
20 Auto    % Автоматично управление на товара на 

компресора (инвертор). 
21 Max VFD Load Достигнат максимален абсорбиран ток, 

компресорът не може да се натоварва. 
22 Off Rem SV Компресорът е изключен от дистанционно 

наблюдение. 
Табл. 16 – Статус на компресора 
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8. СТАРТОВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ 

8.1. Блок-схеми за стартиране и изключване на уреда 

Стартирането и изключването на уреда ще следва последователността, показана на 
фиг.16 и 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

 
Фиг. 17 – Последователност на стартиране на уреда 
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Unit Start Уред старт 
Evap pump start Изпар. помпа старт 
Evap flow switch consensus within 
timer expiration 

Превключвател на изпар. поток ОК в рамките на таймера 

No Не 
Unit Trip Уред спрян 
Yes Да 
Temperature control start Температурен контрол старт 
Temperature control stabilisation Температурен контрол стабилизиране 
Compressors start enabled Компресорен старт позволен 
  
Control requires unit loading Контролът изисква натоварване на уреда 
New Compressor start required (see 
loading table) 

Изисква се нов компресорен старт (виж таблица за 
натоварване) 

No Не 
Compressors loading Натоварване на компресора 
Yes Да 
New Compressors selection Избор на нов компресор 
Compressor line contactor closing Затваряне контактор на компресорна линия 
Transition confirmation within 10 sec Потвърждение на преход в рамките на 10 сек. 
No Не 
Compressor Trip Компресор спрян 
Yes Да 
Compressor complete unloading Компресор напълно разтоварен 
Pre-purge procedure Процедура предв. Пречистване 
Pressure ratio exceeds minimum load 
limit 

Коефициент на налягане надвишава минималния лимит на 
товар 

No Не 
Alarm delay timer expired Изтекъл таймер за закъснение на аларма 
Yes Да 
Compressor Trip Компресор спрян 
Yes Да 
Compressor enabled to load Разрешено натоварване на компресор 
    
Control requires unit standby Контролът изисква уред в готовност 
Compressors standby Компресор в готовност 
  
Control requires unit unloading Контролът изисква разтоварване на уреда 
Compressor stop required (see 
unloading table) 

Изисква се спиране на компресора (виж таблица за 
разтоварване 

No Не 
Compressors unloading Разтоварване на компресор 
Yes Да 
Compressor complete unloading Пълно разтоварване на компресор 
Pump-down procedure Процедура по изпомпване 
Compressor line contactor opening Отваряне на контактор на компресорна линия 

 



 
D – KOMCP00106-12BG - 63/92

 

Unit Stop

Compressors shutdown 
procedure

Evap flow switch open 
within timer expiration

Yes
Unit Trip

No

Unit Off

 
Фиг. 18 – Последователност на изключване на уреда 

 
 

Unit Stop Уред стоп 
Compressors shutdown procedure Процедура по изключване на компресор 
Evap flow switch open within timer expiration Превключвател на изпар. поток отворен в 

рамките на таймера 
Yes Да 
Unit Trip Уред спрян 
No Не 
Unit Off Уред изключен 
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8.2. Блок-схеми за стартиране и изключване на топлинна рекуперация 

Стартирането и изключването на уреда ще следва последователността, показана на 
фиг.18 и 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

 
Фиг. 19 – Последователност на стартиране на топлинна рекуперация 
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Heat recovery activation Активиране на топлинна рекуперация 
Heat recovery pump start Старт на помпа за топлинна рекуперация 
Recovery flow switch consensus within timer expiration Превключвател на рекупер. поток ОК в рамките на 

таймера 
No Не 
HR Trip ТР спряна 
Yes Да 
HR temperature control start Старт контрол на ТР температура 
HR temperature control stabilisation Стабилизиране контрол на ТР температура 
HR circuits activation enabled Позволено активиране на ТР вериги 
HR leaving temperature above limit Изходяща температура на ТР над лимит 
No Не 
HR 3-way valve modulating Модулиране на 3-посочен ТР клапан 
Yes Да 
HR 3-way valve complete opening Пълно отваряне на 3-посочен ТР клапан 
  
Control requires loading Контролът изисква натоварване 
No Не 
Loading inter-stage timer expired (PID calculation) Изтекло време на междинен етап на натоварване 

(изчисление на PID) 
Yes Да 
New circuit activation Активиране на нова верига 
  
Control requires standby Контролът изисква готовност 
System standby Система в готовност 
  
Control requires unloading Контролът изисква разтоварване 
No Не 
Unloading inter-stage timer expired (PID calculation) Изтекло време на междинен етап на разтоварване 

(изчисление на PID) 
Yes Да 
Last circuit deactivation Деактивиране последна верига 
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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

 
Фиг. 20 – Последователност на изключване на топлинна рекуперация 

 
Heat Recovery Stop Стоп топлинна рекуперация 
Circuits deactivation procedure Процедура по деактивиране на вериги 
3-way valve opening Отваряне на 3-посочен клапан 
Evap flow switch open within timer expiration Превключвател на изпар. поток отворен в рамките на 

таймера 
Yes Да 
HR Trip ТР спряна 
No Не 
Heat Recovery Off Топлинна рекуперация изключена 
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9. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС 

В софтуера МТМ се прилагат два типа потребителски интерфейс: вграден дисплей и 
PGD; PGD дисплеят се използва като опционален дистанционен дисплей. 

 
И двата интерфейса имат 4x20 LCD дисплей и клавиатура с 6 бутона. 
 
 

 
 

Фиг. 21 – Вграден дисплей 
 
 

 
 

Фиг. 22 – PGD дисплей 

Конкретно, от основното меню, което е достъпно чрез  (бутона MENU), могат да 
се избират 4 различни секции от менюто. Всяка секция е достъпна чрез съответния бутон: 

 

 (бутон ENTER) служи за достъп до цикъла за статус на уреда от маската на 
всяко меню. 

 (бутон LEFT) дава достъп до секцията, посочена на първия ред от списъка 

 (бутон RIGHT) дава достъп до секцията, посочена на втория ред от списъка 

 (бутон UP) дава достъп до секцията, посочена на третия ред от списъка 

 (бутон DOWN) дава достъп до секцията, посочена на четвъртия ред от списъка 
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Фиг. 23 – Вграден и PGD дисплей - навигация 
 

В случай на разлика в етикетите на бутоните (това може да се случи, ако се 
използва стандартен контролер Carel вместо такъв с персонализирана от клавиатура), 
моля, съобразете се с позицията на бутона, за да получите достъп до същата функция. 

 
При влизане в други секции на менюто, ще се изведат други екрани и маски.  
 
От всяко разклонение може да се достигне до основното меню чрез бутона MENU. 
 
Във всяко разклонение е дадена възможност за хоризонтална навигация. Използвайки 

бутоните LEFT и RIGHT е възможно придвижване между маски със сходно предназначение 
(напр., от разклонението View Unit (Обзор на уреда) може да се отиде в разклонение View 
Compressor #1 (Обзор на компресор №1); от разклонение Unit Configuration (Конфигурация 
на уреда) може да се отиде в разклонение Unit Setpoint (Точки на задаване на уреда) и т.н., 
вижте дървото на маските).  

 
В маска с различни входно-изходни полета, с бутона ENTER може да се достигне до 

първото, след това с бутони UP и DOWN стойността на полето може да се увеличава или 
намалява, с бутон LEFT може да се презареди стойността по подразбиране, а с бутон RIGHT 
се излиза от полето без промяна на стойността. 

 
Възможността за промяна на стойности е защитена чрез пароли от различни нива, в 

зависимост от важността на дадената стойност. 
 
