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Introducere 

Acest manual furnizează informaŃii despre setarea, operarea, detectarea şi înlăturarea 
defecŃiunilor şi întreŃinerea răcitoarelor DAIKIN EWAD-C.   

INFORMAłII PRIVIND IDENTIFICAREA PERICOLELOR  

! PERICOL 

Pericolele semnalează o situaŃie periculoasă care poate duce la accidentare gravă sau moarte 
dacă nu este evitată. 

 

! AVERTIZARE  

Avertizările semnalează situaŃii posibil periculoase, care pot duce la pagube materiale, 
accidentare gravă a persoanelor sau moarte, dacă nu sunt evitate. 

 

! ATENłIE 

AtenŃionările semnalează situaŃii posibil periculoase, care pot duce la accidentarea persoanelor 
sau la deteriorarea echipamentului, dacă nu sunt evitate. 

 
Versiunea de software: Acest manual se referă la unităŃile cu software versiunea XXXXXXX. 
Numărul de versiune a software-ului unităŃii poate fi vizualizat apăsând simultan pe tastele 
MENU şi ENTER (cele două taste din dreapta).  Apoi, apăsând pe tasta MENU veŃi reveni în 
ecranul Meniu. 

Versiune BOOT: XXX  

Versiune BIOS: XXX 

! AVERTIZARE  

Pericol de electrocutare: poate cauza rănirea persoanelor sau deteriorarea echipamentului.  Acest 
echipament trebuie împământat în mod corespunzător.  Conectările şi service-ul panoului de 
comandă trebuie să fie efectuate doar de personal bine instruit privind operarea acestui 
echipament. 

 

! ATENłIE 

Componente sensibile la electricitatea statică. Descărcarea sarcinii electrostatice în timpul 
manipulării plăcilor cu circuite electronice poate cauza deteriorarea componentelor. DescărcaŃi 
orice sarcină electrostatică prin atingerea metalului neizolat din interiorul panoului de comandă 
înaintea efectuării oricărei activităŃi.  Nu deconectaŃi niciodată cablurile, blocurile de conexiune ale 
circuitelor imprimate, sau ştecherele de alimentare în timp ce panoul este alimentat cu curent 
electric. 

 

AVERTISMENT 
Acest echipament generează, foloseşte şi poate radia energie de radiofrecvenŃă şi, dacă nu este 

instalat în conformitate cu instrucŃiunile din acest manual, poate cauza interferenŃe cu comunicaŃiile 
radio.  Operarea acestui echipament într-o zonă rezidenŃială poate cauza interferenŃe dăunătoare, 

caz în care utilizatorul va trebui să corecteze interferenŃa pe propria sa cheltuială.  Daikin nu-şi 
asumă nicio responsabilitate decurgând din orice interferenŃă sau pentru corectarea acesteia.  
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Limite de operare: 

• Temperatura ambiantă de standby maximă, 55°C 

• Temperatura ambiantă de operare maximă este de 46°C, pentru Versiunea Premium 52°C  

• Temperatura ambiantă de operare minimă (standard), 2°C 

• Temperatura ambiantă de operare minimă (cu control opŃional de temperatură ambiantă 
scăzută), -18°C 

• Temperatura apei răcite de ieşire, 4°C până la 15°C 

• Temperaturile fluidului răcit de ieşire (cu antigel), 3°C până la -8°C. Descărcarea nu este 
permisă când temperaturile de ieşire ale lichidului sunt sub -1°C. 

• Interval Delta T de operare, 4°C până la 8°C 

• Temperatura de operare maximă a fluidului de aspiraŃie, 24°C 

• Temperatura maximă a fluidului de aspiraŃie în caz de neoperare, 38°C 

 
Caracteristicile controlerului 

Afi şarea următoarelor indicaŃii de presiune şi temperatură: 

Temperatura apei răcite de intrare şi de ieşire 

Presiunea şi temperatura de saturaŃie a agentului frigorific din evaporator 

Presiunea şi temperatura de saturaŃie din condensator 

Temperatura aerului din exterior 

Temperaturile conductelor de aspiraŃie, de lichid şi de refulare – supraîncălzirea calculată 
pentru conductele de aspiraŃie şi refulare 

Presiunea uleiului 

Controlul automat al pompelor de apă răcită primară şi de rezervă.  Controlul va porni una dintre 
pompe (în funcŃie de orele de funcŃionare cele mai puŃine) atunci când unitatea este activată să 
funcŃioneze (nu neapărat când funcŃionează în urma unei cereri de răcire) şi când temperatura 
apei ajunge la un punct de posibil punct de îngheŃ. 

Două niveluri de protecŃie împotriva modificărilor neautorizate ale valorilor prestabilite şi a altor 
parametri de control. 

Avertizarea şi diagnoza defectelor pentru a informa operatorii în limbaj clar despre stările de 
defect şi avertizare.  Toate evenimentele şi alarmele sunt marcate cu data şi ora pentru a 
identifica momentul apariŃiei stării de defect.  În plus, condiŃiile de funcŃionare existente chiar 
înainte de o deconectare datorată alarmei pot fi reapelate pentru a facilita izolarea cauzei 
defectului. 

Sunt disponibile douăzecişicinci de alarme anterioare şi de condiŃii de funcŃionare asociate 
acestora.   

Semnale de intrare pentru comanda de la distanŃă a resetării apei răcite, a limitării de capacitate 
şi a activării unităŃii.  

Modul testare permite tehnicianul de service să controleze manual ieşirile controlerelor şi poate 
fi util pentru verificarea sistemului. 

Traductoare de presiune pentru citirea directă a presiunilor sistemului.  Controlul preventiv al 
stărilor de presiune scăzută în evaporator şi al temperaturilor şi presiunilor de refulare ridicate 
pentru a lua măsuri corective înainte de declanşarea unui defect. 
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Descriere general ă 

Panoul de comandă este situat în partea din faŃă a unităŃii la capătul compresorului. Există 
trei uşi. Panoul de comandă este în spatele uşii din stânga.  Tabloul de distribuŃie de putere 
este în spatele uşilor din mijloc şi din dreapta. 

Descriere general ă 

Sistemul de comandă constă dintr-un controler cu microprocesor şi un anumit număr de 
module de extensie, care variază în funcŃie de mărimea şi structura unităŃii.  Sistemul de 
comandă asigură funcŃiile de monitorizare şi comandă necesare pentru funcŃionarea eficientă, 
controlată a răcitorului. 

Operatorul poate monitoriza toate condiŃiile de funcŃionare critice, folosind ecranul de pe 
controlerul principal.  Pe lângă furnizarea tuturor comenzilor de funcŃionare normală, acest 
sistem de comandă va lua măsurile corective în cazul în care răcitorul funcŃionează în afara 
condiŃiilor sale nominale normale.  Dacă se creează o condiŃie de defect, controlerul va 
deconecta un compresor sau toată unitatea şi va activa o alarmă. 

Sistemul este protejat prin parolă şi permite doar accesul personalului autorizat.  Cu excepŃia 
unor informaŃii de bază şi alarme care pot fi vizualizate şi eliminate fără parolă. Nicio setare 
nu poate fi schimbată. 

Configura Ńie panou de comand ă   
Figura 1, Componentele panoului de comand ă 

 
OBSERVAłII :  
1. Când este activat, releul de oprire de urgenŃă deconectează circuitul 1, 2 şi 3 de alimentare de comandă, 

cauzând oprirea imediată a compresorului şi ventilatorului.  Butonul roşu de oprire de urgenŃă este situat 
în partea din faŃă jos a uşii panoului de comandă.  

2. Transformatorul de alimentare de comandă este situat pe tabloul de distribuŃie de putere de lângă panoul 
de comandă. 

3. Modulele de extensie suplimentară (denumită şi extensie) sunt situate în altă parte pe răcitor. 

SiguranŃe auxiliare 120V 
 

Releu de Oprire de 
urgenŃă 

Disjunctor 
comandă 

Placă de comandă 
Microtech III 

Placă de comandă Alarme 

Modul de extensie ventilator 

Întrerupător Pornire/Oprire 
unitate 

Întrerupător Pornire/Oprire 
compresor 1 

Întrerupător Pornire/Oprire 
compresor 2 

Borne de conexiuni 
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Configura Ńie tablou de distribu Ńie de putere 
Tabloul de distribuŃie de putere este în partea din faŃă a unităŃii, în spatele celor două uşi 
din dreapta. 

Figura 2, Tabloul de distribu Ńie de putere, partea din stânga 

 

Figura 3, Tabloul de distribu Ńie de putere, partea din dreapta 

 

Monitor faze 

SiguranŃe ventilator 
SiguranŃe Element de 
încălzire ulei compresoare 

           Cutie siguranŃe   
           compresor 1 

Disjunctoare 
ventilatoare 

Întrerupător 
principal 

Contactoare 
ventilator 

Soclu cabluri 
ventilator 

Cutie siguranŃe 
compresor C.2 

    SiguranŃe ventilator SiguranŃe auxiliare 

Transformator 
auxiliar 

Disjunctoare 
ventilator 

Contactoare 
ventilator 

Soclu cabluri ventilator 
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Componentele economizorului 
Răcitorul poate fi prevăzut sau nu cu economizoare, în funcŃie de cerinŃele de capacitate 
nominală. Un economizor este un dispozitiv foarte recunoscut pentru creşterea 
capacităŃii circuitului de agent frigorific şi, într-o măsură mai mică, a eficienŃei acestuia. 
 

Figura 4, Componentele economizorului 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lichidul încălzit de la condensator este introdus în economizor unde este răcit de lichidul 
evaporat provenit tot de la condensator.  Vaporii de laminare sunt transportaŃi prin conducte la 
un punct de etapă intermediară al compresorului.  Scăzând temperatura agentului frigorific 
lichid la evaporator, creşte entalpia acestuia (conŃinutul de căldură), ceea ce duce la o absorbŃie 
de căldură în cantitate mai mare de la apa răcită. 

 

Schimbător de 
căldură cu plăci 

brazate 

Etapa 
intermediară 

de la gaz spre 
comp. 

Lichid de la 
condensator 

Alimentare 
lichid spre 
Evaporator 

Alimentare 
lichid spre 
economizor 

TXV             LLSV 
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Figura 5, Schema de principiu a conductelor cu circ uit economizor, un circuit 

 
Condenser coil Bobină condensator 
Evaporator Evaporator 
Water outlet Evacuare apă 
Water inlet Admisie apă 
Evaporator heater Element de încălzire evaporator 
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Descrierea controlerului  

Structura hardware 
Sistemul de control pentru răcitoarele EWAD-C este alcătuit dintr-un controler principal al unităŃii 
şi un număr de module I/O de extensie ataşate în funcŃie de mărimea şi configuraŃia răcitorului. 

Există posibilitatea includerii unuia din modulele de comunicaŃie BAS opŃionale. 

Există posibilitatea includerii unui panou opŃional de InterfaŃă operator de comandă la distanŃă, 
conectat cu până la nouă unităŃi EWAD-C. 

Aceste controlere avansate, folosite la răcitoarele EWAD-C nu sunt interschimbabile cu 
controlerele anterioare. 

 

Figura 6, structura hardware 
 

 

 
 

 

 

 

Plăci Comunica Ńie 
BACnet/IP BACnet/  

MSTP 

MODbus LON 

Interfa Ńă operator comand ă la distan Ńă 

Controler unitate  

Module de extensie I/O  

AWC 
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Arhitectura sistemului 
Arhitectura generală de comandă foloseşte următoarele: 
• Un controler principal cu un controler 
• Module de extensie I/O (uneori denumite „controlere”) în funcŃie de nevoi conform 

configuraŃiei unităŃii 
• InterfaŃă BAS opŃională aşa cum este selectată 

Figura 6, Arhitectura sistemului 

 

 
 

 

InterfaŃă BAS 
(Bacnet, Lon, 

Modbus) 

 
Controler principal 

I/O extensie 
Alarmă/Limitare 

I/O extensie 
ventilatoare 

circuitul 1 şi 2 

I/O extensie 
ventilator 
circuitul 3 

I/O extensie 
ventilatoare 

circuitul 3 şi 4 

I/O extensie 
ventilator 
circuitul 4 

I/O extensie 
compresor 1 

I/O extensie 
EXV 1 

I/O extensie 
compresor 2 

I/O extensie 
EXV 2 

I/O extensie 
compresor 3 

I/O extensie 
EXV 3 

I/O extensie 
compresor 4 

I/O extensie 
EXV 4 

Magistrală periferice 
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Secven Ńa de operare 

Figura 7, Secven Ńa de operare a unit ăŃii  (a se vedea Figura 9 pentru secven Ńa de operare a circuitului ) 

 

 
 
 
 

Secven Ńa de operare a r ăcitorului în regimul R ăcire  
Alimentare unitate 

Unitatea în starea Off 

Este unitatea activată? 

 

Nu 

 

Da 

 

Nu 

 

Nu 

 

Nu 

 

Da 

 

Da 

 

Da 

Răcitorul poate fi dezactivat prin intermediul întrerupătorului unităŃii, întrerupătorului de comandă la distanŃă, 
setării de activare tastatură sau reŃelei BAS. În plus, răcitorul va fi dezactivat dacă toate circuitele sunt 
dezactivate sau dacă există o alarmă de unitate. Dacă răcitorul este dezactivat, afişajul de stare a unităŃii va 
reflecta acest lucru şi de asemenea va indica din ce cauză este dezactivat. 
 
Dacă întrerupătorul unităŃii este off, starea unităŃii va fi Off:Unit Switch (Dezactivat ă: Întrerup ător unitate) . 
Dacă răcitorul este dezactivat din cauza unei comenzi de la reŃea, starea unităŃii va fi Off:BAS Disable 
(Dezactivat ă: Dezactivare de la BAS).  Când întrerupătorul de comandă la distanŃă este deschis, starea 
unităŃii va fi Off:Remote Switch (Dezactivat ă: Întrerup ător de comand ă la distan Ńă). Dacă o alarmă de 
unitate este activă, starea unităŃii va fi Off:Unit Alarm (Dezactivat ă: Alarm ă unitate).  În cazul în care niciun 
circuit nu este activat, starea unităŃii va fi Off:All Cir Disabled (Dezactivat ă: Toate circuitele dezactivate).  
Dacă unitatea este dezactivată prin intermediul valorii prestabilite de Activare răcitor, starea unităŃii va fi 
Off:Keypad Disable (Dezactivat ă: Tastatur ă dezactivat ă). 

Este activă blocarea la 
temperatură ambiantă 

scăzută? 

Ieşirea pompă evaporator 
activată 

Există debit? 

Blocarea la temperatură ambiantă scăzută nu lasă răcitorul să pornească chiar dacă este activat prin altă 
modalitate. Când această Blocare este activă, starea unităŃii va fi Off:Low OAT Lock (Dezactivat ă: blocare 
la OAT sc ăzută). 

Dacă răcitorul este activat, atunci unitatea va fi în starea Auto şi ieşirea pompei de apă a evaporatorului va fi 
activată. 

Răcitorul va aştepta atunci ca fluxostatul să se închidă, iar în acest timp starea unităŃii va fi Auto:Wait for 
flow (Automat ă: Aşteptare debit).  

După ce debitul s-a stabilit, răcitorul va aştepta un timp pentru a permite recircularea buclei de apă răcită 
pentru o măsurare exactă a temperaturii apei de ieşire. Starea unităŃii în acest timp va fi Auto:Evap Recirc 
(Automat ă: Recirculare evaporator).  

AşteptaŃi recircularea  
buclei de apă răcită 

MenŃineŃi ieşirea pompei activată 
în timp ce răcitorul este activat şi 

fie este în funcŃiune fie este 
pregătit să funcŃioneze. 

Răcitorul este acum pregătit să pornească dacă există suficientă încărcătură. Dacă LWT nu este mai 
mare decât Valoarea prestabilită activă plus Delta T pornire, starea unităŃii va fi Auto:Wait for load 
(Automat ă: Aşteptare înc ărcare). 
 