Когато има активирана парола, с натискане на UP+DOWN е възможно повторно 

изискване на всички пароли (стойностите, защитени с парола, стават недостъпни). 
 

.           < ALARM  

.           <  VIEW  

.           <   SET  

.           <               



 
D – KOMCP00106-12BG - 69/92

Във всички основни разклонения е възможно да се промени паролата за съответното 
ниво (Unit Config за техническа парола, User Setpoint за операторска парола и Maint Setpoint 
за мениджърска парола). 

9.1. Дърво на маските 

На фиг. 22 е показана структурата на дървото на маските, започвайки от главното 
меню. 

 
В лилаво са показани хоризонтално свързаните разклонения. 
 

 
 

Фиг. 24 – Дърво на маските 
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Main menu Основно меню 
  
Alarms Аларми 
Active Активно 
Log Лог 
  
View Преглед 
Compressors Компресори 
Compr. #1 Компр. #1 
Compr. #2 Компр. #2 
Unit Уред 
Status Статус 
Water Вода 
Evap Изпар. 
I/O В/И 
Board Платка 
Expansion Разширение 
  
Settings Настройки 
Compressor Компресор 
Unit Уред 
Compressor Компресор 
Set-points Точки на задаване 
Condensation Кондензация 
Configuration Конфигурация 
Valve Drv Драйвер клапан 
Alarm Lims Лимити аларми 
  
User Потребител 
Set-points Точки на задаване 
Time Sched. Наср. Време 
FSM Time Sched. FSM наср.време 
  
Alarm Lims Лимити аларми 
  
Maint Поддр. 
View Преглед 
Settings Настройки 
Debug Дебъг 
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9.1.1. Детайли за структурата на интерфейса с машината 

Интерфейсът на ASDU е разработен с оглед оптимизиране на неговата използваемост. 
Поради това, маските на разклонения с еднакви групи от параметри са достъпни чрез 
стрелки наляво и надясно, създавайки хоризонтални разклонения. 

Параметрите в рамките на един и същи хоризонтален клон са достъпни с уникална 
парола. 

Структурата на интерфейса има външния вид, показан на фигура 24. 

 
Фиг. 25 – Структура на интерфейса 

 
Всички разклонения са достъпни директно от основното меню. След избиране на дадено 
разклонение, останалите разклонения със същия цвят от предходната схема могат да бъдат 
достигнати със стрелки наляво и надясно. Това означава, например, че от разклонение 
Конфигурация на уреда може да се отиде до Точка на задаване на уреда чрез натискане на 
стрелка надясно. 
Разклоненията без връзка с други разклонения са достъпни само чрез менюто. 

9.2. Езици 

Потребителският интерфейс е многоезичен; потребителят може да избира 
използвания език. 

В базовата конфигурация са използвани следните езици3: 
 

- Английски 
- Италиански 
- Френски 
- Немски 

                                                 
3 Английски и италиански са достъпни във вер. ASDU01C. 
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- Испански 
 

Китайски език е възможен с допълнителен дисплей (полуграфичен дисплей) 

9.3. Уред 

Интерфейсът може да работи с мерни единици от системата SI и британски единици. 
 
В системата SI се използват следните мерни единици: 
 
Налягане  : bar 
Температура : °C 
Време  : сек. 
В британската система се използват следните мерни единици: 
 
Налягане  : psi 
Температура : °F 
Време  : сек. 
 
Що се отнася до налягането, интерфейсът показва дали данните са измерени или 

абсолютни, използвайки символ “g” или “a” след стойността. 
 

9.4. Пароли по подразбиране 

За всеки подраздел има няколко нива на пароли. Подразделите са посочени в долната 
таблица. 

 
Раздел Парола 

Technician Вижте фабрична 
Manager Вижте фабрична 
Operator 00100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A: НАСТРОЙКИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ 

 
Меню Раздел Подраздел Маска Параметър Стойност Бележки 

S
E

T
T

IN
G

S
 

U
N

IT
 

C
O

N
F

IG
U

R
A

T
IO

N
 

Expansion valve 

Expansion valve Електронен или 
термостатен   

 
Ако има електронен драйвер 
меню 

Gas Type R134a  

Unit config 
N. of comps 2  
N. of pump 2 Само ако pCOe#3 е наличен 

Condensation fans 
number 

Circuit #1 2 или 3 или 4 Реален брой 
вентилатори 

Circuit #2 2 или 3 или 4  
Low Press Transd 
limits 

Min -0.5 barg Само при включен 
термостатен разширителен 
клапан Max   7.0 barg 

Condensation 

Control var. Нал. PR не се използва 

Type 

Fantroll LN и XN модули 
VSD XXN модули или опционални 

SPEDTROLL Когато е посочено 
Двоен VSD 
Fan Modular 

Когато е посочено 
Не се използва 

Update values Y При промяна на стойности 

Oil heating Enable Y  
 
 

RS485 Net 
 
 
 

Exp Board 2  
Heat Recovery 

 

time check 30 Д само при промяна на 
разш.платки 

Refresh 
 
 
 

Hr circuit  
recovery 

N 

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

 
 

Разш. платка 2 вкл 

 
Тип рекуперация; цял./част. 

Economizer 
Enabled Д (Опционално) 

 
Само при модули с 
икономайзер и разширителна 
платка 1 

Econ Settings 

Econ thr 65°C 
Само при модули с 
икономайзер 

Econ diff 5 °C 
Econ On 90% 
Econ Off 75% 

Supervisory Remote on/off N  
Autorestart 

 
Autorestart after 
power fail 

Y  

Switch off 
Switch off on ext 
alarm 

N  

Communication 
Communication Диспеч. с-

ма 
 

Reset values 
Reset all values to 
default 

N Смени на Д при смяна на 
софтуер/платка 

Password Technician  За смяна на парола 

S
E

T
T

IN
G

S
 

U
N

IT
 

S
E

T
P

O
IN

T
S

 

Temperature 
regulation 

Derivative time 60 сек.  

Prepurge 

N. of prepurge 
cycles 

1 При термостатен клапан 

Prep on time 2 сек.  
Evap T Thr - 10  °C  

Prepurge Prepurge time-out 120 сек.  

 

Downloading 
time 

10 сек.  
 
 

Pumpdow config 

Enable Y  
Max Time 30 сек.  

Min 
Press 

1 bar  



 
D – KOMCP00106-12BG - 74/92

Main pump 
Off 

delay 
180 сек.  

Liquid injection 

LI Disc setp 85 °C  
LI Disc diff 
LI Suct setp 
LI Suct diff 

10 °C 
035.0°C 
005.0°C 

 
Само в режим на отопление 
Само в режим на отопление 

Low ambient startup 
 

Heat Rec. Param 
 
 
 

HR Interstage  
 

HR Bypass Valve 

 

Cond. Sat. T -5.0 °C  
L.Amb.Timer 

 
Dead Band 
Stage Time 
Cond T. thr 

 
Pause Time 

 
Min Temp. 
Max Temp. 

180 сек. 

 
02.0°C 
045 сек. 
030.0°C 

 
02 мин 

 
040.0°C 
030.0°C 

 
 
Само в режим на 

отопление 

S
E

T
T

IN
G

S
 

U
N

IT
 

C
O

N
D

E
N

S
A

T
IO

N
 

Setpoint Setpoint 40.0 °C  

FanTroll setpoint 
StageUP Err 10 °C  
StageDW Err 10 °C  

FanTroll dead band 
n. 1 

Stage Up Вж. таблица fantroll 
Stage down   

FanTroll dead band 
n. 2 

Stage Up Вж. таблица fantroll 
Stage down   

FanTroll dead band 
n. 3 

Stage Up Вж. таблица fantroll 
Stage down   

FanTroll dead band 
n. 4 

Stage Up Вж. таблица fantroll 
Stage down   

Inverter config (only 
for VSD, SpeedTroll 
or Double VSD 
config) 

Max speed 
10.0 V LN и XN модули 
6.0 V XXN модули 

Min speed 0.0V  
Speed up time   00 сек.  