 
Dacă LWT este mai mare decât Valoarea prestabilită activă plus Delta T pornire, starea unităŃii va fi 
Auto.  Un circuit poate porni în acest moment. 

 Există suficientă 
încărcătură pentru a 

porni răcitorul? 
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Nu 

 

Da 

 

Da 

 

Da 

 

Da 

 

Nu 

 

Da 

PorniŃi primul circuit Primul circuit care porneşte este în general circuitul disponibil, cu cel mai mic număr de 
porniri. Acest circuit va trece prin secvenŃa sa de pornire în acest moment. 

Primul circuit va fi încărcat şi descărcat în funcŃie de necesităŃi în încercarea de a avea 
încărcătura suficientă, prin comandarea LWT la valoarea prestabilită activă. 

ÎncărcaŃi/descărcaŃi în funcŃie de 
necesităŃi pentru a avea încărcătură 

suficientă. 

Dacă un singur circuit nu ajunge pentru a avea încărcătura suficientă, vor trebui pornite 
circuite suplimentare. Un circuit suplimentar va fi pornit când toate compresoarele sunt 
încărcate la o anumită capacitate şi LWT este mai mare decât valoarea prestabilită 
activă plus Delta T etapă de suplimentare. 

Este necesară mai multă 
capacitatea pentru a avea 

încărcătura suficientă? 

A expirat temporizarea de 
etapă de suplimentare? 

Un timp minim trebuie să treacă între pornirile circuitelor.  
Timpul rămas poate fi vizualizat pe IOM, dacă nivelul minim de parolă este activ. 

PorniŃi circuitul următor. 

ÎncărcaŃi/descărcaŃi în funcŃie de 
necesităŃi pentru a avea încărcătură 

suficientă. 

Al doilea circuit va trece prin secvenŃa sa de pornire în acest moment. 
 
De reŃinut că un al treilea circuit poate fi pornit dacă este disponibil. Cele două condiŃii 
de mai sus trebuie să fie din nou satisfăcute după pornirea celui de-al doilea circuit, 
înaintea pornirii celui de-al treilea circuit. 

Toate circuitele aflate în funcŃiune se vor încărca/descărca acum în funcŃie de necesităŃi pentru 
a avea încărcătura suficientă. Când este posibil, acestea îşi vor echilibra încărcătura astfel 
încât circuitele aflate în funcŃiune să asigure o capacitate aproape egală. 

Ajung mai puŃine 
circuite pentru 
încărcătură? 

OpriŃi un circuit. 

Pe măsură ce încărcătura scade, circuitele se vor descărca în aceeaşi măsură. Dacă 
LWT scade sub valoarea prestabilită activă minus Delta T etapă de reducere, un circuit 
va fi oprit. Dacă toate circuitele aflate în funcŃiune sunt descărcate sub o valoare minimă, 
acest lucru poate duce, de asemenea, la oprirea unui circuit. 
 
Un timp minim trebuie să treacă între opririle circuitelor. Timpul rămas poate fi vizualizat 
pe IOM, dacă nivelul minim de parolă este activ. 

Următorul circuit care se opreşte este în general cel cu cele mai multe ore de funcŃionare. 
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Figura 8, Secven Ńa de operare a circuitului  

 

 

Secven Ńa de operare - Circuite  
Alimentare unitate 

 

Nu 

 

Da 

Când circuitul este în starea Off, EXV este închis, compresorul este închis şi toate ventilatoarele sunt 
închise. Circuitul este în starea Off. 

 

Nu 

Circuitul trebuie să fie activat înainte de a putea funcŃiona. Acesta poate fi dezactivat din mai 
multe motive. Când întrerupătorul circuitului este off, starea va fi Off:Circuit Switch (Dezactivat: 
Întrerup ător circuit).  Dacă BAS a dezactivat circuitul, starea va fi Off:BAS Disable (Dezactivat: 
Dezactivare de la BAS). Dacă circuitul are o alarmă de oprire activă, atunci starea va fi Off:Cir 
Alarm (Dezactivat: Alarm ă circuit).  Dacă circuitul a fost dezactivat prin valoarea prestabilită 
pentru regim circuit, starea va fi Off:Cir Mode Disable (Dezactivat: Dezactivare regim  circuit).  

Este circuitul activat 
pentru pornire? 

 

Da 

 

Da 

 

Nu 

 

Nu 

 

Da 

 

Da 

 

Nu 

Sunt active 
temporizările de 

ciclu ale 
compresorului? 

Sunt active 
temporizările de 

ciclu ale 
compresorului? 

Un timp minim trebuie să treacă între pornirea şi oprirea anterioară a unui compresor şi 
următoarea pornire. Dacă acest timp nu a trecut, o temporizare de ciclu va fi activă şi starea 
circuitului va fi Off:Cycle Timer (Dezactivat: Temporizare de ciclu).  

Circuitul este gata pentru 
pornire 

Dacă compresorul nu este pregătit din cauza existenŃei agentului frigorific în ulei, circuitul nu 
poate porni. Starea circuitului va fi Off:Refr In Oil (Dezactivat: Agent frigorific în ul ei). 

Dacă compresorul nu este pregătit din cauza existenŃei agentului frigorific în ulei, circuitul nu 
poate porni. Starea circuitului va fi Off:Refr In Oil (Dezactivat: Agent frigorific în ul ei). 

Este circuitul 
comandat pentru 

pornire? 

Când circuitul începe să funcŃioneze, compresorul va fi pornit şi EXV, ventilatoarele şi alte 
dispozitive vor fi comandate în funcŃie de necesităŃi. Starea normală a circuitului în acest moment 
va fi Run (funcŃionare). 

Când circuitul este comandat să se oprească, se va efectua o oprire normală a circuitului. Starea 
circuitului în acest timp va fi Run:Pumpdown (Func Ńionare: Evacure).  După ce oprirea este 
terminată, starea circuitului va fi în mod normal Off:Cycle Timer (Dezactivat: Temporizare de 
ciclu)  la început. 

PuneŃi în funcŃiune circuitul 

Este circuitul 
comandat pentru 

oprire? 

EvacuaŃi circuitul 
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Func Ńionarea controlerului 

Intr ări/Ieşiri controler 
I/O pentru comanda unităŃii şi pentru circuitele unu şi doi se află pe CP1. 
Răcitorul poate fi prevăzut cu două sau trei compresoare. 

Intr ări analogice 
# Descriere  Sursa de semnal  Interval probabil  

AI1 Temperatura apei de intrare în 
evaporator Termistor NTC (10K la 25°C)  -50°C – 120°C  

AI2 Temperatura apei de ieşire din 
evaporator Termistor NTC (10K la 25°C)  -50°C – 120°C  

AI3 Temperatura apei de ieşire din 
evaporator 1 (*) Termistor NTC (10K la 25°C)  -50°C – 120°C  

X1 Temperatura apei de ieşire din 
evaporator 2 (*) Termistor NTC (10K la 25°C)  -50°C – 120°C  

X2 Temperatura mediului exterior Termistor NTC (10K la 25°C)  -50°C – 120°C  

X4 Resetare LWT (temperatură apă de 
ieşire) Curent 4-20 mA 1 până la 23 mA 

Ieşiri analogice 

# Descriere  Semnal de 
ieşire  Interval  

X5 VFD (variator de frecvenŃă) 
Ventitalor 1 0-10 Vcc 0 până la 100% (rezoluŃie 1000 

trepte) 

X6 VFD Ventitalor 2 0-10 Vcc 0 până la 100% (rezoluŃie 1000 
trepte) 

X7 VFD Ventitalor 3 0-10 Vcc 0 până la 100% (rezoluŃie 1000 
trepte) 

X8 VFD Ventitalor 4 0-10 Vcc 0 până la 100% (rezoluŃie 1000 
trepte) 

Intr ări digitale 
# Descriere  Dezactivare semnal  Activare semnal  

DI1 PVM (monitor tensiune de fază) unitate Defect Niciun defect 
DI2 Fluxostat evaporator Niciun debit Debit 

DI3 Comutator Regim/Valoare de referinŃă 
dublă Regim răcire Regim gheaŃă 

DI4 Întrerupător comandat de la distanŃă Comandă de la distanŃă 
dezactivată 

Comandă de la 
distanŃă activată 

DI5 Întrerupător unitate Unitate deconectată Unitate conectată 

DI6 Oprire de urgenŃă 
Unitate 

deconectată/oprire 
rapidă 

Unitate conectată 

Ieşiri digitale 
# Descriere  DEZACTIVARE ie şire  ACTIVARE ie şire  

DO1 Pompa de apă a evaporatorului Pompă oprită Pompă pornită 

DO2 Alarmă unitate Alarmă neactivă 
Alarmă activă 

(Intermitentă=alarmă 
circuit) 

DO3 Treapta 1 a ventilatorului circuitului 1 Ventilator oprit Ventilator pornit 
DO4 Treapta 2 a ventilatorului circuitului 1 Ventilator oprit Ventilator pornit 
DO5 Treapta 3 a ventilatorului circuitului 1 Ventilator oprit Ventilator pornit 
DO6 Treapta 4 a ventilatorului circuitului 1 Ventilator oprit Ventilator pornit 
DO7 Treapta 1 a ventilatorului circuitului 2 Ventilator oprit Ventilator pornit 
DO8 Treapta 2 a ventilatorului circuitului 2 Ventilator oprit Ventilator pornit 
DO9 Treapta 3 a ventilatorului circuitului 2 Ventilator oprit Ventilator pornit 

DO10 Treapta 4 a ventilatorului circuitului 2 Ventilator oprit Ventilator pornit 
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I/O extensie compresor 1 pân ă la 3  
Intr ări analogice 
# Descriere  Sursa de semnal  Interval probabil  
X1 Temperatura de refulare Termistor NTC (10K la 25°C)  -50°C – 120°C  
X2 Presiune evaporator RaŃiometrică (0,5-4,5 Vcc) 0 până la 5 Vcc 
X3 Presiune ulei RaŃiometrică (0,5-4,5 Vcc) 0 până la 5 Vcc 
X4 Presiune condensator RaŃiometrică (0,5-4,5 Vcc) 0 până la 5 Vcc 
X7 ProtecŃie motor Termistor PTC nu se aplică 

Ieşiri analogice 
# Descriere  Semnal de ie şire  Interval  
Nu sunt necesare 

Intr ări digitale 
# Descriere  Dezactivare semnal  Activare semnal  
X6 Defect dispozitiv de pornire Defect Niciun defect 
DI1 Întrerupător de presiune înaltă Defect Niciun defect 

Ieşiri digitale 

Configura Ńie U.S. 
# Descriere  Dezactivare ie şire  Activare ie şire  
DO1 Pornire compresor Compresor oprit Compresor pornit 
DO2 Economizor Solenoid închis Solenoid deschis 
DO3 Încărcare vană nemodulantă Solenoid închis Solenoid deschis 
DO4 Injectare lichid Solenoid închis Solenoid deschis 
DO5 Încărcare vană modulantă  Solenoid închis Solenoid deschis 
DO6 Descărcare vană modulantă Solenoid închis Solenoid deschis 
X5 Rezervă   

X8 Rezervă   

I/O EXV (supap ă electronic ă de expansiune) 
Circuitul 1 pân ă la 3  
Intr ări analogice 
# Descriere  Sursa de semnal  Interval probabil  
X2 Temperatura de aspiraŃie Termistor NTC (10K la 25°C)  -50°C – 120°C  

Ieşiri analogice 
# Descriere  Semnal de ie şire  Interval  
Nu sunt necesare  

Intr ări digitale 
# Descriere  Dezactivare semnal  Activare semnal  

DI1 Întrerupător de presiune joasă 
(opŃional) Defect Niciun defect (opŃional) 

Ieşiri digitale 
# Descriere  Dezactivare ie şire  Activare ie şire  
DO1 Conducta de lichid (opŃional) Solenoid închis Solenoid deschis (opŃional) 

Ieşire motor pas cu pas 
# Descriere  
M1+ 
M1- 

Bobina 1 motor pas cu pas EXV 

M2+ 

M2- 
Bobina 2 motor pas cu pas EXV 
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Modul de extensie I/O ventilator circuitele 1 şi 2   
Intr ări digitale 
# Descriere  Dezactivare ie şire  Activare ie şire  

DI1 
Circuitul 1 PVM/GFP (monitor 
tensiune de fază/protecŃie la 
defecte de punere la pământ) 

Defect Niciun defect 

DI2 
Circuitul 2 PVM/GFP (monitor 
tensiune de fază/protecŃie la 
defecte de punere la pământ) 

Defect Niciun defect 

Ieşiri digitale 
# Descriere  Dezactivare ie şire  Activare ie şire  

DO1 Treapta 5 a ventilatorului 
circuitului 1 Ventilator oprit Ventilator pornit 

DO2 Treapta 6 a ventilatorului 
circuitului 1 Ventilator oprit Ventilator pornit 

DO3 Treapta 5 a ventilatorului 
circuitului 2 Ventilator oprit Ventilator pornit 

DO4 Treapta 6 a ventilatorului 
circuitului 2 Ventilator oprit Ventilator pornit 

Modul de extensie I/O ventilator circuitul 3   
Ieşiri digitale 
# Descriere  Dezactivare ie şire  Activare ie şire  

DO1 Treapta 5 a ventilatorului 
circuitului 3 Ventilator oprit Ventilator pornit 

DO2 Treapta 6 a ventilatorului 
circuitului 3 Ventilator oprit Ventilator pornit 

I/O extensie Limitare şi alarm ă unitate (POL) 
Intr ări analogice 

# Descriere  Sursa de semnal  Interval  
X3 Limitare de capacitate 4-20 mA 1 până la 23 mA 
X4 Curent unitate  4-20 mA 1 până la 23 mA 

Ieşiri analogice 
# Descriere  Semnal de ie şire  Interval  
Nu sunt necesare 

Intr ări digitale 
# Descriere  Dezactivare semnal  Activare semnal  
X1 Alarmă externă/Eveniment extern DefecŃiune dispozitiv extern Dispozitiv extern OK 
X2 Activare limitare de curent Nicio limitare Limitare 
X5 Întrerupător circuit 1 Circuit deconectat Circuit conectat 
X6 Întrerupător circuit 2 Circuit deconectat Circuit conectat 
X7 Întrerupător circuit 3 Circuit deconectat Circuit conectat 

Ieşiri digitale 
# Descriere  Dezactivare ie şire  Activare ie şire  

DO1 Pompa de apă 2 a 
evaporatorului Pompă oprită Pompă pornită 

DO2 Deschisă   

DO3 Alarmă circuit 1 Nicio alarmă Alarmă 
DO4 Alarmă circuit 2 Nicio alarmă Alarmă 
DO5 Alarmă circuit 3 Nicio alarmă Alarmă 
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Valori prestabilite 
Parametrii următori sunt memoraŃi în timpul perioadelor de deconectare de la reŃea, sunt setaŃi 
din uzină la valoarea Implicit ă şi pot fi reglaŃi pe orice valoare din coloana Interval . 

Accesul la citirea şi scrierea acestor valori prestabilite este determinat de SpecificaŃia standard 
generală a IOM (interfaŃă om-maşină). 