Cond regulation 
(only for VSD, 
SpeedTroll or Double 
VSD config) 

Reg. Band 20 °C Speedtroll 
60 °C VSD 

Neutral Band 1 °C  

Cond regulation 
(only for VSD, 
SpeedTroll or Double 
VSD config) 

Integral time 150 сек.  

Derivative time 

 
 
001 сек. 

 

S
E

T
T

IN
G

S
 

U
N

IT
 

V
A

LV
E

 D
R

IV
E

R
 

(O
nl

y 
U

ni
ts

 w
ith

 E
E

X
V

) 

Preopening Valve Preopening 35%  
EXV Settings #1 Warning НЯМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
EXV Settings #2 Warning НЯМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

EXV Settings #1 

Act. Pos. 0000 Актуална позиция 
на клапан 

Man. Posiz 0500  
En. EXV Man N  

EXV Settings #2 

Act. Pos. 0000 Актуална позиция 
на клапан 

Man. Posiz 0500  
En. EXV Man N  

Valve type Valve Type Sporland 50-SEH 250 

Settings 

Opening 
Extrasteps 

Y  
Closing 
Extrasteps 

Y  
Time extrasteps 0 сек.  
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Settings 

Super Heat 
setpoint 

6 °C  
Dead Band 0 °C  

Settings 

Proportional 
factor 

80  
Integral factor 30  
Differential factor 0.5  

Settings 

Low SH 
protection 
setpoint 

-2.0    °C  

Low SH 
protection 
integral time 

0 сек.  

Settings 
LOP setpoint -30 °C  
LOP Integral time  0 сек.  

Settings 

MOP setpoint 12 °C  
MOP Integral 
time  

4 сек.  

Settings 
MOP startup 
delay 

180 сек.  

Settings 

High Cond temp 
protection 
setpoint 

90 °C  

High Cond temp 
protection 
Integral time  

4 сек.  

Settings 
Suction 
temperature High 
limit 

60 °C  

Pressure probe #1 
settings 

Min  -0.5 bar  
Max 7.0 bar  

Pressure probe #2 
settings 

Min  -0.5 bar  
Max 7.0 bar  

EXV settings #1 
Battery present Y  
pLan present Y Само изход 

EXV settings #2 

Battery present Y  
pLan present Y Само изход 

S
E

T
T

IN
G

S
 

C
O

M
P

R
E

S
S

O
R

 

- 

Timing 

Min T same comp 
starts 

600 сек.  
Min time diff 
comp starts  

120 сек.  

Timing 

Min time comp 
on  

30 сек.  
Min time comp 
off 

180 сек.  

Timing Interstage time 120 сек.  

Press prot 
 
 
 

High pressure 

Evap T hold -4.0 °C  
Evap T down -8.0 °C  
Down delay 

 
Hold T.  
Down T. 

020 сек. 

 
060.0 °C 
065.0 °C  

 

Dish SH prot 
Disc. SH thr 1 °C  
Disc SH Time 30 сек.  

Comp 
Loading/unloading 

N load Pulse 6 Проверка при пускане 
N unload Pulse 9 Проверка при пускане 

Loading 

Pulse time 0.2 сек. Промяна при нужда 
Min pulse period 30 сек.  
Max pulse period 150 сек.  

Unloading 

Pulse time 0.4 сек. Промяна при нужда 
Min pulse period 1 сек.  
Max pulse period 150 сек.  
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First pulse timing 
Loading 1 сек.  
Unloading 0.8 сек.  

S
E

T
T

IN
G

S
 

U
S

E
R

 

S
et

po
in

ts
 

Setpoints 
Cooling setpoint според 

изискванията 
 

Double setpoint Enabled N  
Double setpoint 

Cooling double 
setpoint 

според 
изискванията 

Само при активирана двойна 
точка 

LWT reset 
 
 
 

Heat Recovery  

 

Ldg water temp 
setpoint reset 

 
Setpoint 

според 
изискванията 

 
 
 
0045.0°C 

Връщане, 4-20ma, ВОТ 

 
 
 
Само в режим на 

отопление 

Working mode Working mode Охлаждане  
Softload Enable Softload N  

Demand limit 
Enable 
supervisory 
demand limit 

N  

Sequencing Comp sequence AUTO  

Supervisor 

Protocol LOCAL  
Comm Speed 19200  
Ident 001  

Units 
Interface Units SI  
Supervisory units SI  

Language Choose language English Италиански на отделен файл 

Passwords 

Change passwords  
 
 
 

SETTINGS USER Time Sch  Enable Enable Time Sch N  
SETTINGS USER FSM 

Enable 
 
 
 

Enable Fan Silent 
Mode 

 
Max Inv. Out. 

N 

 
 
06.0 v  

 

SETTINGS USER Clock  Settings Set Clock   

S
E

T
T

IN
G

S
 

A
LA

R
M

S
 

 

AntiFreeze Alarm 
 

Freeze Prevent 

Setpoint 2.0°C  
Diff 

 
Setpoint 
Diff. 

1.4°C 

 
03.5 °C 
01.0 °C 

 

Oil Low pressure 
alarm delay 

Startup delay 300 сек.  
Run delay 90 сек.  

Saturated disch 
temperature alarm 

Setpoint 68.5 °C  
Diff 12.0 °C  

Saturated suction 
temperature alarm 

Setpoint -10.0 °C  
Diff 2.0 °C  

Oil Press Diff. Alarm Setp 2.5 bar  
Phase monitor type PVM or GPF type Модул  

Evap flow switch 
alarm delay 

 
HR high water  
Temp. alarm  

 
Hr Flow switch 
Alarm delays  

Startup delay 20 сек.  
Run delay 

 
Threshold 

 
 

Start up delay 
Running Delay 

5 сек. 

 
050.0°C 

 
 
020 сек. 
005 сек. 

 
 

Само в режим на отопление 
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M
A

IN
T

 

S
E

T
T

IN
G

 

 

Evap pump h. 
counter 

Thresh 010x1000  
Reset N  
Adjust  Текущи раб.часове 

Comp h. counter #1 

Thresh 010x1000  
Reset N  
Adjust  Текущи раб.часове 

Comp starts counter 
#1 

Reset N  
Adjust  Текущи старт. 

Comp h. counter #2 

Thresh 010x1000  
Reset N  
Adjust  Текущи раб.часове 

Comp starts counter 
#2 

Reset N  
Adjust  Текущи старт. 

Temp Regulation 

Regul. Band 3.0 °C  
Neutr. Band 0.2 °C  
Max Pull Down 
rate 

0.7 °C/мин За инсталации с малка 
инерция. Може да се увеличи 
при инсталации с голяма 
инерция 

StartUp/Shutdown 

StartUp DT 2.6 °C  
Shutdown DT 1.5 °C Относително към 

точка на задаване 

High CLWT start 
LWT 25 °C  

Max Comp Stage 70%  

Load managment 

Min load 40%  
Max load 100%  
En slides valve N  

ChLWT limits 

Low 4.0 °C Режим на 
охлаждане 

-6.7 °C Режим охлаждане/гликол или 
Лед 

high 15 °C  
Probes enable  Вижте схема на окабеляване 

Input probe offset  Зависи от реалните показания 

DT reload Dt to reload comp 0.7 °C  
Reset Alarm Buffer Reset N  

Change password   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FanTroll настройки    

  Верига с 2 
вентилатора 

Верига с 3 
вентилатора 

Верига с 4 
вентилатора 

FanTroll нечувст. диап. 
№1 

Етап 
нагоре 

3 °C 3 °C 3 °C 

Етап 
надолу 

10 °C 10 °C 10 °C 
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FanTroll нечувст. диап. 
№2 

Етап 
нагоре 

15 °C 6 °C 5 °C 

Етап 
надолу 

3 °C 6 °C 5 °C 

FanTroll нечувст. диап. 
№3 

Етап 
нагоре 

 10 °C 8 °C 

Етап 
надолу 

 3 °C 4 °C 

FanTroll нечувст. диап. 
№4 

Етап 
нагоре 

  10 °C 

Етап 
надолу 

  2 °C 

 
 

При speedtroll, не отчитайте диапазон на нечувствителност 1 на FanTroll 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B: ЗАРЕЖДАНЕ НА СОФТУЕР В КОНТРОЛЕРА  

 
В контролера може да се зареди софтуер по два различни начина: чрез директно 

зареждане от персонален компютър или чрез програмния ключ Carel.  

B.1. Директно зареждане от PC 

За зареждане на програмата е нужно: 
- Да се инсталира на компютъра програмата Winload, предоставена от Carel, която 

може да се изтегли от уеб сайта ksa.carel.com. Тя може да се поръча и от Daikin. 
- да се свърже PC, посредством сериен кабел RS232, към адаптер Carel RS232/RS485 

(код 98C425C001) 
- да се свърже портът на адаптер RS485 към терминалния порт на контролера (J10) чрез 

6-жилен телефонен кабел (терминален кабел) 
- да се откачи контролера от pLAN и да се зададе стойност 0 на мрежовия адрес. 
- Включете контролера и стартирайте Winload, изберете номера на серийния порт, 

който използвате и изчакайте (няколко десети от секундата) до извеждане на статус 
“ON LINE” ( това означава, че програмата е свързана към контролера). 

- След това изберете папка “Upload” и раздел “Application”, маркирайте всички 
програмни файлове, предоставени от Daikin (един файл в полето “blb files” и един или 
повече файлове в полето “iup files”). 

- После натиснете бутона “Upload” и изчакайте приключването на трансфера; 
програмата показва всички фази на трансфера в прозорец и при приключване на 
процеса ще се изведе съобщение “UPLOAD COMPLETED”. 

- Накрая изключете контролера, откачете го от компютъра, свържете отново pLAN и 
задайте правилния мрежови адрес. 

 
Тази процедура трябва да се изпълни за всички контролери на уреда, с изключение на 

pCOe платките и EEXV драйверите. 
 

 
Фиг 26 – Изглед на WinLoad 
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B.2. Зареждане чрез програмен ключ 

За зареждане на програмата чрез програмния ключ Carel първо трябва да се зареди 
програмата в ключа и след това да се прехвърли към един или повече контролери. Същата 
процедура трябва да се използва за двете операции, просто изберете правилната позиция на 
превключвателя на ключа: 

 
Позиция на превключвателя Тип трансфер 
1 (зелена светлина) програмиране на ключа от pCO² 
2 (червена светлина) програмиране на pCO² от ключа 

 
Процедурата е описана по-долу. 
 
- откачете контролера от pLAN и задайте стойност 0 на мрежовия адрес 
- изберете правилната позиция на превключвателя 
- вкарайте ключа в съединението за свързване на "разширителна памет" (свалете 

капака, ако е нужно) 
- натиснете едновременно бутоните "нагоре" и "надолу" и включете контролера 
- натиснете бутон "enter" за потвърждаване на операцията 
- изчакайте да се зареди контролерът 
- изключете контролера 
- извадете ключа. 
 
В случай, че няма контролер с инсталирана програма, ключът може да се програмира 

чрез същата процедура, която е описана за директно зареждане от РС. В този случай, при 
поставяне на ключа в контролера и превключвателя в позиция 2 (червена светлина), 
програмата ще записва върху ключа, вместо върху контролера. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С: НАСТРОЙКИ НА PLAN  

 
Такива настройки трябва да се направят в случай на добавяне на терминал към pLan 

или при промяна на конфигурацията.  
 
1. Натиснете и задръжте натиснати за поне 10 секунди бутоните “Up”, “Down” и 

“Enter”  
 

          
2.   Ще се появи екран с адреса на терминала и адреса на изследваната платка 
 

 
Terminal  Adr: 7 
I/O Board Adr: n 
 
 

Използвайки бутоните “Up” и “Down”, може да се изберат различни платки (1, 2, 3, 4 
за компресорите и 5, 7, 9, 11 за драйверите на електронните разширителни клапани) 

 
Изберете в съответствие с “I/O Board Adr” номер 1 (платка с адрес 1) и натиснете 

“Enter”. След около две секунди ще се появи следния екран: 
erminal Config 
         
Press ENTER 
To continue 

3. Натиснете отново “Enter”; ще се появи следният екран: 
P:01  Adr     Priv/Shared 
Trm1  7        Sh 
Trm2  None      --   
Trm3  None      -- Ok? No  
 

4. Ако трябва да добавите втори терминал (дистанционен терминал), 
сменете реда “Trm2 None –“ с реда “Tmr2 17 sh”. За да активирате 
новата конфигурация, поставете показалеца върху “No” (чрез бутона 
“Enter”) и с бутоните “Up” и “Down” го променете на “Yes” и натиснете 
“Enter”. Действията от 1. до 3. трябва да се повторят за всички 
компресорни платки (“I/O Board” от 1 до 4)  

5. В края на процедурата изключете и рестартирайте системата. 
 
Забележка: Възможно е, след рестартиране, терминалът да разпознава само един 

модул. Това се дължи на факта, че паметта на драйверите остава захранена от буферната 
батерия и продължава да съдържа данни за предходната конфигурация. В такъв случай, 
при изключено захранване на системата, достатъчно е да откачите батериите от всички 
драйвери и да ги свържете отново. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D: КОМУНИКАЦИЯ 

 
Контролерът поддържа комуникация по серийния порт със следните протоколи: 

 
• Собствен протокол на Carel (локален и дистанционен) и MODEM/GSM през него 
• MODbus Standard RTU  
• LONTalk FTT10A (профил на охладител) 
• BACnet MS/TP & IP (един списък с главни точки) 
• EKCSC_II комуникация през собствен протокол за уреда и оптимизация на обекта, 

следене и подреждане на опашки 
 
Вашият предпочитан протокол се избира от меню чрез потребителска парола (Protocol 

Selectability™ ) 
 
Меню Protocol е достъпно чрез стрелките от менюто Settings/USER/Setpoints. 
 
 За да се осъществи правилната комуникация, серийната карта, поставена в серийното 

гнездо на контролера, трябва да съответства на избрания протокол.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Както е показано на илюстрациите по-горе, за правилно поставяне на картата, 
отворете капака на гнездото за серийна карта в долната част на контролера, вкарайте добре 
картата и затворете отново. 
 
D. 1 Списък на супервайзорски карти 

Система за наблюдение 
модули с охладителен профил (4 юли 2007) 
За винтови модули Daikin с въздушно охлаждане, базирани на технологията Carel pCO3  

Това е пълният списък от променливи, управлявани от системата за наблюдение. 