Tabelul 1, Valoarea prestabilit ă şi intervalul 

Descriere Implicit ă Interval  
Unitate  Ft/Lb  SI  
Locul de fabricaŃie Neselectat Neselectat, Europa, SUA 

Activare unitate OFF (deconectată) OFF (deconectată), ON (conectată) 

Stare unitate după întrerupere 
alimentare 

OFF (deconectată) OFF (deconectată), ON (conectată) 

Sursă de comandă Local (Locală) Local (Locală), Network (ReŃea) 
Regimuri disponibile Cool (Răcire) COOL (Răcire) 

COOL/w GLYCOL (Răcire cu glicol) 
COOL/ICE w GLYCOL (Răcire/gheaŃă cu 

glicol) 
ICE (GheaŃă) 

TEST (Testare) 
LWT Răcire 1 44 °F 7 °C  

A se vedea secŃiunea 0 
LWT Răcire 2 44 °F 7 °C A se vedea secŃiunea 0 
LWT GheaŃă 25 °F -4 °C 20 până la 38°F / -8 până la 4 °C 
Delta T pornire 5 °F 2,7 °C 0 până la 10°F / 0 până la 5 °C 
Delta T oprire 2,7 °F 1,5 °C 0 până la 3°F / 0 până la 1,7 °C 
Delta T etapă de suplimentare 
(între compresoare) 

2 °F 1 °C 0 până la 3°F / 0 până la 1,7 °C 

Delta T etapă de reducere (între 
compresoare) 

1 °F 0,5 °C 0 până la 3°F / 0 până la 1,7 °C 

Evacuare maximă 3 °F/min 1,7 °C/min 0,5-5,0 °F /min / 0,3 până la 2,7 °C/min 
Temporizare recirculare 
evaporator 

30 0 până la 300 secunde 

Control evaporator #1 Only (Doar 1) #1 Only (doar 1), #2 Only (doar 2), Auto 
(automat), 

#1 Primary (primară 1), #2 Primary (primară 
2) 

Tip resetare LWT NONE (NICIUNA) NONE (NICIUNA), RETURN (RETUR), 4-
20 mA, OAT (TEMPERATURĂ MEDIU 

EXTERN) 
Resetare maximă 10 °F 5 °C 0 până la 20°F / 0 până la 10 °C 
Delta T start resetare  10 °F 5 °C 0 până la 20°F / 0 până la 10 °C 
OAT start resetare  75°F 23,8°C 50°F - 85°F / 10,0 – 29,4°C 
OAT de resetare maximă 60°F 15,5°C 50°F - 85°F / 10,0 – 29,4°C 
Încărcare uşoară Off (dezactivată) OFF (dezactivată), ON (activată) 
Început limitare de capacitate 40% 20-100% 
Creştere încărcare uşoară 20 min 1-60 minute 
Limitare de capacitate Off (dezactivată) OFF (dezactivată), ON (activată) 
Limitare de curent Off (dezactivată) OFF (dezactivată), ON (activată) 
Curent la 20mA 800 Amp 0 până la 2000 Amp = 4 până la 20 mA 
Valoare prestabilită de limitare 
curent 

800 Amp 0 până la 2000 Amp 

Număr de circuite 2 2-3-4 
Temporizare gheaŃă 12 1-23 ore 

Continuare pe pagina următoare. 
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Descriere Implicit ă Interval  

Unitate  Ft/Lb  SI  
Anulare Temporizare gheaŃă No (Nu) No (Nu), Yes (Da) 
ComunicaŃie SSS (Dispozitiv de 
pornire cu semiconductori) 

No (Nu) No (Nu), Yes (Da) 

PVM (Monitor tensiune de fază) Multi Point (Multipunct) Single Point (Un singur punct), Multi Point 
(Multipunct), None(SSS) (Niciuna(SSS)) 

Reducere zgomot Disabled (Dezactivată) Disabled (Dezactivată), Enabled (Activată) 
Oră începere reducere zgomot 21:00 18:00 – 23:59 
Oră terminare reducere zgomot 6:00 5:00 – 9:59 
Decalaj reducere zgomot 
condensator  

10.0 °F 5 °C 0,0 până la 25,0 °F 

Protocol BAS None (Niciunul)  None (Niciunul), BACnet, LonWorks, 
Modbus 

Număr ident. 1 0-???? 
Rata de transfer 19200 1200,2400,4800,9600,19200 
Decalaj senzor LWT evaporator 0°F 0°C -5,0 până la 5,0°C / -9,0 până la 9,0°F 
Decalaj senzor EWT (temperatură 
apă de intrare) evaporator 

0°F 0°C -5,0 până la 5,0°C / -9,0 până la 9,0°F 

Decalaj senzor OAT 0°F 0°C -5,0 până la 5,0°C / -9,0 până la 9,0°F 
 

Compresoare-General Ft/Lb  SI  
Temporizare pornire-pornire 20 min 15-60 minute 
Temporizare oprire-pornire 5 min 3-20 minute 
Presiune evacuare 14,3 PSI 100 kPa 10 până la 40 PSI / 70 până la 280 kPa 
Limită timp de evacuare 120 sec 0 până la 180 sec 
Punct încărcare mică etapă de 
reducere 

50% 20 până la 50% 

Punct încărcare etapă de 
suplimentare  

50% 50 până la 100% 

Temporizare etapă de 
suplimentare 

5 min 0 până la 60 min 

Temporizare etapă de reducere 3 min 3 până la 30 min 
Anulare temporizare etapă No (Nu) No (Nu), Yes (Da) 
Nr. max. de compresoare în 
funcŃiune 

4 1-4 

Nr. secvenŃă circ. 1 1 1-4 
Nr. secvenŃă circ. 2 1 1-4 
Nr. secvenŃă circ. 3 1 1-4 
Număr de impulsuri 10% până la 
50% 

10 10 până la 20 

Temporizare minimă încărcare 
vană  

30 secunde 10 până la 60 secunde 

Temporizare maximă încărcare 
vană  

150 secunde 60 până la 300 secunde 

Temporizare minimă descărcare 
vană  

10 secunde 5 până la 20 secunde 

Temporizare maximă descărcare 
vană  

50 secunde 30 până la 75 secunde 

Activare injectare lichid 185°F 85°C 75 până la 90°C 
Valve cu solenoid pe conducte de 
lichid 

No (Nu) No (Nu), Yes (Da) 

 
Limite de alarmă    
Descărcare-Presiune scăzută 
evaporator 

23,2 PSI 160 kPa A se vedea secŃiunea 0 

MenŃinere-Presiune scăzută 
evaporator 

27,5 PSI 190 kPa A se vedea secŃiunea 0 

Temporizare presiune ulei  30 sec 10-180 sec 
Continuare pe pagina următoare. 
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Descriere Implicit ă Interval  

Unitate  Ft/Lb  SI  
Presiune diferenŃială ulei 35 PSI 250 kPa 0-60 PSI / 0 până la 415 kPa 
Temporizare nivel ulei scăzut 120 sec 10 până la 180 sec 
Temperatură de refulare ridicată 230 °F 110 °C 150 până la 230 °F / 65 până la 110 °C 
Temporizare presiune de refulare ridicată 5 sec 0 până la 30 sec 
Temporizare raport de presiune scăzut 90 sec 30-300 sec 
Limită oră pornire 60 sec 20 până la 180 sec 
ÎngheŃ apă evaporator 36 °F 2,2 °C A se vedea secŃiunea 0 
Control debit evaporator 15 sec 5 până la 15 sec 
Temporizare recirculare 3 min 1 până la 10 min 
Activare blocare la temperatură ambiantă 
scăzută  

Disable (dezactivare) Disable (dezactivare), Enable (activare) 

Blocare la temperatură ambiantă scăzută 55 °F 12°C A se vedea secŃiunea 0 

 
Următoarele valori prestabilite există individual pentru fiecare circuit: 

Descriere Implicit ă Interval  PW 

 Ft/Lb  SI  
Regim circuit Enable (activare) Disable (dezactivare), enable (activare), test 

(testare) 
S 

Mărime compresor A se verifica  M 
Control capacitate Auto (automat) Auto (automat), Manual S 
Capacitate manuală A se vedea nota 1 de sub tabel 0 până la 100% S 
Anulare temporizări ciclu  No (Nu) No (Nu), yes (Da) M 
Control EXV Auto (automat) Auto (automat), manual S 
PoziŃie EXV A se vedea nota 2 de sub tabel 0% până la 100% S 
Verificare carter ulei Enable (activare) Enable (activare), Disable (dezactivare)  S 
Evacuare de serviciu No (Nu) No (Nu), Yes (Da) S 
Decalaj presiune evaporator 0 PSI 0 kPa -14,5 până la 14,5 PSI / -100 până la 100 kPa S 
Decalaj presiune cond. 0 PSI 0 kPa -14,5 până la 14,5 PSI / -100 până la 100 kPa S 
Decalaj presiune ulei 0 PSI 0 kPa -14,5 până la 14,5 PSI / -100 până la 100 kPa S 
Decalaj temperatură de aspiraŃie 0°F 0°C -5,0 până la 5,0 grade S 
Decalaj temperatură de refulare 0°F 0°C -5,0 până la 5,0 grade S 
 

Ventilatoare    
Activare VFD ventilator On (activat) Off (dezactivat), On (activat) M 
Număr de ventilatoare 5 5 până la 12 M 
Valoarea minimă Ńintă a temperaturii de 
saturaŃie din condensator 

90 °F 32°C 
80,0-110,0  oF / 26,0 până la 43,0 °C 

M 

Valoarea maximă Ńintă a temperaturii de 
saturaŃie din condensator 

110 °F 43°C 
90,0-120,0  oF / 32,0 până la 50 °C 

M 

Bandă moartă 0 etapă de suplimentare 
ventilator 

5 °F 2,5 °C 
1-20 oF / 1-10 °C 

M 

Bandă moartă 1 etapă de suplimentare 
ventilator 

5 °F 2,5 °C 
1-20 oF / 1-10 °C 

M 

Bandă moartă 2 etapă de suplimentare 
ventilator 

8 °F 4 °C 
1-20 oF / 1-10 °C 

M 

Bandă moartă 3 etapă de suplimentare 
ventilator 

10 °F 5 °C 
1-20 oF / 1-10 °C 

M 

Bandă moartă 4 etapă de suplimentare 
ventilator 

8 °F 4 °C 
1-20 oF / 1-10 °C 

M 

Bandă moartă 5 etapă de suplimentare 
ventilator 

8 °F 4 °C 
1-20 oF / 1-10 °C 

M 

Bandă moartă 2 etapă de reducere ventilator 8 °F 4 °C 1-25 oF / 1-13 °C M 
Bandă moartă 3 etapă de reducere ventilator 7 °F 3,5 °C 1-25 oF / 1-13 °C M 
Bandă moartă 4 etapă de reducere ventilator 6 °F 3 °C 1-25 oF / 1-13 °C M 
Bandă moartă 5 etapă de reducere ventilator 5 °F 2,5 °C 1-25 oF / 1-13 °C M 
Bandă moartă 6 etapă de reducere ventilator 5 °F 2,5 °C 1-25 oF / 1-13 °C M 
Viteză max. VFD 100% 90 până la 110% M 
Viteză min. VFD 25% 20 până la 60% M 

Nota 1 – Această valoare va urma capacitatea efectivă când Control capacitate = Auto. 
Nota 2 – Această valoare va urma poziŃia efectivă a EXV când Control EXV = Auto. 
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Intervale reglate automat 

 

Unele setări au intervale diferite de reglare, în funcŃie de alte setări.   
LWT răcire 1 şi LWT r ăcire 2 

Selectare regim disponibil  Interval imp.  Interval SI  
 Fără glicol 40 până la 60oF 4 până la 15 °C 
 Cu glicol 25 până la 60oF -4 până la 15 °C 

Înghe Ń apă evaporator 
Selectare regim disponibil  Interval imp.  Interval SI  
Fără glicol 36 până la 42oF 2 până la 6 °C 
Cu glicol 0 până la 42oF -18 până la 6 °C 

MenŃinere - Presiune sc ăzută în evaporator 
Selectare regim disponibil  Interval imp.  Interval SI  
Fără glicol 28 până la 45 

PSIG 
195 până la 310 kPa 

Cu glicol 0 până la 45 PSIG 0 până la 310 kPa 
Descărcare - Presiune sc ăzută în evaporator 

Selectare regim disponibil  Interval imp.  Interval SI  
Fără glicol 26 până la 45 Psig 180 până la 310 kPa 
Cu glicol 0 până la 45 Psig 0 până la 410 kPa 

Blocare la temperatur ă ambiant ă scăzută  
VFD ventilator  Interval imp.  Interval SI  
= nu pentru toate circuitele 35 până la 60oF 2 până la 15 °C 
= da pe orice circuit -10 până la 60oF -23 până la 15 °C 

 

Valori implicite dinamice 
Benzile moarte ale etapelor ventilatoarelor au diferite valori implicite, în funcŃie de valoarea prestabilită 
pentru activare VFD.  Când valoarea prestabilită pentru activare VFD se modifică, se încarcă un set de 
valori implicite pentru benzile moarte ale etapelor ventilatoarelor, după cum urmează: 

VFD este activat  VFD este dezactivat 

Valoare prestabilită 

Valoare 
implicit ă 
încărcată 

(oF) 

 

Valoare prestabilită 

Valoare 
implicit ă 
încărcată 

(oF) 
   Bandă moartă etapa 1 de suplimentare 8 

Bandă moartă etapa 2 de suplimentare 5  Bandă moartă etapa 2 de suplimentare 10 

Bandă moartă etapa 3 de suplimentare 8  Bandă moartă etapa 3 de suplimentare 11 

Bandă moartă etapa 4 de suplimentare 10  Bandă moartă etapa 4 de suplimentare 12 

Bandă moartă etapa 5 de suplimentare 8  Bandă moartă etapa 5 de suplimentare 13 

Bandă moartă etapa 6 de suplimentare 8  Bandă moartă etapa 6 de suplimentare 13 

Bandă moartă etapa 7 de suplimentare 8  Bandă moartă etapa 7 de suplimentare 13 

Bandă moartă etapa 8 de suplimentare 8  Bandă moartă etapa 8 de suplimentare 13 

     
Bandă moartă etapa 2 de reducere 8  Bandă moartă etapa 2 de reducere 20 

Bandă moartă etapa 3 de reducere 7  Bandă moartă etapa 3 de reducere 16 

Bandă moartă etapa 4 de reducere 6  Bandă moartă etapa 4 de reducere 11 

Bandă moartă etapa 5 de reducere 5  Bandă moartă etapa 5 de reducere 8 

Bandă moartă etapa 6 de reducere 5  Bandă moartă etapa 6 de reducere 8 

Bandă moartă etapa 7 de reducere 5  Bandă moartă etapa 7 de reducere 8 

Bandă moartă etapa 8 de reducere 5  Bandă moartă etapa 8 de reducere 8 
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Func Ńiile unit ăŃii 

Calcule 
Curba LWT 

Curba LWT se calculează astfel încât curba să reprezinte variaŃia de LWT într-o perioadă de 
timp de un minut cu cel puŃin cinci eşantioane pe minut.   

Rata de evacuare 
Valoarea curbei calculate mai sus va fi o valoare negativă pe măsură ce temperatura apei 
scade.  Pentru a fi folosită în unele funcŃii de control, curba negativă este convertită într-o 
valoare pozitivă prin înmulŃirea cu –1. 

Activare unitate 
Activarea şi dezactivarea răcitorului se realizează folosind valori prestabilite şi mărimi de 
intrare la răcitor.  Întrerupătorul unităŃii, intrarea întrerupător comandat de la distanŃă şi 
valoarea prestabilită pentru activare unitate, toate trebuie să fie activate pentru ca unitatea să 
fie activată când sursa de control este setată pe local.  La fel şi dacă sursa de control este 
setată pe reŃea, cu condiŃia suplimentară că cererea de BAS trebuie să fie activată. 
 
Unitatea este activată conform tabelului următor. 
NOTĂ: Un x indică faptul că valoarea este ignorată. 

 

Întrerup ător  
unitate  

Valoare 
prestabilit ă 

surs ă de 
comand ă 

Intrare 
întrerup ător 
comandat de 

la distan Ńă 

Valoare 
prestabilit ă 

pentru 
activare 
unitate  

Cerere de 
BAS  

Activare 
unitate  

Off 
(dezactivat) x x x x Off 

(dezactivată) 

x x x Off 
(dezactivată) x Off 

(dezactivată) 

x x Off 
(dezactivată) x x Off 

(dezactivată) 

On (activat) Local 
(Locală) On (activată) On (activată) x On (activată) 

x Network 
(ReŃea) x x Off 

(dezactivată) 
Off 

(dezactivată) 

On (activat) Network 
(ReŃea) On (activată) On (activată) On (activată) On (activată) 

 
Toate metodele de dezactivare a răcitorului, discutate în această secŃiune, vor cauza oprirea 
normală (evacuarea) a oricăror circuite aflate în funcŃiune. 
 