 
ЛЕГЕНДА 

Поток Тип 
I : Супервайзор          pCO D: Цифров 
O: Супервайзор          pCO I : Целочислен 

I/O : Супервайзор          pCO A: Аналогов 

  
Зелени полета : Променливи на ОХЛАДИТЕЛЕН 

ПРОФИЛ  
ЧЕРВЕНИ редове: Не се предлага за всички версии 

Сивите, жълтите и сините полета са локални променливи, 
подлежащи на модификация въз основа на версията 

Формат на променлива b0b1    b15 означава думи от 
числа да се интерпретират като битове 

Променливи с единично местоположение за няколко вериги (символ#1234)  
се индексират чрез COMPSELECT променлива индекс I32 

 
D. 1. 1 Супервайзорски списък: Цифрови променливи 
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ПРОГРАМНИ 
ПРОМЕНЛИВИ ОПИСАНИЕ ТИП ИНДЕКС I/O BAC LON MODBUS COIL БЕЛЕЖКИ 

SUPERV_ONOFF Разрешена работа на 
охладител - Мрежа 

D 1 I/O x 
5 

2 

0=Разрешена работа на 
охладител 
1=Забранена работа на 
охладител 

Охладител вкл./изкл. nvoOnOff D 2 O x 27 3 
0=Охладител изкл. 
1=Охладител вкл. 

MAN_GLB_AL Цифров изход на аларма D 3 O x 
5 

4 
0=Няма аларма 
1=Аларма 

UNIT_AV Пускане на охладител 
разрешено 

D 4 O x 
5 

5 0=Не разрешено  
1=Разрешено 

Охладител 
локално/дистанционно 

Охладител 
локално/дистанционно D 5 O x 27 6 

Локално=1 
Дистанционно=0 

LIMITATED 
Ограничен капацитет на 
охладител D 6 I/O x 27 7 

Ограничен=1 
Неограничен=0 

EVAPORATOR_FLOW Воден поток през изпарител D 7 I/O x 
5 

8 0=Няма поток 
1=Поток 

PwrUpState Заявка за статус D 9 I/O  3 10 

0= Заявка охладител 
автоматична работа 
1= Заявка изключване на 
охладител 

CLS_AL Изчисти аларми (BAS) D 24 I/O x 
5 

25 0=По подразбиране 
1=Изчисти аларма 

MAIN_PUMP Изпар. помпа №1 (BAS 
заявка) 

D 29 O x 
5 

30 0=Команда за изкл. на помпа 
1=Команда за вкл. на помпа 

FAN1_STAT #1,2,3,4 
Вентилаторен етап 1 - Верига 
№1, 2, 3, 4 D 33 O  34 

0=Вентилаторен етап изкл. 
1=Вентилаторен етап вкл. 

FAN2_STAT #1,2,3,4 Вентилаторен етап 2 - Верига 
№1, 2, 3, 4 

D 34 O  35 

FAN3_STAT #1,2,3,4 Вентилаторен етап 3 - Верига 
№1, 2, 3, 4 

D 35 O  36 

FAN4_STAT #1,2,3,4 
Вентилаторен етап 4 - Верига 
№1, 2, 3, 4 D 36 O  37 

FAN5_STAT #1,2,3,4 
Вентилаторен етап 5 - Верига 
№1, 2, 3, 4 

D 37 O  38 

Unit_USA_SV Супервайзорни измервания D 54 I/O  55 0 = SI 
1 = IP 

COMP_ENABLE #1,2,3,4 Comp Manual OFF #1, 2, 3, 4 D 58 O  59 
0=Ръчно изкл. компресор 
1=Актив. автом. компресор 

COMP_PD #1,2,3,4 Изпомпване #1,2,3,4 D 62 O  63 
0=Няма изпомпване 
1=Активно изпомпване 

LIQUID_INJ #1,2,3,4 Впръскване на течност/Линия 
№1, 2, 3, 4 

D 114 O  115 0=Де-енергизиран 
1=Енергизиран 

COMP_LOAD #1,2,3,4 Етап нагоре сега №1, 2, 3, 4 D 150 O  151 
0=компресорът не 
натоварва 
1=компресорът натоварва 

COMP_UNLOAD #1,2,3,4 Етап надолу сега №1, 2, 3, 4 D 154 O  155 
0=компресорът не 
разтоварва 
1=компресорът разтоварва 
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D. 1.2. Супервайзорски списък: Аналогови променливи 
ПРОГРАМНИ 
ПРОМЕНЛИВИ ОПИСАНИЕ ТИП ИНДЕКС  I/O BAC LON MODBUS 

РЕГИСТЪР 
S_Temp_Setpoint Точка на задаване за охлаждане - Мрежа A 1 I/O x 105 40002 
Cold_Setpoint Активна целева Т на изходяща вода A 2 O x 105 40003 
W_CapL Мрежово зададен лимит на капацитет (№1,2, 3, 4) A 3 I/O x 81 40004 
InletTemp Темп. на навлизаща вода в изпарител A 4 O x 105 40005 
W_TEMP_SETPOINT Точка на задаване за отопление - Мрежа A 5 I/O x 105 40006 
OUTLET_TEMP Изпар. Т изходяща вода - модул A 6 O x 105 40007 
UNIT_LOAD_DISP Реален работен капацитет A 10 O x 81 40011 
SUCT_TEMP Смукателна темп. №1,2,3,4 A 15 O x 105 40016 
EVAP_TEMP Темп. наситен охл. в изпар. №1,2,3,4 A 16 O x 105 40017 
LOW_PRESS_TR Изпар. налягане №1,2,3,4 A 17 O x 30 40018 
AIN_4 Отделителна темп. №1,2,3,4 A 19 O x 105 40020 
COND_TEMP Темп. наситен охл. конд. №1,2,3,4 A 20 O x 105 40021 
AIN_7 Конд. налягане №1,2,3,4 A 21 O x 30 40022 
nvoEntHRWTemp Температура на навлизаща вода за топлинна рекуперация A 22 O x 105 40023 
nvoLvgHRWTemp Температура на изходяща вода за топлинна рекуперация A 23 O x 105 40024 
COMP_STAT_DISP Товар компр. №1,2,3,4 A 25 O x 81 40026 
AIN_8 Налягане захр. масло №1,2,3,4 A 32 O x 30 40033 
AMB_TEMP Външна околна темп. - сензор A 39 O x 105 40040 
ACT_DEMAND Активно ограничение на капацитет  A 42 O x 33 40043 

AOUT_1_DISPLAY VFD вентилатор изх. напрежение (№1,2,3,4 ако има) A 44 O  81 40045 

AOUT_2_DISPLAY VFD компр. изх. напрежение (№1,2,3,4 ако има) A 45 O  81 40046 

VALVE_POS EXV позиция №1,2,3,4 A 46 O  8 40047 

nviCoolSetpt Точка на задаване за охлаждане A 47 I/O x 105 40048 
Sum_Double_Setp Лятна двойна точка на задаване  A 50 I/O x 105 40051 