Când controlerul este pus sub tensiune, valoarea prestabilită pentru Activare unitate va fi 
iniŃializată pe „off” dacă valoarea prestabilită pentru Stare unitate după întrerupere 
alimentare este setată pe „off”.  

Selectare regim unitate 
Regimul de funcŃionare al unităŃii este determinat de valori prestabilite şi mărimi de intrare 
la răcitor.  Valoarea prestabilită pentru Regimuri disponibile stabileşte ce regimuri de 
funcŃionare pot fi utilizate.  Această valoare prestabilită determină şi dacă unitatea este 
configurată pentru utilizarea de glicol.  Valoarea prestabilită pentru Sursa de control 
stabileşte de unde va veni o comandă de schimbare de regim.  O intrare digitală comută între 
regimul răcire şi regimul gheaŃă dacă acestea sunt disponibile şi dacă sursa de control este 
setată pe local.  Cererea de regim BAS comută între regimul răcire şi regimul gheaŃă dacă 
acestea sunt amândouă disponibile şi dacă sursa de control este setată pe reŃea. 
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Valoarea prestabilită pentru Regimuri disponibile trebuie schimbată doar când 
întrerupătorul unităŃii este dezactivat.  Aceasta pentru a evita schimbarea de regimuri de 
funcŃionare din neatenŃie când răcitorul este în funcŃiune. 
 
Regimul unităŃii este setat conform tabelului următor. 
NOTĂ: Un x indică faptul că valoarea este ignorată. 
 

Valoare 
prestabilit ă 

surs ă de 
comand ă 

Intrare 
Regim  

Cerere 
de BAS  

Valoare prestabilit ă 
Regimuri 

disponibile  
Regim unitate  

x x x Cool (Răcire) Cool (Răcire) 

x x x Cool w/Glycol (Răcire 
cu glicol) Cool (Răcire) 

Local (Locală) 
Off 

(dezact
ivat) 

x 
Cool/Ice w/Glycol 
(Răcire/GheaŃă cu 

glicol) 
Cool (Răcire) 

Local (Locală) 
On 

(activat
) 

x 
Cool/Ice w/Glycol 
(Răcire/GheaŃă cu 

glicol) 
Ice (GheaŃă) 

Network (ReŃea) x Cool 
(Răcire) 

Cool/Ice w/Glycol 
(Răcire/GheaŃă cu 

glicol) 
Cool (Răcire) 

Network (ReŃea) x Ice 
(GheaŃă) 

Cool/Ice w/Glycol 
(Răcire/GheaŃă cu 

glicol) 
Ice (GheaŃă) 

x x x Ice w/Glycol (GheaŃă 
cu glicol) Ice (GheaŃă) 

x x x Test (Testare) Test (Testare) 

Configura Ńia cu glicol 
Dacă valoarea prestabilită pentru Regimuri disponibile este setată pe o opŃiune cu glicol, 
atunci funcŃionarea cu glicol este activată pentru unitate.  FuncŃionarea cu glicol trebuie 
dezactivată doar când valoarea prestabilită pentru Regimuri disponibile este setată pe 
Răcire. 

Stări comand ă unitate 
Unitatea va fi întotdeauna în una din următoarele trei stări: 
• Off (dezactivată) – Unitatea nu este activată să funcŃioneze.  
• Auto (automată) – Unitatea este activată să funcŃioneze.  
• Pumpdown (evacuare) – Unitatea efectuează o evacuare normală.  
 
Unitatea va fi în starea Off dacă oricare din următoarele condiŃii este adevărată: 
• O resetare manuală de alarmă unitate este activă 
• Toate circuitele sunt indisponibile pentru pornire (nu pot porni nici după ce au 

expirat toate temporizările de ciclu)  
• Regimul unităŃii este GheaŃă, toate circuitele sunt off şi temporizare regim gheaŃă 

este activă 
 
Unitatea va fi în starea Auto dacă oricare din următoarele condiŃii este adevărată: 
• Unitatea este activată în funcŃie de setări şi întrerupătoare 
• Dacă regimul unităŃii este GheaŃă, temporizare gheaŃă a expirat 
• Nu este activă nicio resetare manuală de alarme unitate 
• Cel puŃin un circuit este activat şi disponibil să pornească 
• Blocare la OAT scăzută nu este activă 
 
Unitatea va fi în starea Evacuare până când compresoarele aflate în funcŃiune termină 
evacuarea dacă oricare din următoarele condiŃii este adevărată: 
• Unitatea este dezactivată prin setări şi/sau mărimi de intrare în secŃiunea 0 
• Blocare la OAT scăzută este declanşată
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Stare unitate  
Starea unităŃii afişată este determinată de condiŃiile din tabelul următor: 
 
Număr Stare Condi Ńii 

0 Auto Stare unitate = Auto 

1 Off:Ice Mode Timer (dezactivată: temporizare 
regim gheaŃă) 

Stare unitate = Off, Regim unitate = GheaŃă, şi 
Temporizare gheaŃă = Activă 

2 Off:OAT Lockout (dezactivată: blocare la OAT) Stare unitate = Off şi Blocare la OAT scăzută este activă 

3 Off:All Cir Disabled (dezactivată: toate  circuitele 
sunt dezactivate) 

Stare unitate = Off şi toate compresoarele sunt 
indisponibile 

4 Off:Emergency Stop (dezactivată: oprire de 
urgenŃă) 

Stare unitate = Off şi Intrare Oprire de urgenŃă este 
deschisă 

5 Off:Unit Alarm (dezactivată: alarmă unitate) Stare unitate = Off şi Alarmă unitate activă 

6 Off:Keypad Disable (dezactivată: tastatură 
dezactivată) 

Stare unitate = Off şi Valoare prestabilită pentru Activare 
unitate = Dezactivată 

7 Off:Remote Switch (dezactivată: întrerupător 
comandat de la distanŃă) 

Stare unitate = Off şi Întrerupător comandat de la distanŃă 
deschis 

8 Off:BAS Disable (dezactivată: BAS dezactivat) Stare unitate = Off, Sursă de comandă = ReŃea, şi Activare 
BAS = falsă 

9 Off:Unit Switch (dezactivată: Întrerupător 
unitate) 

Stare unitate = Off şi Întrerupător unitate = dezactivat 

10 Off:Test Mode (dezactivată: Regim testare) Stare unitate = Off şi Regim unitate = Testare 

11 Auto:Noise Reduction (automată: Reducere 
zgomot) 

Stare unitate = Auto şi Reducere zgomot este activă 

12 Auto:Wait for load (automată: Aşteptare 
încărcare) 

Stare unitate = Auto, niciun circuit în funcŃiune şi LWT mai 
mică decât valoarea prestabilită activă + delta T pornire 

13 Auto:Evap Recirc (automată: Recirculare 
evaporator) 

Stare unitate = Auto şi Stare evaporator = Pornire 

14 Auto:Wait for flow (automată: Aşteptare debit) Stare unitate = Auto, Stare evaporator = Pornire şi 
Fluxostat deschis 

15 Auto:Pumpdown (automată: Evacuare) Stare unitate = Pumpdown 

16 Auto:Max Pulldown (automată: Evacuare max.) Stare unitate = Auto, rata de evacuare max. a fost atinsă 
sau depăşită 

17 Auto:Unit Cap Limit (automată: Limitare 
capacitate unitate) 

Stare unitate = Auto, limită capacitate unitate a fost atinsă 
sau depăşită 

18 Auto:Current Limit (automată: Limitare curent) Stare unitate = Auto, limitare curent unitate a fost atinsă sau 
depăşită 

Temporizare pornire regim ghea Ńă 
O temporizare reglabilă pornire-pornire gheaŃă va limita frecvenŃa cu care răcitorul poate porni în 
Regimul gheaŃă.  Temporizarea începe când primul compresor porneşte în timp ce unitatea este 
în regimul gheaŃă.  Cât este activă această temporizare, răcitorul nu poate reporni în Regimul 
gheaŃă.  Temporizarea se poate regla de către utilizator. 
 
Temporizarea gheaŃă poate fi anulată manual pentru a forŃa repornirea în regimul gheaŃă. O 
valoare prestabilită specifică pentru anulare temporizare regim gheaŃă este disponibilă.  În plus, 
oprirea alimentării controlerului va anula temporizarea regimului gheaŃă. 
 

Comand ă pomp ă evaporator 
 
Există trei stări de comandă pompă evaporator pentru comanda pompelor evaporatorului: 

• Off (dezactivată) – Nicio pompă nu este pornită. 
• Start (pornită) – Pompa este pornită, bucla de apă este recirculată. 
• Run (funcŃionare) – Pompa este pornită, bucla de apă a fost recirculată. 

 
Starea de comandă este Off atunci când toate condiŃiile următoare sunt adevărate: 

• Starea unităŃii este Off  
• LWT este mai mare decât valoarea prestabilită de ÎngheŃ evaporator sau defect senzor 

LWT este activ  
• EWT este mai mare decât valoarea prestabilită de ÎngheŃ evaporator sau defect senzor 

EWT este activ  
 

Starea de comandă este Start atunci când oricare din condiŃiile următoare este adevărată: 
• Starea unităŃii este Auto  
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• LWT este mai mică decât valoarea prestabilită de ÎngheŃ evaporator minus 0,6 °C şi 
defect senzor LWT nu este activ  

• EWT este mai mică decât valoarea prestabilită de ÎngheŃ evaporator minus 0,6 °C şi 
defect senzor EWT nu este activ  

 
Starea de comandă este Run atunci când intrarea fluxostat a fost închisă un timp mai mare 
decât valoarea prestabilită de Recirculare evaporator.  

Selectare pomp ă 
Ieşirea de pompă utilizată este determinată de valoarea prestabilită pentru Comandă pompă 
evaporator.  Această setare permite configuraŃiile următoare: 

• #1 only (doar nr. 1) – Pompa 1 va fi întotdeauna utilizată  
• #2 only (doar nr. 2) – Pompa 2 va fi întotdeauna utilizată  
• Auto (automată) – Pompa primară este aceea cu cele mai puŃine ore de funcŃionare, 

cealaltă este utilizată ca rezervă 
• #1 Primary (primară nr. 1) – Pompa 1 este utilizată în mod normal, cu pompa 2 ca rezervă  
• #2 Primary (primară nr. 2) – Pompa 2 este utilizată în mod normal, cu pompa 1 ca rezervă 

 

Comutare pomp ă primar ă/pomp ă de rezerv ă 
Pompa desemnată drept pompă primară va porni prima.  Dacă starea evaporatorului este Start 
un timp mai mare decât valoarea prestabilită pentru temporizarea de recirculare şi dacă nu 
există niciun debit, atunci pompa primară se va opri şi va porni pompa de rezervă.  Când 
evaporatorul este în starea Run, dacă debitul s-a pierdut un timp mai mare decât jumătate din 
valoarea prestabilită pentru control debit, pompa primară se va opri şi pompa de rezervă va 
porni.  După ce pompa de rezervă a pornit, logica de alarmă pierdere debit se va aplica dacă 
debitul nu poate fi stabilit în starea Start a evaporatorului, sau dacă debitul se pierde în starea 
Run a evaporatorului. 
Comand ă automat ă 
Dacă se selectează comandă automată pompă, logica primară/de rezervă de mai sus se 
foloseşte în continuare.  Când evaporatorul nu este în starea Run, orele de funcŃionare ale 
pompelor vor fi comparate.  Pompa cu cele mai puŃine ore va fi desemnată drept pompă 
primară de această dată. 
 
Reducere zgomot 
Reducere zgomot este activată doar când valoarea prestabilită de Reducere zgomot este activată.  
Reducere zgomot este efectivă când este activată prin valoarea prestabilită, regimul unităŃii este 
răcire şi ora controlerului unităŃii este între ora de pornire şi ora de terminare Reducere zgomot. 
Când Reducere zgomot este efectivă, se aplică Resetare maximă la valoarea prestabilită de LWT 
răcire.   Totuşi, dacă se selectează vreun tip de resetare, resetarea respectivă va fi folosită în 
continuare şi nu resetarea maximă.   De asemenea, valoarea Ńintă de saturaŃie în condensator 
pentru fiecare circuit va fi decalată cu decalajul Ńintă de reducere zgomot condensator. 
 
Resetare temperatur ă apă de ieşire (LWT) 
Valoare Ńintă LWT 
Valoarea Ńintă de LWT variază în funcŃie de setări şi de mărimile de intrare şi se selectează 
după cum urmează: 

Valoare prestabilit ă 
surs ă de comand ă Intrare Regim  

Cerere de 
BAS 

Valoare prestabilit ă Regimuri 
disponibile  

Valoare Ńintă LWT de bază 

Local (Locală) OFF 
(dezactivată) 

X COOL (RĂCIRE) Valoare prestabilită 1 răcire  

Local (Locală) ON (activată) X COOL (RĂCIRE) Valoare prestabilită 2 răcire  
Network (ReŃea) X X COOL (RĂCIRE) Valoare prestabilită răcire BAS 
Local (Locală) OFF X COOL w/Glycol (RĂCIRE cu glicol) Valoare prestabilită 1 răcire  
Local (Locală) ON X COOL w/Glycol (RĂCIRE cu glicol) Valoare prestabilită 2 răcire  

Network (ReŃea) X X COOL w/Glycol (RĂCIRE cu glicol) Valoare prestabilită răcire BAS 

Locală OFF x 
COOL/ICE w/Glycol 

(RĂCIRE/GHEAłĂ cu glicol) 
Valoare prestabilită 1 răcire  

Locală ON x 
COOL/ICE w/Glycol 

(RĂCIRE/GHEAłĂ cu glicol) 
Valoare prestabilită GheaŃă 

ReŃea x 
COOL 

(RĂCIRE) 
COOL/ICE w/Glycol 

(RĂCIRE/GHEAłĂ cu glicol) 
Valoare prestabilită răcire BAS 

ReŃea x 
ICE 

(GHEAłĂ) 
COOL/ICE w/Glycol 

(RĂCIRE/GHEAłĂ cu glicol) 
Valoare prestabilită GheaŃă BAS 

Locală x x ICE w/Glycol (GHEAłĂ cu glicol) Valoare prestabilită GheaŃă 
ReŃea x x ICE w/Glycol (GHEAłĂ cu glicol) Valoare prestabilită GheaŃă BAS 
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Resetare temperatur ă apă de ieşire (LWT) 
Valoarea Ńintă de LWT de bază poate fi resetată dacă unitatea este în regimul Răcire şi 
dacă este configurată pentru resetare.  Tipul de resetare ce trebuie utilizat este determinat 
de valoarea prestabilită pentru Tip de resetare LWT. 

Când resetarea activă creşte, valoarea Ńintă de LWT activă este modificată cu câte 0,1 
grade F la fiecare 10 secunde.  Când resetarea activă descreşte, valoarea Ńintă de LWT 
activă se modifică toată o dată.   

După aplicarea resetărilor, valoarea Ńintă de LWT nu mai poate depăşi niciodată o 
valoare de 60°F. 

Tip Resetare – None (Niciuna) 
Variabila Apă de ieşire activă este setată egală cu valoarea prestabilită de LWT curentă. 

Tip Resetare – Return (Retur) 
Variabila Apă de ieşire activă este reglată de temperatura apei de retur.  