Event Code_1 Списък на кодове на аларми, главна 
платка 

A 90 O 

00 = НЯМА 
01 = аларма за фаза 
02 = Аларма за замръзване 
03 = Аларма за замръзване EV1 
04 = Аларма за замръзване EV2 
05 = Аларма за помпа 
06 = Претоварен вентилатор 
07 = ВОТ ниско налягане 
08 = Неуспешен старт с ниска ВОТ 
09 = Модул 1 офлайн 
10 = Модул 2 офлайн 
11 = Аларма поток в изпарител 
12 = Грешка в сонда 9 
13 = Грешка в сонда 10 
14 = "" 
15 = Таймаут прочистване №1 
16 = Претоварване компр. №1 
17 = Ниско налягане коеф. №1 
18 = Вис. налягане Превключв. №1 
19 = Вис. налягане транс. №1 
20 = Ниско налягане Превключв. №1 
21 = Ниско налягане транс. №1 
22 = Висока отдел. темп. №1 
23 = Неизправност сонда №1 
24 = Аларма преход №1 
25 = Ниско нал. масло №1 
26 = Аларма вис. отд. нал. масло №1 
27 = Грешка при разширение 
28 = “” 
29 = Аларма EXV драйвер №1 
30 = Аларма EXV драйвер №2 
31 = Рестарт след спиране на ток 
32 = "" 
33 = “” 
34 = Таймаут прочистване №2 
35 = Претоварване компр. №2 
36 = Ниско налягане коеф. №2 
37 = Вис. налягане Превключв. №2 
38 = Вис. налягане транс. №2 
39 = Ниско налягане Превключв. №2 
40 = Ниско налягане транс. №2 
41 = Вис. отдел. темп. №2 
42 = Поддръжка компр. №2 
43 = Неизправност сонда №2 
44 = Аларма преход №2 
45 = Ниско нал. масло .#2 
46 = Вис. отд. нал. масло №2 
47 = Ниско ниво масло №2 
48 = PD №2 таймер изтекъл 
49 = Поддръжка компр. №1 
50 = Драйвер №1 офлайн 
51 = Драйвер №2 офлайн 
52 = Ниско ниво масло №1 
53 = PD №1 таймер изтекъл 
54 = Превключвател поток ТР 

 

40091 

Event Code_2 Списък на кодове на аларми, подчинена 
платка 

A 91 O 40092 
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D. 1.3 Супервайзорски списък: Целочислени променливи 
 

 
ПРОГРАМНИ 
ПРОМЕНЛИВИ ОПИСАНИЕ ТИП ИНДЕКС # I/O BAC LON MODBUS 

РЕГИСТЪР Бележки 

Active_Alarms_1 Активни аларми (1 – 16) I 1 O x 8 40130 

b0 Резервирано 
b1 Не се използва 
b2 Не се използва 
b3 Не се използва 
b4 Не се използва 
b5 Не се използва 
b6 Не се използва 
b7 Не се използва 
b8 Не се използва 
b9 Не се използва 
b10 НЯМА СТАРТ - Ниска околна темп. 
b11 НЯМА ТОВАР - Вис. конд. нал. №1 
b12 НЯМА ТОВАР - Вис. конд. нал. №2 
b13 НЯМА ТОВАР - Вис. конд. нал. №3 
b14 НЯМА ТОВАР - Вис. конд. нал. №4 
b15 Не се използва 

 

Active_Alarms_2 Активни аларми (17 – 32) I 2 O x 8 40131 

b0 
РАЗТОВАРВАНЕ - Вис. конд. нал. 
№1 

b1 
РАЗТОВАРВАНЕ - Вис. конд. нал. 
№2 

b2 
РАЗТОВАРВАНЕ - Вис. конд. нал. 
№3 

b3 
РАЗТОВАРВАНЕ - Вис. конд. нал. 
№4 

b4 Не се използва 
b5 Не се използва 
b6 Не се използва 
b7 Не се използва 
b8 Не се използва 
b9 Не се използва 
b10 Не се използва 
b11 Не се използва 
b12 Не се използва 
b13 Не се използва 

b14 
НЯМА ИЗЧИСТВАНЕ - Неизпр. 
сензор Т вода в изпар. 

b15 Не се използва 
 

Active_Alarms_3 Активни аларми (33 – 48) I 3 O x 8 40132 

b0 
НЯМА ТОВАР - Ниско изпар. нал. 

№1 

b1 
НЯМА ТОВАР - Ниско изпар. нал. 

№2 

b2 
НЯМА ТОВАР - Ниско изпар. нал. 

№3 

b3 
НЯМА ТОВАР - Ниско изпар. нал. 

№4 
b4 Не се използва 

b5 
РАЗТОВАРВАНЕ - Ниско изпар. нал. 

№1 

b6 
РАЗТОВАРВАНЕ - Ниско изпар. нал. 

№2 

b7 
РАЗТОВАРВАНЕ - Ниско изпар. нал. 

№3 

b8 
РАЗТОВАРВАНЕ - Ниско изпар. нал. 

№4 
b9 Не се използва 
b10 Не се използва 
b11 Не се използва 
b12 Не се използва 

b13 
ИЗПОМПВАНЕ - Замръзване вода в 

изпарител №1 

b14 
ИЗПОМПВАНЕ - Замръзване вода в 

изпарител №2 

b15 
ИЗПОМПВАНЕ - Замръзване вода в 

изпарител №3 
 

Active_Alarms_4 Активни аларми (49 – 64) I 4 O x 8 40133 

b0 
ИЗПОМПВАНЕ - Замръзване вода в 

изпарител №4 
b1 СТАРТ№2 - Неизпр. изпар. помпа №1 
b2 СТАРТ№1 - Неизпр. изпар. помпа №2 
b3 Не се използва 
b4 УРЕД СТОП - Неизпр. сензор ВОТ 
b5 Не се използва 
b6 Не се използва 
b7 Не се използва 
b8 Не се използва 
b9 Не се използва 
b10 Не се използва 
b11 Не се използва 
b12 Не се използва 
b13 Не се използва 
b14 Не се използва 
b15 Не се използва 

 

Active_Alarms_5 Активни аларми (65 – 80) I 5 O x 8 40134 

b0 Не се използва 
b1 Не се използва 
b2 Не се използва 
b3 Не се използва 

b4 
КОМПР. СТОП - Вис. темп. двигател 

№1 

b5 
КОМПР. СТОП - Вис. темп. двигател 

№2 

b6 
КОМПР. СТОП - Вис. темп. двигател 

№3 
b7 КОМПР. СТОП - Вис. темп. двигател 
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№4 
b8 КОМПР. СТОП - Загуба на фаза №1 
b9 КОМПР. СТОП - Загуба на фаза №2 
b10 КОМПР. СТОП - Загуба на фаза №3 
b11 КОМПР. СТОП - Загуба на фаза №4 
b12 Не се използва 
b13 Не се използва 
b14 Не се използва 
b15 Не се използва 

 

Active_Alarms_6 Активни аларми (81 – 96) I 6 O x 8 40135 

b0 Не се използва 
b1 Не се използва 
b2 Не се използва 
b3 Не се използва 
b4 Не се използва 
b5 Не се използва 
b6 Не се използва 
b7 Не се използва 
b8 Не се използва 

b9 
КОМПР. СТОП - Неизпр. сензор 

конд.нал. №1 

b10 
КОМПР. СТОП - Неизпр. сензор 

конд.нал. №2 

b11 
КОМПР. СТОП - Неизпр. сензор 

конд.нал. №3 

b12 
КОМПР. СТОП - Неизпр. сензор 

конд.нал. №4 
b13 Не се използва 
b14 Не се използва 
b15 КОМПР. СТОП - Вис. конд. нал. №1 

 

Active_Alarms_7 Активни аларми (97 – 112) I 7 O x 8 40136 

b0 КОМПР. СТОП - Вис. конд. нал. №2 
b1 КОМПР. СТОП - Вис. конд. нал. №3 
b2 КОМПР. СТОП - Вис. конд. нал. №4 
b3 Не се използва 
b4 Не се използва 
b5 Не се използва 
b6 Не се използва 

b7 
КОМПР. СТОП - Неизпр. сензор 

отдел. темп. №1 

b8 
КОМПР. СТОП - Неизпр. сензор 

отдел. темп. №2 

b9 
КОМПР. СТОП - Неизпр. сензор 

отдел. темп. №3 

b10 
КОМПР. СТОП - Неизпр. сензор 

отдел. темп. №4 

b11 
КОМПР. СТОП - Вис. отдел. темп. 

№1 

b12 
КОМПР. СТОП - Вис. отдел. темп. 

№2 

b13 
КОМПР. СТОП - Вис. отдел. темп. 

№3 

b14 
КОМПР. СТОП - Вис. отдел. темп. 

№4 
b15 Не се използва 

 

Active_Alarms_8 Активни аларми (113 – 128) I 8 O x 8 40137 

b0 
КОМПР. СТОП - Загуба на воден 

поток в изпар. 

b1 
КОМПР. СТОП - Замръзване на вода 

в изпар. 
b2 Не се използва 

b3 
КОМПР. СТОП - Ниско изпар. нал. 

№1 

b4 
КОМПР. СТОП - Ниско изпар. нал. 

№2 

b5 
КОМПР. СТОП - Ниско изпар. нал. 

№3 

b6 
КОМПР. СТОП - Ниско изпар. нал. 

№4 
b7 Не се използва 

b8 
КОМПР. СТОП - Неизпр. сензор 

изпар. нал. №1 

b9 
КОМПР. СТОП - Неизпр. сензор 

изпар. нал. №2 

b10 
КОМПР. СТОП - Неизпр. сензор 

изпар. нал. №3 

b11 
КОМПР. СТОП - Неизпр. сензор 

изпар. нал. №4 
b12 Не се използва 
b13 Не се използва 
b14 Не се използва 
b15 Не се използва 

 

Active_Alarms_9 Активни аларми (129 – 144) I 9 O x 8 40138 

b0 
КОМПР. СТОП - Нисък коеф. нал. 

№1 

b1 
КОМПР. СТОП - Нисък коеф. нал. 

№2 

b2 
КОМПР. СТОП - Нисък коеф. нал. 

№3 

b3 
КОМПР. СТОП - Нисък коеф. нал. 

№4 
b4 Не се използва 
b5 Не се използва 
b6 Не се използва 
b7 Не се използва 
b8 Не се използва 
b9 Не се използва 
b10 Не се използва 
b11 Не се използва 
b12 Не се използва 
b13 Не се използва 
b14 Не се използва 
b15 Не се използва 

 

Active_Alarms_10 Активни аларми (145 – 160) I 10 O x 8 40139 
b0 Не се използва 

b1 
УРЕД СТОП - Неизпр. сензор Т вода 

в изпар. 
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b2 
КОМПР. СТОП - Неизпр. сензор  Т 

вода в изпар. №1 

b3 
КОМПР. СТОП - Неизпр. сензор  Т 

вода в изпар. №2 
b4 Не се използва 
b5 Не се използва 
b6 Не се използва 

b7 
КОМПР. СТОП - Мех.защита 

вис.нал. №1 

b8 
КОМПР. СТОП - Мех.защита 

вис.нал. №2 

b9 
КОМПР. СТОП - Мех.защита 

вис.нал. №3 

b10 
КОМПР. СТОП - Мех.защита 

вис.нал. №4 

b11 
КОМПР. СТОП - Мех.защита ниско 

нал. №1 

b12 
КОМПР. СТОП - Мех.защита ниско 

нал. №2 

b13 
КОМПР. СТОП - Мех.защита ниско 

нал. №3 

b14 
КОМПР. СТОП - Мех.защита ниско 

нал. №4 
b15 Не се използва 

 

Active_Alarms_11 Активни аларми (161 – 176) I 11 O x 8 40140 

b0 Не се използва 
b1 Не се използва 
b2 Не се използва 
b3 Не се използва 
b4 Не се използва 
b5 Не се използва 
b6 Не се използва 
b7 Не се използва 
b8 Не се използва 
b9 Не се използва 
b10 Не се използва 

b11 
КОМПР. СТОП - Ниско ниво на 

масло №1 

b12 
КОМПР. СТОП - Ниско ниво на 

масло №2 

b13 
КОМПР. СТОП - Ниско ниво на 

масло №3 

b14 
КОМПР. СТОП - Ниско ниво на 

масло №4 

b15 
КОМПР. СТОП - Голям спад 
налягане в маслен филтър №1 

 

Active_Alarms_12 Активни аларми (177 – 192) I 12 O x 8 40141 

b0 
КОМПР. СТОП - Голям спад 
налягане в маслен филтър №2 

b1 
КОМПР. СТОП - Голям спад 
налягане в маслен филтър №3 

b2 
КОМПР. СТОП - Голям спад 
налягане в маслен филтър №4 

b3 
КОМПР. СТОП - Неизпр.сензор нал. 

подав. масло №1 

b4 
КОМПР. СТОП - Неизпр.сензор нал. 

подав. масло №2 

b5 
КОМПР. СТОП - Неизпр.сензор нал. 

подав. масло №3 

b6 
КОМПР. СТОП - Неизпр.сензор нал. 

подав. масло №4 
b7 Не се използва 
b8 Не се използва 
b9 Не се използва 
b10 Не се използва 
b11 Не се използва 
b12 Не се използва 
b13 Не се използва 
b14 Не се използва 
b15 Не се използва 

 

Active_Alarms_13 Активни аларми (193 – 208) I 13 O x 8 40142 

b0 Не се използва 
b1 Не се използва 
b2 Не се използва 
b3 Не се използва 

b4 
КОМПР. СТОП - Невъзм.преход от 

старт №1 

b5 
КОМПР. СТОП - Невъзм.преход от 

старт №2 

b6 
КОМПР. СТОП - Невъзм.преход от 

старт №3 

b7 
КОМПР. СТОП - Невъзм.преход от 

старт №4 

b8 
КОМПР. СТОП - Ниско нал. 

масло/Старт №1 

b9 
КОМПР. СТОП - Ниско нал. 

масло/Старт №2 

b10 
КОМПР. СТОП - Ниско нал. 

масло/Старт №3 

b11 
КОМПР. СТОП - Ниско нал. 

масло/Старт №4 
b12 Не се използва 
b13 Не се използва 
b14 Не се използва 
b15 Не се използва 

 

Active_Alarms_14 Активни аларми (209 – 224) I 14 O x 8 40143 

b0 Не се използва 
b1 Не се използва 
b2 Не се използва 
b3 Не се използва 
b4 Не се използва 
b5 Не се използва 
b6 Не се използва 
b7 Не се използва 

b8 
КОМПР. СТОП - Неизпр.сензор 

смук.темп. №1 
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b9 
КОМПР. СТОП - Неизпр.сензор 

смук.темп. №2 

b10 
КОМПР. СТОП - Неизпр.сензор 

смук.темп. №3 

b11 
КОМПР. СТОП - Неизпр.сензор 

смук.темп. №4 
b12 Не се използва 
b13 Не се използва 
b14 Не се използва 
b15 Не се използва 

 

Active_Alarms_15 Активни аларми (225 – 240) I 15 O x 8 40144 

b0 
НЕИЗПРАВНОСТ (Проверете уреда 

за подробности) 
b1 ИЗКЛ. КОМПР. - Компр. неизпр. №1 
b2 ИЗКЛ. КОМПР. - Компр. неизпр. №2 
b3 ИЗКЛ. КОМПР. - Компр. неизпр. №3 
b4 ИЗКЛ. КОМПР. - Компр. неизпр. №4 
b5 Не се използва 
b6 Не се използва 
b7 Не се използва 
b8 Не се използва 
b9 Не се използва 
b10 Не се използва 
b11 Не се използва 
b12 Не се използва 
b13 Не се използва 
b14 Не се използва 
b15 Не се използва 