Start Reset Delta T

 LWT set Point+Max Reset
(54)

LWT Set Point
(44)

Return Reset

0

Max Reset

(10)

Evap Delta T (oF)

Active
LWT
(oF)

 
Valoarea prestabilită activă este resetată folosind parametrii următori: 
1. Valoarea prestabilită pentru LWT Răcire 
2. Valoarea prestabilită pentru Resetare max. 
3. Valoarea prestabilită pentru Delta T start resetare 
4. Delta T evaporator 
Resetarea variază de la 0 la valoarea prestabilită de Resetare max. în timp ce EWT – 
LWT evaporator (Delta T evaporator) variază de la valoarea prestabilită pentru Delta T 
start resetare la 0. 

Resetare semnal extern 4-20 mA  
Variabila Apă de ieşire activă este reglată de mărimea de intrare analogică de resetare 4 
până la 20 mA.  
 
Parametrii folosiŃi: 
1. Valoarea prestabilită pentru LWT Răcire 
2. Valoarea prestabilită pentru Resetare max. 
3. Semnalul Resetare LWT 
 
Resetarea este 0 dacă semnalul de resetare este mai mic sau egal cu 4 mA.  Resetarea 
este egală cu valoarea prestabilită pentru Delta T Resetare max. dacă semnalul de 
resetare este egal sau mai mai mare de 20 mA.  Valoarea resetării va varia liniar între 
aceste extreme dacă semnalul de resetare este între 4 mA şi 20 mA.   Un exemplu de 
operare de resetare 4-20 în regimul Răcire este mai jos. 

Resetare retur 
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20

(54)

Cool LWT Set
Point (44)

4

4-20 mA Reset - Cool Mode

0

Max Reset
(10)

Active
LWT
(oF)

Reset Signal (mA)  

Resetare temperatur ă mediu exterior (OAT)  
Variabila Apă de ieşire activă este resetată în funcŃie de temperatura mediului exterior. 
Parametrii folosiŃi: 
1. Valoarea prestabilită pentru LWT Răcire 
2. Valoarea prestabilită pentru Resetare max. 
3. OAT 
 
Resetarea este 0 dacă temperatura mediului exterior este mai mare decât valoarea 
prestabilită pentru OAT start resetare.  De la valoarea prestabilit ă pentru OAT start 
resetare în jos spre OAT resetare max., resetarea variază liniar de la nicio resetare până 
la valoarea prestabilită pentru OAT resetare max.  La temperaturi ambiante mai mici 
decât valoarea prestabilită pentru OAT resetare max., resetarea este egală cu valoarea 
prestabilită pentru Resetare max. 

75

 Cool LWT+Max Reset
(54)

Cool LWT Set-Point
(44)

OAT Reset

60

Max Reset

(10)

OAT (oF)

Active
LWT
(oF)

 
 

Comand ă capacitate unitate 
Comanda capacităŃii unităŃii se realizează aşa cum este descris în această secŃiune.   

Suplimentarea/reducerea de compresoare în regimul R ăcire 
Primul compresor pe unitate este pornit când LWT evaporator este mai mare decât 
valoarea Ńintă plus valoarea prestabilită pentru Delta T pornire.  

Un compresor suplimentar este pornit când LWT evaporator este mai mare decât 
valoarea Ńintă plus valoarea prestabilită pentru Delta T etapă de suplimentare.  

Când mai multe compresoare sunt în funcŃiune, unul din ele va fi oprit dacă LWT 
evaporator este mai mică decât valoarea Ńintă minus valoarea prestabilită pentru Delta T 
etapă de reducere. 

Ultimul compresor aflat în funcŃiune va fi oprit când LWT evaporator este mai mică 
decât valoarea Ńintă minus valoarea prestabilită pentru Delta T oprire. 
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Temporizare etap ă de suplimentare 
O perioadă mimină de timp se va scurge între pornirile compresoarelor, care este 
definită de valoarea prestabilită pentru Temporizare etapă de suplimentare.  
Temporizarea se va aplica doar când cel puŃin un compresor este în funcŃiune.  Dacă 
primul compresor porneşte şi se opreşte rapid datorită unei alarme, un alt compresor va 
porni fără a fi necesară scurgerea acestei perioade minime de timp. 

Încărcare necesar ă pentru etapa de suplimentare 
Un compresor suplimentar va fi pornit doar când toate compresoarele aflate în funcŃiune 
au capacitatea mai mare decât valoarea prestabilită pentru Încărcare etapă de 
suplimentare sau funcŃionează într-o stare limitată. 

Încărcare mic ă etapă de reducere 
Când mai multe compresoare se află în funcŃiune, unul din ele va fi oprit dacă toate 
compresoarele aflate în funcŃiune au capacitatea mai mică decât valoarea prestabilită 
pentru Încărcare etapă de reducere şi LWT evaporator este mai mică decât valoarea Ńintă 
plus valoarea prestabilită pentru Delta T etapă de suplimentare.  O perioadă mimină de 
timp se va scurge între opririle compresoarelor, ca rezultat al acestei logici, care este 
definită de valoarea prestabilită pentru Temporizare etapă de reducere. 

Maximum de circuite aflate în func Ńiune 
Dacă numărul de compresoare aflate în funcŃiune este egal cu valoarea prestabilită 
pentru Maximumul de circuite aflate în funcŃiune, niciun compresor suplimentar nu va fi 
pornit. Când mai multe compresoare se află în funcŃiune, unul din ele va fi oprit dacă 
numărul de compresoare aflate în funcŃiune este mai mare decât valoarea prestabilită 
pentru Maximumul de circuite aflate în funcŃiune. 

Suplimentarea/reducerea de compresoare în regimul G heaŃă 
Primul compresor va porni când LWT evaporator este mai mare decât valoarea Ńintă plus 
valoarea prestabilită pentru Delta T pornire. 

Când cel puŃin un compresor este în funcŃiune, celelalte compresoare vor porni doar 
când LWT evaporator este mai mare decât valoarea Ńintă plus valoarea prestabilită 
pentru Delta T etapă de suplimentare. 

Toate compresoarele vor fi dezactivate când LWT evaporator este mai mică decât 
valoarea Ńintă. 

Temporizare etap ă de suplimentare 
O temporizare fixă pentru etapa de suplimentare, de un minut, între pornirile 
compresoarelor se utilizează în acest regim.  Când cel puŃin un compresor este în 
funcŃiune, celelalte compresoare vor porni cât de repede posibil respectând temporizarea 
de etapă de suplimentare. 

Ordinea de suplimentare/reducere 
Această secŃiune defineşte care compresor este următorul care va porni sau se va opri. În 
general, compresoarele cu mai puŃine porniri vor porni primele, iar compresoarele cu 
mai multe ore de funcŃionare se vor opri primele. Ordinea de suplimentare/reducere 
compresoare poate fi determinată şi de o ordine definită de un operator prin intermediul 
valorilor prestabilite. 

Următorul care porne şte 
Compresorul următor care porneşte trebuie să îndeplinească următoarele condiŃii: 

Cel mai mic număr de ordine din acele compresoare disponibile pentru pornire 
• -dacă numerele de ordine sunt egale, trebuie să aibă cele mai puŃine porniri 
• -dacă numărul de porniri este egal, trebuie să aibă cele mai puŃine ore de funcŃionare 
• -dacă numărul de ore de funcŃionare este egal, trebuie să fie compresorul cu numărul 

cel mai mic 
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Următorul care se opre şte 
Compresorul următor care se opreşte trebuie să îndeplinească următoarele condiŃii: 

Cel mai mic număr de ordine din compresoarele care sunt în funcŃiune 
• -dacă numerele de ordine sunt egale, trebuie să aibă cele mai multe ore de 

funcŃionare 
• -dacă numărul de ore de funcŃionare este egal, trebuie să fie compresorul cu 

numărul cel mai mic 

Comand ă capacitate compresor în regimul R ăcire 
În regimul Răcire, LWT evaporator este comandată cu o precizie de până la 0,4 grade F 
din valoarea Ńintă, în condiŃii de debit constant, prin comanda capacităŃii fiecărui 
compresor. 

Compresoarele sunt încărcate printr-o schemă cu pas fix.  Rata de reglare a capacităŃii 
este determinată de timpul dintre modificările de capacitate.  Cu cât este mai departe de 
valoarea Ńintă, cu atât mai repede se vor încărca sau descărca compresoarele. 

Logica se planifică dinainte pentru a evita suprareglarea, astfel încât suprareglarea să nu 
cauzeze oprirea unităŃii din cauza scăderii LWT evaporator sub valoarea Ńintă minus 
valoarea prestabilită pentru Delta T oprire în timp ce mai există încă încărcătură pe buclă 
cel puŃin egală cu capacitatea minimă a unităŃii. 

Capacitatea compresoarelor este comandată astfel încât atunci când este posibil 
capacităŃile lor să fie echilibrate.   

Circuitele care funcŃionează cu control manual al capacităŃii sau care funcŃionează cu 
evenimente de limitare a capacităŃii active nu sunt luate în considerare în logica de 
comandă a capacităŃii. 

CapacităŃile compresoarelor sunt reglate pe rând în timp ce se menŃine un dezechilibru al 
capacităŃii care nu depăşeşte 12,5%. 

Ordinea de înc ărcare/desc ărcare 
Această secŃiune stabileşte care compresor este următorul care va fi încărcat sau 
descărcat. 

Următorul care se încarc ă 
Compresorul următor care se încarcă îndeplineşte următoarele condiŃii: 

Capacitatea cea mai mică dintre compresoarele aflate în funcŃiune care pot fi încărcate 
• în cazul în care capacităŃile sunt egale, trebuie să aibă numărul de ordine cel mai mare 

dintre compresoarele aflate în funcŃiune 
• dacă numerele de ordine sunt egale, trebuie să aibă cele mai puŃine ore de funcŃionare 
• dacă numărul de ore de funcŃionare este egal, trebuie să aibă cele mai multe porniri 
• dacă numărul de porniri este egal, trebuie să fie compresorul cu numărul cel mai mare 

Următorul care se descarc ă 
Compresorul următor care se descarcă trebuie să îndeplinească următoarele condiŃii: 

Capacitatea cea mai mare dintre compresoarele aflate în funcŃiune 
• în cazul în care capacităŃile sunt egale, trebuie să aibă numărul de ordine cel mai mic 

dintre compresoarele aflate în funcŃiune 
• dacă numerele de ordine sunt egale, trebuie să aibă cele mai multe ore de 

funcŃionare 
• dacă numărul de ore de funcŃionare este egal, trebuie să aibă cele mai puŃine porniri 
• dacă numărul de porniri este egal, trebuie să fie compresorul cu numărul cel mai mic 

Comand ă capacitate compresor în regimul Ghea Ńă 
În regimul GheaŃă, compresoarele aflate în funcŃiune sunt încărcate simultan cu cea mai 
mare rată posibilă care permite funcŃionarea stabilă a fiecărui circuit. 
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Depăşirile de capacitate a unit ăŃii 
Limite de capacitate a unităŃii pot fi folosite pentru a limita capacitatea totală a unităŃii 
doar în regimul Răcire. Mai multe limite pot fi active în orice moment, iar limita cea mai 
mică este întotdeauna folosită la comanda capacităŃii unităŃii. 

Încărcarea uşoară, limitarea de capacitate şi limitarea de reŃea folosesc o bandă moartă în 
jurul valorii limită curente, astfel încât creşterea capacităŃii unităŃii să nu fie permisă în 
cadrul acestei benzi moarte.  În cazul în care capacitatea unităŃii depăşeşte banda moartă, 
capacitatea este redusă până când ajunge înapoi în banda moartă. 

• Pentru unităŃile cu 2 circuite, banda moartă este 7%. 
• Pentru unităŃile cu 3 circuite, banda moartă este 5%. 
• Pentru unităŃile cu 4 circuite, banda moartă este 4%. 

Încărcarea u şoară 
Încărcarea uşoară este o funcŃie care se poate configura, folosită pentru a creşte capacitatea 
unităŃii pe o anumită perioadă de timp. Valorile prestabilite care comandă această funcŃie sunt: 
• Soft Load (Încărcare uşoară) – (ON/OFF) 
• Begin Capacity Limit (Început limitare de capacitate) – (% unitate) 
• Soft Load Ramp (Creştere încărcare uşoară) – (secunde) 

Limita de încărcare uşoară a unităŃii creşte liniar de la valoarea prestabilită pentru 
Început limitare de capacitate până la 100% pe perioada de timp specificată de valoarea 
prestabilită pentru Creştere încărcare uşoară.  Dacă opŃiunea este dezactivată, limita de 
încărcare uşoară este setată pe 100%. 

Limitarea de capacitate  
Capacitatea maximă a unităŃii poate fi limitată de un semnal de 4 până la 20 mA la intrarea 
analogică de Limitare de capacitate de la controlerul unităŃii.  Această funcŃie este activată 
doar dacă valoarea prestabilită pentru Limitarea de capacitate este setată pe ON. 

Pe măsură ce semnalul variază de la 4 mA la 20 mA, capacitatea maximă a unităŃii se 
modifică cu trepte de 1% de la 100% până la 0%.  Capacitatea unităŃii este reglată după 
nevoi pentru a corespunde acestei limite, doar că ultimul compresor aflat în funcŃiune nu 
poate fi oprit pentru a corespunde unei limite mai mici decât capacitatea minimă a unităŃii.  

Limitarea de re Ńea 
Capacitatea maximă a unităŃii poate fi limitată de un semnal de reŃea.  Această funcŃie 
este activată doar dacă sursa de control a unităŃii este setată pe reŃea.  Semnalul va fi 
primit prin interfaŃa BAS de pe controlerul unităŃii. 

Pe măsură ce semnalul variază de la 0% la 100%, capacitatea maximă a unităŃii se 
modifică de la 0% până la 100%.  Capacitatea unităŃii este reglată după nevoi pentru a 
corespunde acestei limite, doar că ultimul compresor aflat în funcŃiune nu poate fi oprit 
pentru a corespunde unei limite mai mici decât capacitatea minimă a unităŃii.  

Limitarea de curent 
Comanda Limitare de curent este activată doar atunci când intrarea activare limitare de 
curent este închisă.   

Curentul unităŃii este calculat în funcŃie de intrarea de 4-20 mA care primeşte un semnal de la 
un dispozitiv extern.  Curentul la 4 mA este presupus a fi 0, iar curentul la 20 mA este definit 
de o valoare prestabilită.  Pe măsură ce semnalul variază de la 4 la 20 mA, curentul calculat al 
unităŃii variază liniar de la 0 A la valoarea în A definită de valoarea prestabilită. 

Limitarea de curent foloseşte o bandă moartă centrată în jurul valorii limită curente, 
astfel încât creşterea capacităŃii unităŃii nu este permisă atunci când curentul este în 
această bandă moartă.  În cazul în care curentul unităŃii depăşeşte banda moartă, 
capacitatea este redusă până când ajunge înapoi în banda moartă.  Banda moartă de 
limitare de curent este 10% din limita de curent. 



D - KOMAC00607-09RO - 30/72   

Rata maxim ă de evacuare pentru LWT 
Rata maximă la care temperatura apei de ieşire poate scădea este limitată de valoarea 
prestabilită pentru Rata maximă, doar când LWT este mai mică de 60°F (15°C).   

Dacă rata de evacuare este prea rapidă, capacitatea unităŃii este redusă până când rata 
este mai mică decât valoarea prestabilită pentru Rata maximă de evacuare. 

Limitare capacitate la temperatur ă înaltă a apei 
Dacă LWT evaporator depăşeşte 65°F, încărcarea compresorului va fi limitată la un 
maximum de 75%.  Compresoarele se vor descărca la 75% sau mai puŃin dacă 
funcŃionează la o încărcare mai mare de 75% când LWT depăşeşte limita.  Această 
caracteristică este necesară pentru a menŃine funcŃionarea circuitului în limitele 
capacităŃii serpentinei de condensare. 
O bandă moartă situată sub valoarea prestabilită a limitei va fi folosită pentru a creşte 
stabilitatea funcŃiei. În cazul în care capacitatea efectivă este în bandă, încărcarea unităŃii 
va fi blocată. 
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Func Ńiile de circuit 

Calcule 
Temperatura de satura Ńie a agentului frigorific 
Temperatura de saturaŃie a agentului frigorific se calculează pornind de la indicaŃiile 
senzorului de presiune pentru fiecare circuit. O funcŃie furnizează valoarea convertită a 
temperaturii pentru compararea cu datele publicate ale valorilor pentru R134a 
-în limitele a 0,1 C pentru mărimi de intrare de presiune de la 0 kPa la 2070 kPa, 
-în limitele a 0,2 C pentru mărimi de intrare de presiune de la -80 kPa la 0 kPa, 

Gradul de supraînc ălzire în evaporator 
Gradul de supraîncălzire în evaporator se calculează pentru fiecare circuit.  EcuaŃia este 
după cum urmează: 

Grad de supraîncălzire în evaporator = LWT – Temperatura de saturaŃie din 
evaporator 

Supraînc ălzirea de aspira Ńie 
Supraîncălzirea de aspiraŃie se calculează pentru fiecare circuit folosind următoarea 
ecuaŃie: 

Supraîncălzire de aspiraŃie = Temperatura de aspiraŃie - Temperatura de 
saturaŃie în evaporator 

Supraînc ălzirea de refulare 
Supraîncălzirea de refulare se calculează pentru fiecare circuit folosind următoarea 
ecuaŃie: 

Supraîncălzirea de refulare = Temperatura de refulare – Temperatura de 
saturaŃie în condensator 

Presiune diferen Ńială ulei 
Presiunea diferenŃială a uleiului se calculează pentru fiecare circuit cu această ecuaŃie 

Presiunea diferenŃială a uleiului = Presiunea din condensator – Presiunea 
uleiului 

Temperatura maxim ă de satura Ńie din condensator 
Calculul temperaturii maxime de saturaŃie din condensator este modelat după 
înfăşurătoarea de funcŃionare a compresorului.    

Dacă Temperatura de saturaŃie în evaporator < 0°C atunci 
Temperatura maximă de saturaŃie în condensator = 1,596 (Temperatura de 
saturaŃie din evaporator) + 68,3°C 

În caz contrar, Temperatura maximă de saturaŃie în condensator = 68,3°C 

Valoarea de men Ńinere la satura Ńie ridicat ă în condensator  
Valoarea de menŃinere la saturaŃie ridicată în condensator = Valoarea maximă 
de saturaŃie din condensator – 2,78°C 

Valoarea de desc ărcare la satura Ńie ridicat ă în condensator  
Valoarea de descărcare la saturaŃie ridicată în condensator = Valoarea maximă 
de saturaŃie din condensator – 1,67°C 

Valoarea Ńintă a temperaturii de satura Ńie din condensator 
Valoarea Ńintă a temperaturii de saturaŃie din condensator se calculează folosind mai 
întâi ecuaŃia: 
 
Valoarea Ńintă a temperaturii de saturaŃie din condensator iniŃială = 0,8332 (temperatura 
de saturaŃie din evaporator) + 35,0 °C 
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Această valoare este apoi limitată la intervalul definit de valorile prestabilite minimă şi 
maximă pentru Valoarea Ńintă a temperaturii de saturaŃie din condensator.  Aceste valori 
prestabilite limitează valoarea la un interval de funcŃionare, iar acest interval poate fi 
limitat la o singură valoare dacă două valori prestabilite sunt setate pe aceeaşi valoare.  
 

Logica de comand ă a circuitului 

Disponibilitatea circuitului 
Un circuit este disponibil pentru pornire dacă următoarele condiŃii sunt adevărate: 
• Întrerupătorul circuitului este închis 
• Nicio alarmă de circuit nu e activă 
• Valoarea prestabilită pentru Regimul circuitului este setată pe Activare 
• Valoarea prestabilită pentru Regimul circuitului BAS este setată pe Automată 
• Nicio temporizare de ciclu nu este activă 
• Temperatura de refulare este cu cel puŃin 5°C mai mare decât temperatura de 

saturaŃie a uleiului  

Pornire 
Circuitul va porni dacă toate condiŃiile acestea sunt adevărate: 
• Presiune adecvată în evaporator şi condensator (vezi Nicio presiune la alarmă de 

pornire) 
• Întrerupătorul circuitului este închis 
• Valoarea prestabilită pentru Regimul circuitului este setată pe Activare 
• Valoarea prestabilită pentru Regimul circuitului BAS este setată pe Automată 
• Nicio temporizare de ciclu nu este activă 
• Nicio alarmă nu e activă 
• Logica de suplimentare/reducere cere ca acest circuit să pornească 
• Starea unităŃii este Auto 
• Starea pompei evaporatorului este Run 
 
Logica de pornire a circuitului 
Pornirea circuitului este perioada de timp care urmează după pornirea compresorului pe 
un circuit.  În timpul pornirii, logica de alarmă presiune scăzută în evaporator este 
ignorată.  După ce compresorul a fost în funcŃiune cel puŃin 20 de secunde şi presiunea 
din evaporator creşte peste valoarea prestabilită de descărcare la presiune scăzută 
evaporator, pornirea este terminată.   

Dacă presiunea nu creşte peste valoarea prestabilită de descărcare şi circuitul a fost în 
funcŃiune mai mult timp decât valoarea prestabilită pentru Timpul de pornire, atunci 
circuitul este oprit şi o alarmă este declanşată.  Dacă presiunea din evaporator scade sub 
limita absolută de presiune scăzută, atunci circuitul este oprit şi este declanşată aceeaşi 
alarmă. 

Logica de repornire la OAT sc ăzută 
Logica de repornire la OAT scăzută permite mai multe încercări de pornire în condiŃii de 
temperatură ambiantă scăzută.  Dacă temperatura de saturaŃie din condensator este mai 
mică de 60°F când compresorul porneşte, pornirea este considerată o ‘pornire la OAT 
scăzută’.  Dacă o pornire la OAT scăzută nu reuşeşte, circuitul este oprit, dar nicio 
alarmă nu este declanşată pentru primele două încercări ale zilei.  Dacă o a treia 
încercare de pornire la OAT scăzută eşuează, atunci circuitul este oprit şi Alarma de 
repornire la OAT scăzută este declanşată.   
 
Contorul de reporniri este resetat în momentul în care o pornire reuşeşte, alarma de 
repornire la OAT scăzută este declanşată sau ceasul unităŃii indică faptul că a început o 
nouă zi. 
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Oprire 
Oprirea normal ă 
O oprire normală necesită ca circuitul să evacueze înainte de oprirea compresorului.  
Aceasta se realizează prin închiderea EXV şi închiderea solenoidului conductei de lichid 
(dacă există) în timp ce compresorul este în funcŃiune. 

Circuitul va efectua o oprire normală (evacuare) dacă oricare din condiŃiile următoare 
este adevărată: 
• Logica de suplimentare/reducere cere ca acest circuit să se oprească 
• Starea unităŃii este Pumpdown 
• O alarmă de evacuare intervine pe circuit 
• Întrerupătorul circuitului este deschis 
• Valoarea prestabilită pentru Regimul circuitului este setată pe Dezactivare 
• Valoarea prestabilită pentru Regimul circuitului BAS este setată pe Off 

Oprirea normală este terminată atunci când oricare din condiŃiile următoare este adevărată: 
• Presiunea din evaporator este mai mică decât valoarea prestabilită a presiunii de 

evacuare. 
• Valoarea prestabilită pentru Evacuarea de serviciu este setată pe Yes şi Presiunea 

din evaporator este mai mică de 5 psi 
• Circuitul a evacuat pentru un timp mai mare decât valoarea prestabilită pentru 

Limită de timp evacuare. 

Oprirea rapid ă 
O oprire rapidă necesită oprirea compresorului şi punerea circuitului pe starea Off imediat. 

Circuitul va efectua o oprire rapidă dacă oricare din aceste condiŃii intervine în orice 
moment: 
• Starea unităŃii este Off 
• O alarmă de oprire rapidă intervine pe circuit 

Starea circuitului 
Starea circuitului afişată este determinată de condiŃiile din tabelul următor: 

Număr Stare  Condi Ńii  

0 Off:Ready (dezactivat: Pregătit) Circuitul este pregătit să pornească în momentul 
în care este necesar. 

1 Off:Stage Up Delay (dezactivat: 
Temporizare etapă de suplimentare) 

Circuitul este oprit şi nu poate porni din cauza 
unei temporizări de etapă de suplimentare. 

2 Off:Cycle Timer (dezactivat: 
Temporizare ciclu) 

Circuitul este oprit şi nu poate porni din cauza 
unei temporizări de ciclu active. 

3 Off:Keypad Disable (dezactivat: 
Tastatură dezactivată) 

Circuitul este oprit şi nu poate porni din cauza 
unei dezactivări a tastaturii. 

4 Off:Circuit Switch (dezactivat: 
Întrerupător circuit) 

Circuitul este oprit şi întrerupătorul circuitului este 
închis. 

5 Off:Refr In Oil Sump (dezactivat: 
Agent frigorific în carter ulei) 

Circuit este oprit şi Temperatura de refulare – 
Temperatura de saturaŃie a uleiului la presiunea 

gazului <= 5°C  

6 Off:Alarm (dezactivat: Alarmă) Circuitul este oprit şi nu poate porni din cauza 
unei alarme de circuit active. 

7 Off:Test Mode (dezactivat: Regim 
testare) Circuitul este în regimul testare. 

8 EXV Preopen (Deschidere 
prealabilă EXV)  Circuitul este în starea de deschidere prealabilă. 

9 Run:Pumpdown (funcŃionare: 
Evacuare) Circuitul este în starea de evacuare. 

10 Run:Normal (funcŃionare: normal) Circuitul este în starea de funcŃionare şi 
funcŃionează normal. 

11 Run:Disc SH Low (funcŃionare: 
Supraîncălzire de refulare mică) 

Circuitul este în funcŃiune şi nu se poate încărca 
din cauza unei supraîncălziri de refulare mici. 

12 Run:Evap Press Low (funcŃionare: 
Presiune în evaporator scăzută) 

Circuitul este în funcŃiune şi nu se poate încărca 
din cauza unei presiuni în evaporator mici. 

13 Run:Cond Press High (funcŃionare: 
Presiune în condensator înaltă) 

Circuitul este în funcŃiune şi nu se poate încărca 
din cauza unei presiuni în condensator înalte. 
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Comand ă compresor 
Compresorul va funcŃiona doar când circuitul este în starea de funcŃionare sau de 
evacuare.  Prin urmare, compresorul nu trebuie să funcŃioneze niciodată când circuitul 
este oprit sau în timpul deschiderii prealabile a EXV. 
Temporiz ări de ciclu 
O perioadă minimă de timp între pornirile compresorului şi o perioadă minimă de timp 
între oprirea şi pornirea compresorului se va impune.   Valorile de timp sunt setate de 
valorile prestabilite generale ale circuitului.   

Aceste temporizări de ciclu se impun chiar şi la deconectarea alimentării la răcitor.   

Aceste temporizări pot fi anulate printr-o setare pe controler. 
Ceas func Ńionare compresor 
Când un compresor porneşte, un ceas va porni şi va fi activ atât timp cât compresorul 
este în funcŃiune.  Acest ceas este folosit în jurnalul de alarmă. 
Comand ă capacitate compresor 
După pornire, compresorul va fi descărcat la capacitatea fizică minimă şi nicio încercare 
de a creşte capacitatea compresorului nu se efectuează până când diferenŃa dintre 
presiunea din evaporator şi presiunea uleiului corespunde valorii minime. 

După ce presiunea diferenŃială minimă este obŃinută, capacitatea compresorului este 
comandată la 25%. 

Capacitatea compresorului va fi întotdeauna limitată la un minim de 25% în timpul 
funcŃionării, mai puŃin în perioada de timp de după pornirea compresorului când 
presiunea diferenŃială este creată şi mai puŃin când sunt efectuate modificări ale 
capacităŃii în funcŃie de necesităŃi pentru a îndeplini condiŃiile de capacitate a unităŃii 
(vezi secŃiunea comandă capacitate unitate).   

Capacitatea nu va fi crescută peste 25% până când supraîncălzirea de refulare nu a atins 
cel puŃin 22 de grade F pentru un interval de timp de cel puŃin 30 de secunde. 

Comand ă manual ă capacitate 
Capacitatea compresorului poate fi comandată manual.  Comanda manuală a capacităŃii 
este activată printr-o valoare prestabilită cu opŃiuni de automată sau manuală.  O altă 
valoare prestabilită permite setarea capacităŃii compresorului de la 25% la 100%.   

Capacitatea compresorului este comandată la valoarea prestabilită pentru capacitatea 
manuală.  Modificările se vor face la o rată egală cu rata maximă care permite 
funcŃionarea stabilă a circuitului. 

Comanda capacităŃii revine înapoi la comanda automată dacă: 
• fie circuitul se opreşte dintr-un motiv oarecare 
• fie comanda capacităŃii a fost setată pe manuală timp de patru ore 

Solenoizii de comand ă vană 
Capacitatea necesară este atinsă prin comanda unei vane modulante şi a unei vane 
nemodulante.  Vana modulantă poate comanda 10% până la 50% din capacitatea totală a 
compresorului, cu reglare continuă.  Vana nemodulantă poate comanda fie 0% fie 50% 
din capacitatea totală a compresorului. 

Fie solenoidul de încărcare fie solenoidul de descărcare pentru vana nemodulantă este 
activ în orice moment al funcŃionării compresorului. Pentru capacitatea compresorului 
de la 10% până la 50%, solenoidul vanei nemodulante este activ pentru a menŃine vana 
respectivă în poziŃie descărcată.  Pentru capacitatea compresorului de la 60% până la 
100%, solenoidul vanei nemodulante este activ pentru a menŃine vana respectivă în 
poziŃie încărcată.   

Vana modulantă este deplasată prin aplicarea de impulsuri în solenoizii de încărcare şi 
descărcare pentru a obŃine capacitatea necesară.  

Un solenoid suplimentar este comandat pentru a asista deplasarea vanei modulante în 
anumite condiŃii.  Acest solenoid este activat când raportul de presiune (presiunea 
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condensatorului împărŃită la presiunea evaporatorului) este mai mic sau egal cu 1,2 
pentru cel puŃin 5 secunde.  Este dezactivat când raportul de presiune este mai mare de 
1,2. 

Depăşiri de capacitate – Limite de func Ńionare 
Următoarele condiŃii au prioritate faŃă de comanda automată a capacităŃii când răcitorul 
este în regimul RĂCIRE.   Aceste priorităŃi nu lasă circuitul să ajungă într-o condiŃie 
pentru care nu este conceput să funcŃioneze.  

Presiune sc ăzută în evaporator 
Dacă evenimentul MenŃinere la presiune scăzută în evaporator este declanşat, 
compresorul nu va avea voie să-şi crească capacitatea.  

Dacă evenimentul Descărcare la presiune scăzută evaporator este declanşat, compresorul 
va începe să-şi reducă capacitatea.   

Compresorul nu va avea voie să-şi crească capacitatea până când evenimentul MenŃinere 
la presiune scăzută evaporator nu a fost eliminat.   

Vezi secŃiunea Evenimente circuit pentru detalii privind declanşarea, resetarea şi 
acŃiunea de descărcare. 
Presiune înalt ă în condensator  
Dacă evenimentul MenŃinere la presiune înaltă în condensator este declanşat, 
compresorul nu va avea voie să-şi crească capacitatea.   

Dacă evenimentul Descărcare la presiune înaltă condensator este declanşat, compresorul 
va începe să-şi reducă capacitatea.   

Compresorul nu va avea voie să-şi crească capacitatea până când evenimentul MenŃinere 
la presiune înaltă condensator nu a fost eliminat.   

Vezi secŃiunea Evenimente circuit pentru detalii privind declanşarea, resetarea şi 
acŃiunea de descărcare. 