 

nvi_mode 
Точка на задаване за режим 
на охладител I 17 I x 108 40146 

01 = HVAC_HEAT 
03 = HVAC_COOL 
(подразбиране) 
11 = HVAC_ICE 

 

UNIT_STAT LON охладител режим на 
работа 

I 18 O  8 40147 

1 = Изкл: CSM 
2 = Старт 
3 = Работа 
4 = Пред изключване 
5 = Сервиз 
6 = Загуба на комуникация 
7 = Изкл: локално 

 

chlr_op_mode Работен режим на охладител I 19 O x 127 40148 

b0 

00 = авто 
01 = отопление 
03 = охлаждане 
06 = изкл. 
11 = лед 

b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 Аларма на уреда 
b9 Уред включен 
b10 Охладител локално/дистанционно 
b11 Ограничен 
b12 Статус на превключвател на потока 
b13 Не се използва 
b14 Не се използва 
b15 Не се използва 

 

nvoSequenceStat Статус на последователност I 22 O x 165 40151 

b0 

Пълно натоварване 
на охладител 

 

0=не при при пълен товар 

1 = Пълно натоварване 

b1 

Наличие на верига 
1 
 

0 = не е налична 

1 =  налична 

b2 

Наличие на верига 
2 
 

0 = не е налична 

1 =  налична 

b3 

Наличие на верига 
3 
 

0 = не е налична 

1 =  налична 

b4 

Наличие на верига 
4 
 

0 = не е налична 

1 =  налична 

b5 -  
b6 -  
b7 -  
b8 -  

 

COMP_SELECTED Избран компресор I 32 I x 8 40161 1, 2, 3, 4 

UNIT_STATUS_GLOB Извеждане на статуса на 
уреда 

I 34 O x 8 40163 

00 = РАБОТИ ОК 
01 = АЛАРМА ИЗКЛ. 
02 = ИЗКЛ. ДИСТ. 
03 = ИЗКЛ. РАЗПИСАНИЕ 
02 = ИЗКЛ. ДИСТ.ПРЕВКЛ. 
05 = СТАРТ СЛЕД СПИРАНЕ НА 
ТОК 
06 = ИЗКЛ. БЛОКИР. ВОТ 
07 = ИЗЧАКВА ПОТОК 
08 = ИЗЧАКВА ТОВАР 
09 = НЯМА КОМПРЕСОР 
10 = FSM РАБОТА 
02 = ИЗКЛ. ЛОКАЛЕН ПРЕВКЛ. 
12 = ИЗКЛ. ПРЕВКЛ. 
ОХЛ./ОТОПЛ. 
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07 = ИЗЧАКВА ПОТОК ТР 
 

Статус на вериги 
№1,2,3,4 

Извеждане на статус на 
вериги №1,2,3,4 I 44 O x 8 40173 

01 = АЛАРМА ИЗКЛ. 
02 = ИЗКЛ. ГОТОВ 
03 = ИЗКЛ. ГОТОВ 
04 = ИЗКЛ. ГОТОВ 
05 = ИЗКЛ. ГОТОВ 
06 = ИЗКЛ. ГОТОВ 
07 = ИЗКЛ. ПРЕВКЛ. 
08 = AUTO    % 
09 = РЪЧНО   % 
10 = НАГРЯВАНЕ НА МАСЛО 
11 = ГОТОВ 
12 = ВРЕМЕ НА РЕЦИКЛ. 
13 = РЪЧНО ИЗКЛ. 
14 = ПРОЧИСТВАНЕ 
15 = ИЗПОМПВАНЕ 
16 = ЗАРЕЖДАНЕ 
17 = СТАРТИРАНЕ 
18 = НИСКО ОТДЕЛ. 
СВРЪХНАГР. 
19 = РАЗМРАЗЯВАНЕ 
20 = АВТО ОТОПЛЕНИЕ    % 
21 = МАКС. VFD ТОВАР 
02 = ИЗКЛ. ДИСТ. 

 

N_START Компр. № от старт №1,2,3,4 I 45 O x 8 40174  
T_16_COMPRESSOR Компр. раб.часове №1,2,3,4 I 46 O x 8 40175  
T_16_PUMP_EVAP Изпар. помпа раб. часове 

№1,2 I 47 O x 
8 

40176  
MIN_T_:BT_S_C Време Старт-Старт I 94 O 8 40223  
MIN_OFF Време Стоп-Старт I 95 O 8 40224  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е: ДОСТЪП ДО СИСТЕМА ЗА СЛЕДЕНЕ PLANTVISOR 
 

Pl@ntVisor конфигурация. 
 

PlantVisor е собствена разработка на софтуер. Той може да се закупи като част от 
инсталационен комплект за следене и дистанционна поддръжка на вашия уред и система. 
Оригиналният Daikin PlantVisor се предоставя с Daikin CD и специален защитен донгъл. 
 

След инсталиране, продуктът е вече конфигуриран за работа с мрежа 485 с два модула (един, 
базиран на Ir32 freddo и един Ir32). За конфигуриране на продукта за вашата мрежа, 
направете следното. 

a. Свържете се със супервайзора чрез браузъра. Пример: 
http://localhost 

b. Ще се изведе следния екран 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кликнете върху бутона "Ok", за да влезете в началната страница на сайта. Забележете, че 
първоначално единствените дефинирани потребители са "Guest" и "Administrator", поради 
което 
не трябва да влизате в Pl@ntVisor като Administrator , за да направите първоначалната 
конфигурация. 
Не се изисква парола. 

След това ще се изведе началната страница на Pl@ntVisor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Кликнете върху меню "Service" вляво и изберете "Network". 
e. Ще се изведе следната страница: 
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Първата операция е да се въведат полетата с информация за инсталацията: 
a) Site name : име на инсталацията (възел). 
b) Site ID number : последователен идентификационен номер на възела (в инсталацията не 
може да има две системи с еднакъв ID). 

c) Site telephone # : телефонен номер на възела (като бележка). 
• Всички инструменти в мрежата RS485 трябва да са зададени с адрес (вижте 

съответния параметър за различните модели). Адресът, който е уникален за всеки ред, 
трябва да е между 1 и 200 

• Кликнете върху бутона Line1, Line2, ..Line6 (в съответствие с номера на 
конфигурирания ред)  

• Обърнете се към инструментите в мрежата както следва: първо изберете адреса или 
серията от адреси за модулите, след това задайте тип на инструмента (тип на 
устройство). В списъка Device Type на менюто, всички възможности, свързани с 
Daikin модули, започват с Daikin 

За изтриване на вече конфигуриран модул, изберете адреса в полетата From и To и задайте тип "----". За запис на 
настройките, кликнете върху бутона Save&Exit . За деактивиране на модул, маркирайте съответното поле в колоната 
Disabled  (след това запишете конфигурацията). 

• На всеки модул може да се зададе настройваемо описание в колоната Device 
Description. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

След като направите това, задайте серийната конфигурация в таблицата "Serial 
Configuration" . 
• Изберете комуникационния порт, към който е свързан конверторът, скоростта и типът на 
връзката за всеки ред в мрежата. Стойностите, показани със звездичка "* ", са съвместими с 
мрежата Carel RS485. 
• За запис на конфигурацията, кликнете върху бутона Save&Exit  

За допълнителна информация, разширено управление и отстраняване на проблеми, 
вижте ръководството за потребителя на PlantVisor и он-лайн помощта. 
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