Comand ă ventilator condensator 
Compresorul trebuie să fie în funcŃiune pentru a activa ventilatoarele.  Toate 
ventilatoarele aflate în funcŃiune vor fi oprite când compresorul trece în starea Off. 

Valoarea Ńintă a temperaturii de satura Ńie din condensator 
Logica de comandă a ventilatorului condensatorului încearcă să comande temperatura de 
saturaŃie din condensator la o valoare Ńintă calculată.  O valoare Ńintă de bază în 
condensator este calculată în funcŃie de temperatura de saturaŃie din evaporator.  EcuaŃia 
este: 

Valoarea Ńintă de bază de saturaŃie din condensator = 5/6 (temperatura de saturaŃie 
din evaporator) + 68,33  

 
Această valoare este apoi limitată la un maximum şi minumum determinate de valorile 
prestabilite maximă şi minimă pentru Valoarea Ńintă din condensator.  Dacă aceste valori 
prestabilite sunt amândouă setate pe aceeaşi valoare, atunci valoarea Ńintă a temperaturii 
din condensator va fi blocată la valoarea respectivă. 
Suplimentarea/reducerea de ventilatoare 
Suplimentarea/reducerea de ventilatoare este reglată în trepte de câte 1 ventilator.  
Singura excepŃie este adaptarea suplimentării/reducerii forŃate de ventilatoare la pornirea 
compresorului. 

Suplimentarea/reducerea de ventilatoare se va adapta oriunde de la 5 la 12 ventilatoare 
conform tabelului de mai jos:  
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Număr ieşire 

1 2 3 4 5 6 
nr. de 

ventilatoare 

� � �� �   5 

� � �� ��   6 

� � �� �� �  7 

� � �� �� ��  8 

� � �� �� ���  9 

� � �� �� ��� � 10 

� � �� �� ��� �� 11 

� � �� �� ��� ��� 12 

Etapa de suplimentare 
Se folosesc şase benzi moarte de etape de suplimentare. Etapele unu până la cinci îşi 
folosesc benzile lor moarte respective.  Etapele şase până la doisprezece folosesc toate 
banda moartă a etapei a şasea de suplimentare. 

Când temperatura de saturaŃie din condensator este mai mare decât valoarea Ńintă + 
banda moartă activă, se contorizează o eroare de etapă de suplimentare.   

Treaptă eroare etapă de suplimentare = Temperatura de saturaŃie din condensator – 
(Valoarea Ńintă + banda moartă a etapei de suplimentare) 

Treapta de eroare de etapă de suplimentare este adăugată la Sumatorul de etape de 
suplimentare o dată la fiecare 5 secunde, doar dacă Temperatura de saturaŃie a agentului 
frigorific din condensator nu scade. Când sumatorul de erori de etapă de suplimentare 
este mai mare de 20, o altă etapă este adăugată. 

Când o etapă de suplimentare intervine sau temperatura de saturaŃie din condensator 
scade înapoi în banda moartă a etapei de suplimentare, sumatorul de etape de 
suplimentare este resetat la zero. 

Etapa de reducere  
Se folosesc cinci benzi moarte de etape de reducere.   Etapele doi până la cinci îşi 
folosesc benzile lor moarte respective.  Etapele şase până la doisprezece folosesc toate 
banda moartă a etapei a şasea. 

Când temperatura de saturaŃie a agentului frigorific din condensator este mai mică decât 
valoarea Ńintă – banda moartă activă, se contorizează o eroare de etapă de reducere. 

Treaptă eroare etapă de reducere = (Valoarea Ńintă – banda moartă a etapei de 
reducere) – Temperatura de saturaŃie a agentului frigorific din condensator 

Treapta de eroare de etapă de reducere se adaugă la sumatorul de etape de reducere o 
dată la fiecare secundă de temporizare eroare de etapă de reducere. Când sumatorul de 
erori de etapă de reducere este mai mare decât valoarea prestabilită de eroare de etapă de 
reducere, o altă treaptă de ventilatoare ale condensatorului este îndepărtată. 

Când un ventilator este în funcŃiune, se foloseşte un punct fix în locul unei benzi moarte.  
Când temperatura de saturaŃie din condensator scade sub 70°F, eroarea de etapă este 
contorizată. 

Când o etapă de reducere intervine sau temperatura de saturaŃie creşte înapoi în banda 
moartă a etapei de reducere, sumatorul de erori de etape de reducere este resetat la zero.  
Sumatorul este menŃinut la zero după pornire până când fie temperatura mediului 
exterior este mai mică sau egală cu 75°F, fie temperatura de saturaŃie din condensator 
este mai mare decât valoarea Ńintă a condensatorului minus banda moartă a etapei de 
reducere activă. 

VFD 
Comanda de compensare a presiunii în condensator este realizată folosind un VFD 
opŃional la primul ventilator.  Această comandă VFD variază viteza ventilatorului pentru 
a duce temperatura de saturaŃie din condensator la o valoare Ńintă.  Valoarea Ńintă este în 
mod normal aceeaşi cu valoarea Ńintă a temperaturii de saturaŃie din condensator.  
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Starea VFD-ului 
Semnalul de viteză al VFD-ului este întotdeauna 0 când etapa ventilatoarelor este 0. 
Când etapa ventilatoarelor este mai mare de 0, semnalul de viteză al VFD-ului este 
activat şi comandă viteza în funcŃie de necesităŃi. 

Compensarea etapei de suplimentare 
Pentru a crea o tranziŃie mai lină când un alt ventilator este suplimentat, VFD-ul 
compensează prin încetinire la început.  Aceasta se realizează prin adăugarea benzii 
moarte a etapei de suplimentare a noului ventilator la valoarea Ńintă a VFD-ului.  
Valoarea Ńintă mai mare determină logica VFD-ului să micşoreze viteza ventilatorului.  
Apoi, la fiecare 5 secunde, din valoarea Ńintă a VFD-ului se extrag câte 0,1°F până când 
aceasta este egală cu valoarea prestabilită a valorii Ńintă a temperaturii de saturaŃie din 
condensator.  Aceasta va permite VFD-ului să aducă încet înapoi temperatura de 
saturaŃie din condensator.   

Comanda EXV 
EXV este deplasată cu o rată de 150 de trepte pe secundă, cu un interval total de 3810 
trepte.  PoziŃionarea este determinată aşa cum se descrie în secŃiunile următoare, cu 
reglaje făcute în incremenŃi de 0,1% din intervalul total. 

OperaŃiunea de deschidere prealabil ă 
Comanda EXV include o operaŃiune de deschidere prealabilă care este folosită doar 
când unitatea are solenoizi opŃionali pe conducta de lichid.  Unitatea este configurată 
pentru utilizarea cu sau fără solenoizi pe conducta de lichid printr-o valoare prestabilită. 

Când o pornire a unui circuit este necesară, EXV se deschide înainte de pornirea 
compresorului.  PoziŃia de deschidere prealabilă este definită de o valoare prestabilită.  
Timpul alocat pentru această operaŃiune de deschidere prealabilă este cel puŃin un timp 
suficient pentru EXV să se deschidă pe poziŃia de deschidere prealabilă în funcŃie de rata 
de deplasare programată a EXV. 

Func Ńionarea la pornire 
Când compresorul porneşte (dacă nicio valvă cu solenoid nu este instalată pe conducta 
de lichid), EXV va începe să se deschidă pe o poziŃie iniŃială care să permită o pornire în 
siguranŃă. Valoarea de LWT va determina dacă este posibilă intrarea în funcŃionarea 
normală. Dacă este mai mare de 68°F atunci un control presostatic (de presiune 
constantă) de 50,8 psi va începe să menŃină compresorul în înfăşurătoare. Intră în 
funcŃionarea normală imediat ce supraîncălzirea de aspiraŃie scade sub o valoare egală 
cu valoarea prestabilită pentru supraîncălzirea de aspiraŃie. 
Func Ńionarea normal ă 
FuncŃionarea normală a EXV este folosită atunci când circuitul a terminat operaŃiunea 
de pornire a EXV şi nu este într-o stare de tranziŃie vană. 

În timpul funcŃionării normale, EXV comandă supraîncălzirea de aspiraŃie la o valoare 
Ńintă ce poate varia de la 7,2 grade F până la 15,3 grade F. 

EXV comandă supraîncălzirea de aspiraŃie în limitele a 1,5 grade F în timpul condiŃiilor 
de funcŃionare stabile (buclă de apă stabilă, capacitate compresor statică şi temperatură 
de condensare stabilă). 

Valoarea Ńintă este reglată în funcŃie de necesităŃi pentru a menŃine supraîncălzirea de 
refulare în intervalul de la 27 grade F până la 45 grade F. Pe măsură ce supraîncălzirea 
de refulare se apropie de 27 grade F, valoarea Ńintă a supraîncălzirii de aspiraŃie este 
reglată în sus.  Pe măsură ce supraîncălzirea de refulare se apropie de 45 grade F, 
valoarea Ńintă a supraîncălzirii de aspiraŃie este reglată în jos.  Comanda va aplica o 
resetare maximă de 0,9 grade F la fiecare 5 minute la valoarea Ńintă de bază. 

Presiunile maxime de func Ńionare 
Comanda EXV menŃine presiunea din evaporator în intervalul definit de presiunea 
maximă de funcŃionare. 
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Dacă temperatura apei de ieşire este mai mare decât 68°F la pornire sau dacă presiunea 
devine mai mare de 50,8 psi în timpul funcŃionărilor normale, atunci un control 
presostatic (de presiune constantă) va fi iniŃiat pentru a menŃine compresorul în 
înfăşurătoarea sa.  

Presiunea maximă de funcŃionare este 50,8 psi. Revine înapoi la funcŃionarea normală 
imediat ce supraîncălzirea de aspiraŃie scade sub supraîncălzirea de aspiraŃie de 7,2 °F. 

Răspunsul la modificarea capacit ăŃii compresorului 
Logica va considera trecerea de la 50% la 60% şi de la 60% la 50% drept condiŃii 
speciale. Când o tranziŃie este introdusă, deschiderea supapei se va modifica pentru a se 
adapta la noua capacitate, această nou calculată poziŃie se va menŃine timp de 60 de 
secunde. Deschiderea supapei va fi mărită în timpul tranziŃiei de la 50% la 60% şi 
micşorată în timpul tranziŃiei de la 60% la 50%.  
Scopul acestei logici este de a limita revărsarea înapoi a lichidului la modificarea de la 
50% la 60% în cazul în care capacitatea creşte peste 60% datorită deplasării vanei.   

Comanda manual ă 
PoziŃia EXV poate fi setată manual.  Comanda manuală poate fi selectată doar când 
starea EXV este Pressure or Superheat control (Comandă presiune sau Comandă 
supraîncălzire).  În orice alt moment, valoarea prestabilită de comandă EXV este forŃată 
pe automată.   

Când comanda EXV este setată pe manuală, poziŃia EXV este egală cu setarea manuală 
a poziŃiei EXV.  Dacă este setată pe manuală când starea circuitului trece de la 
funcŃionare la altă stare, setarea comenzii este setată automat înapoi pe automată.  Dacă 
comanda EXV este modificată de pe manuală înapoi pe automată în timp ce starea 
circuitului rămâne pe funcŃionare, starea EXV merge înapoi la funcŃionările normale 
dacă este posibil sau la comandă presiune pentru a limita presiunea maximă de 
funcŃionare. 
Tranzi Ńii între st ări de comand ă 
În cazul în care comanda EXV se modifică între Startup Operation (FuncŃionare la 
pornire), Normal Operation (FuncŃionare normală) sau Manual Control (Comandă 
manuală), tranziŃia este înlesnită prin modificarea treptată a poziŃiei EXV şi nu prin 
modificarea bruscă.  Această tranziŃie previne circuitul să devină instabil şi să ducă la 
oprirea datorată declanşării alarmei.  

Comand ă economizor 
Economizorul este activat când un circuit este în stare de funcŃionare şi capacitatea 
depăşeşte 95%.   

Este dezactivat când încărcarea scade sub 60% sau circuitul nu mai este în starea de 
funcŃionare. 

Injectare lichid 
Injectare lichid este activată când circuitul este în starea de funcŃionare şi temperatura de 
refulare creşte peste valoarea prestabilită pentru Activare injectare lichid.  

Injectare lichid este oprită când temperatura de refulare scade sub valoarea prestabilită 
de activare cu o diferenŃă de 10 grade C. 
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Alarme şi evenimente 

Pot apărea situaŃii care necesită o anumită acŃiune din partea răcitorului sau care trebuie 
înregistrate într-un jurnal pentru a fi consultate ulterior.  O condiŃie care necesită o 
oprire şi/sau o blocare este o alarmă.  Alarmele pot cauza o oprire normală (fără 
evacuare) sau o oprire rapidă.  Majoritatea alarmelor necesită o resetare manuală, dar 
unele se resetează automat când condiŃia de alarmă este remediată.  Alte condiŃii pot 
declanşa ceea ce se cheamă un eveniment, care poate sau nu să determine răcitorul să 
răspundă cu o acŃiune specifică de răspuns.  Toate alarmele şi evenimentele sunt 
înregistrate în jurnale. 

Semnalizarea alarmelor 
Următoarele acŃiuni vor semnala că o alarmă a intervenit: 

1. Unitatea sau un circuit vor executa o oprire rapidă sau o oprire cu evacuare.  

2. Un clopoŃel de alarmă ֠ va fi afişat în colŃul din dreapta sus al tuturor ecranelor 
controlerelor inclusiv al ecranelor opŃionale ale panoului de interfaŃă utilizator de 
comandă la distanŃă. 

3. Un dispozitiv opŃional de alarmă la distanŃă, cablat şi furnizat pe teren, va fi activat.  

Eliminarea alarmelor  
Alarmele active pot fi eliminate prin intermediul tastaturii/afişajului sau al reŃelei BAS. 
Alarmele sunt eliminate automat când alimentarea controlerului este deconectată. 
Alarmele sunt eliminate doar dacă condiŃiile necesare pentru iniŃierea alarmei nu mai 
există. Toate alarmele şi grupurile de alarme pot fi eliminate prin intermediul tastaturii 
sau reŃelei prin LON folosind nviClearAlarms şi prin BACnet folosind obiectul 
ClearAlarms (eliminare alarme) 

Pentru a folosi tastatura, urmaŃi link-urile Alarm (Alarmă) de pe ecranul Alarms 
(Alarme), care vor indica Active Alarms (Alarmele active) şi Alarm Log (Jurnalul de 
alarme). SelectaŃi Alarma activă şi apăsaŃi rotiŃa pentru a vizualiza Alarm List (Lista cu 
alarme) (lista cu alarmele active curente).  Acestea sunt în ordinea în care au apărut, cu 
cea mai recentă în partea sus. Al doilea rând de pe ecran indică Alm Cnt (numărul de 
alarme active actualmente) şi starea funcŃiei de eliminare a alarmelor. Off indică faptul 
că funcŃia Clear (Eliminare) este dezactivată şi că alarma nu este eliminată. ApăsaŃi 
rotiŃa pentru a merge în modul de editare. Parametrul Alm Clr (eliminare alarmă) va fi 
evidenŃiat cu indicaŃia OFF. Pentru a elimina toate alarmele, rotiŃi rotiŃa pentru a selecta 
ON şi introduceŃi-l apăsând pe rotiŃă.  

Nu este necesară o parolă activă pentru a elimina alarmele. 

Dacă problema(ele) care cauzează alarma a(u) fost remediată(e), alarmele vor fi 
eliminate, vor dispărea din lista cu alarme active şi vor fi înscrise în jurnalul de alarme. 
Dacă nu sunt remediate, On se va schimba imediat în OFF şi unitatea va rămâne în 
starea de alarmă. 

Semnal de alarm ă la distan Ńă 
Unitatea este configurată să permită cablarea pe teren a dispozitivelor de alarmă. Vezi 
Figura 17 de pe pagina 58 pentru informaŃii privind cablarea pe teren. 

Descrierea alarmelor 
Lips ă tensiune pe faz ă/Defect de punere la p ământ 

Descrierea alarmei (aşa cum e indicată pe ecran):  Unit PVM/GFP Fault 

Declanşare: Valoarea prestabilită pentru PVM este setată pe Single Point (un 
singur punct) şi mărimea de intrare PVM/GFP este mică 

AcŃiune întreprinsă: Oprirea rapidă a tuturor circuitelor 

Resetare: Resetare automată când mărimea de intrare PVM este mai mare sau 
valoarea prestabilită pentru PVM nu este egală cu single point cel puŃin 5 secunde. 
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Pierdere debit în evaporator 
Descrierea alarmei (aşa cum e indicată pe ecran): Evap Water Flow Loss 

Declanşare:   
1:  Stare pompă evaporator = Run ŞI Intrare digital ă debit evaporator = Niciun 

debit pentru un timp > valoarea prestabilită pentru Control debit ŞI cel puŃin un 
compresor este în funcŃiune 

2:  Stare pompă evaporator = Start pentru un timp mai mare decât Valoarea 
prestabilită pentru Temporizare recirculare şi toate pompele au fost încercate 

AcŃiune întreprinsă: Oprirea rapidă a tuturor circuitelor 

Resetare:   
Această alarmă poate fi eliminată în orice moment, manual, prin intermediul 
tastaturii sau al semnalului BAS de eliminare alarmă. 

Dacă este activă datorită condiŃiei de declanşare 1:   

Când alarma survine datorită acestei declanşări, ea poate fi resetată automat 
primele două dăŃi în fiecare zi, a treia oară fiind resetată manual.   

În cazurile de resetare automată, alarma se va reseta automat când starea 
evaporatorului va fi din nou Run.  Aceasta înseamnă că alarma rămâne activă în 
timp ce unitatea aşteaptă debitul, apoi trece prin procesul de recirculare după ce 
debitul este detectat.  După ce recircularea s-a încheiat, evaporatorul trece în starea 
Run, care va elimina alarma.  După trei intervenŃii ale alarmei, numărul de 
intervenŃii contorizat este resetat şi ciclul porneşte din nou dacă alarma de pierdere 
debit cu resetare manuală este eliminată. 

Dacă este activă datorită condiŃiei de declanşare 2: 

Dacă alarma de pierdere debit a intervenit datorită acestei declanşări, aceasta este o 
alarmă care se resetează întotdeauna manual. 

Protec Ńie la înghe Ń apă în evaporator 
Descrierea alarmei (aşa cum e indicată pe ecran): Evap Water Freeze 

Declanşare: Scăderile de EWT şi LWT în evaporator sub valoarea prestabilită de 
protecŃie la îngheŃ evaporator.  Dacă defect senzor este activ fie pentru LWT fie 
pentru EWT, atunci acea valoare a senzorului nu poate declanşa alarma. 

AcŃiune întreprinsă: Oprirea rapidă a tuturor circuitelor 

Resetare:  Această alarmă poate fi eliminată manual prin intermediul tastaturii sau 
a semnalului BAS de eliminare alarmă, dar doar dacă condiŃiile de declanşare a 
alarmei nu mai există. 

Protec Ńie la înghe Ń apă în evaporator 1 
Descrierea alarmei (aşa cum e indicată pe ecran): Evap#1 Water Freeze 
Declanşare: IndicaŃia de LWT evaporator din sonda de LWT a evaporatorului 1 
scade sub valoarea prestabilită pentru protecŃie la îngheŃ evaporator ŞI defect 
senzor nu este activ. 
AcŃiune întreprinsă: Oprirea rapidă a circuitelor 1 şi 2 
Resetare: Această alarmă poate fi eliminată manual prin intermediul tastaturii sau 
a semnalului BAS de eliminare alarmă, dar doar dacă condiŃiile de declanşare a 
alarmei nu mai există. 

Protec Ńie la înghe Ń apă în evaporator 2 
Descrierea alarmei (aşa cum e indicată pe ecran): Evap#2 Water Freeze 
Declanşare: IndicaŃia de LWT evaporator din sonda de LWT a evaporatorului 2 
scade sub valoarea prestabilită pentru protecŃie la îngheŃ evaporator ŞI defect 
senzor nu este activ. 
AcŃiune întreprinsă: Oprirea rapidă a circuitelor 3 şi 4 
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Resetare: Această alarmă poate fi eliminată manual prin intermediul tastaturii sau 
a semnalului BAS de eliminare alarmă, dar doar dacă condiŃiile de declanşare a 
alarmei nu mai există. 

Temperaturile apei din evaporator inversate 
Descrierea alarmei (aşa cum e indicată pe ecran):  Evap Water Inverted 

Declanşare: EWT evaporator < LWT evaporator - 1 grad C ŞI cel puŃin un circuit 
este în funcŃiune ŞI defect senzor EWT nu este activ ŞI defect senzor LWT nu este 
activ] timp de 30 secunde 

AcŃiune întreprinsă: Oprire cu evacuare pe toate circuitele 

Resetare: Această alarmă poate fi eliminată manual prin intermediul tastaturii. 

Defect senzor temperatur ă apă de ieşire din evaporator 
Descrierea alarmei (aşa cum e indicată pe ecran): Evap LWT Sens Fault 

Declanşare: Senzor scurtcircuitat sau deschis 

AcŃiune întreprinsă: Oprirea rapidă a tuturor circuitelor 

Resetare:  Această alarmă poate fi eliminată prin intermediul tastaturii, dar doar 
dacă senzorul a revenit în interval. 

Defect senzor 1 temperatur ă apă de ieşire din evaporator 
Descrierea alarmei (aşa cum e indicată pe ecran): Evap LWT Sens#1 Fault 

Declanşare: Senzor scurtcircuitat sau deschis 

AcŃiune întreprinsă: Oprirea rapidă a circuitelor 1 şi 2 

Resetare:  Această alarmă poate fi eliminată prin intermediul tastaturii, dar doar 
dacă senzorul a revenit în interval. 

Defect senzor 2 temperatur ă apă de ieşire din evaporator 
Descrierea alarmei (aşa cum e indicată pe ecran): Evap LWT Sens#2 Fault 

Declanşare: Senzor scurtcircuitat sau deschis 

AcŃiune întreprinsă: Oprirea rapidă a circuitelor 3 şi 4 

Resetare:  Această alarmă poate fi eliminată prin intermediul tastaturii, dar doar 
dacă senzorul a revenit în interval. 

Eşuare comunicare AC 
Descrierea alarmei (aşa cum e indicată pe ecran): AC Comm. Fail 

Declanşare: Comunicarea cu modulul de extensie I/O a eşuat.  SecŃiunea 3.1. 
indică tipul de modul prevăzut şi adresa pentru fiecare modul. 

AcŃiune întreprinsă: Oprirea rapidă a tuturor circuitelor aflate în funcŃiune. 

Resetare:  Această alarmă poate fi eliminată manual prin intermediul tastaturii 
atunci când comunicarea dintre controlerul principal şi modulul de extensie 
funcŃionează timp de 5 secunde. 

Defect senzor temperatur ă mediu exterior 
Descrierea alarmei (aşa cum e indicată pe ecran): OAT Sensor Fault 

Declanşare: Senzor scurtcircuitat sau deschis şi Blocare la temperatură ambiantă 
scăzută este activată. 

AcŃiune întreprinsă: Oprirea normală a tuturor circuitelor. 

Resetare:  Această alarmă poate fi eliminată manual prin intermediul tastaturii 
dacă senzorul revine în interval sau Blocare la temperatură ambiantă scăzută este 
dezactivată. 

Alarma extern ă 
Descrierea alarmei (aşa cum e indicată pe ecran): External Alarm 

Declanşare: Intrarea Eveniment extern/alarmă externă este deschisă cel puŃin 5 
secunde şi o intrare defect extern este configurată ca o alarmă.  

AcŃiune întreprinsă: Oprirea rapidă a tuturor circuitelor. 
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Resetare: Resetare automată când intrarea digitală este închisă. 

Alarm ă de oprire de urgen Ńă 
Descrierea alarmei (aşa cum e indicată pe ecran): Emergency Stop Switch 

Declanşare: Intrarea Oprire de urgenŃă este deschisă.  

AcŃiune întreprinsă: Oprirea rapidă a tuturor circuitelor. 

Resetare: Această alarmă poate fi eliminată manual prin intermediul tastaturii dacă 
întrerupătorul este închis. 

Evenimente unitate 
Următoarele evenimente unitate sunt înregistrate în jurnalul de evenimente, marcate cu 
ora la care au avut loc.  

Defect senzor temperatur ă apă de intrare în evaporator 
Descrierea evenimentului (aşa cum e indicat pe ecran): EWT Sensor Fail 

Declanşare: Senzor scurtcircuitat sau deschis 

AcŃiune întreprinsă: Resetare apă de retur nu poate fi folosită. 

Resetare:  Resetare automată când senzorul revine în interval. 

Restabilire alimentare unitate 
Descrierea evenimentului (aşa cum e indicat pe ecran): Unit Power Restore 

Declanşare: Controlerul unităŃii este pus sub tensiune. 

AcŃiune întreprinsă: niciuna 

Resetare: niciuna 

Eveniment extern 
Descrierea alarmei (aşa cum e indicată pe ecran): External Event 

Declanşare: Intrarea Eveniment extern/alarmă externă este deschisă cel puŃin 5 
secunde şi un defect extern este configurat ca un eveniment. 

AcŃiune întreprinsă: Niciuna 

Resetare: Eliminare automată când intrarea digitală este închisă. 

Blocare la temperatur ă ambiant ă scăzută 
Descrierea alarmei (aşa cum e indicată pe ecran): Low Ambient Lockout 

Declanşare:  OAT scade sub valoarea prestabilită pentru blocare la temperatură 
ambiantă scăzută şi blocarea la temperatură ambiantă scăzută este activată. 

AcŃiune întreprinsă: Oprirea normală a tuturor circuitelor aflate în funcŃiune. 

Resetare: Blocarea va fi eliminată când OAT creşte la valoarea prestabilită pentru 
blocare plus 2,5°C, sau când blocarea la temperatură ambiantă scăzută este 
dezactivată. 

Alarme de oprire circuit 
Toate alarmele de oprire circuit necesită oprirea circuitului pe care au intervenit.  
Alarmele de oprire rapidă nu efectuează o evacuare înainte de oprire.  Toate celelalte 
alarme vor efectua o evacuare.  

Când una sau mai multe alarme de circuit sunt active şi nicio alarmă unitate nu este 
activă, ieşirea de alarmă va fi activată şi dezactivată la intervale de câte 5 secunde. 

Descrierile alarmelor se aplică tuturor circuitelor, numărul circuitului este reprezentat 
prin ‘N’ în descriere. 

Lips ă tensiune pe faz ă/Defect de punere la p ământ 
Descrierea alarmei (aşa cum e indicată pe ecran):  PVM/GFP Fault N 

Declanşare:  Mărimea de intrare PVM este mică şi valoarea prestabilită pentru 
PVM = Multi Point (multipunct) 

AcŃiune întreprinsă: Oprirea rapidă a circuitelor 
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Resetare: Resetare automată când mărimea de intrare PVM este mare sau valoarea 
prestabilită pentru PVM nu este egală cu multi point cel puŃin 5 secunde. 

Presiune sc ăzută în evaporator 
Descrierea alarmei (aşa cum e indicată pe ecran): Evap Press Low N 

Declanşare: [Declanşare termostat antigel ŞI Stare circuit = Run] SAU Presiune în 
evaporator < -10 psi 
Logica de termostat antigel permite circuitului să funcŃioneze pe perioade diferite la 
presiuni scăzute.  Cu cât este mai mică presiunea, cu atât mai scurtă este perioada în 
care compresorul poate funcŃiona.  Perioada de timp este calculată după cum urmează: 

Eroare de îngheŃ = Descărcare la presiune scăzută în evaporator – Presiune în 
evaporator 
Timp de îngheŃ = 70 – 6,25 x eroarea de îngheŃ, limitată la un interval de 20-70 de 
secunde 

Când presiunea în evaporator scade sub valoarea prestabilită pentru Descărcare la 
presiune scăzută evaporator, porneşte un contor orar.  Dacă acest cronometru 
depăşeşte timpul de îngheŃ, atunci intervine o declanşare de termostat antigel.  Dacă 
presiunea în evaporator creşte la valoarea prestabilită pentru descărcare sau mai 
mult, şi dacă timpul de îngheŃ nu a fost depăşit, temporizarea se va reseta. 

Alarma nu se poate declanşa dacă defect senzor presiune în evaporator este activ. 

AcŃiune întreprinsă: Oprirea rapidă a circuitului 

Resetare: Această alarmă poate fi eliminată manual dacă presiunea în evaporator 
este peste –10 psi. 

Eroare pornire presiune sc ăzută  
Descrierea alarmei (aşa cum e indicată pe ecran): LowPressStartFail N 

Declanşare:  Starea circuitului = Start pentru un timp mai mare decât valoarea 
prestabilită pentru Timpul de pornire. 

AcŃiune întreprinsă: Oprirea rapidă a circuitului 

Resetare: Această alarmă poate fi eliminată manual prin intermediul tastaturii 
controlerului unităŃii. 

Întrerup ător mecanic de presiune sc ăzută 
Descrierea alarmei (aşa cum e indicată pe ecran): Mech Low Pressure Sw N 

Declanşare: Mărimea de intrare Întrerupător mecanic de presiune scăzută este mică  

AcŃiune întreprinsă: Oprirea rapidă a circuitului 

Resetare: Această alarmă poate fi eliminată manual prin intermediul tastaturii 
controlerului unităŃii dacă mărimea de intrare Întrerupător MLP este mare. 

Presiune înalt ă în condensator 
Descrierea alarmei (aşa cum e indicată pe ecran): Cond Pressure High N 

Declanşare: Temperatura de saturaŃie din condensator > Valoarea maximă de 
saturaŃie în condensator pentru un timp > Valoarea prestabilit ă pentru Temporizare 
presiune înaltă în condensator.  

AcŃiune întreprinsă: Oprirea rapidă a circuitului 

Resetare: Această alarmă poate fi eliminată manual prin intermediul tastaturii 
controlerului unităŃii. 

Raport sc ăzut al presiunii 
Descrierea alarmei (aşa cum e indicată pe ecran): Low Pressure Ratio N 

Declanşare: Raportul de presiune < limita calculată pentru un timp > valoarea 
prestabilită pentru Temporizare raport de presiune scăzut după ce pornirea 
circuitului s-a încheiat. Limita calculată va varia de la 1,4 până la 1,8 pe măsură ce 
capacitatea compresorului variază de la 25% la 100%. 

AcŃiune întreprinsă: Oprirea normală a circuitului 
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Resetare: alarma poate fi eliminată manual prin intermediul tastaturii controlerului 
unităŃii. 

Întrerup ător mecanic de presiune înalt ă 
Descrierea alarmei (aşa cum e indicată pe ecran): Mech High Pressure Sw N 

Declanşare:  Mărimea de intrare Întrerupător mecanic de presiune înaltă este mică 
ŞI Alarma de oprire de urgenŃă nu este activă.  
(deschiderea întrerupătorului de oprire de urgenŃă deconectează alimentarea la 
întrerupătoarele MHP) 

AcŃiune întreprinsă: Oprirea rapidă a circuitului 

Resetare: Această alarmă poate fi eliminată manual prin intermediul tastaturii 
controlerului unităŃii dacă mărimea de intrare Întrerupător MHP este mare. 

Temperatur ă de refulare ridicat ă 
Descrierea alarmei (aşa cum e indicată pe ecran): Disc Temp High N 

Declanşare: Temperatura de refulare > valoarea prestabilită pentru Temperatură de 
refulare ridicată ŞI compresorul este în funcŃiune.  Alarma nu se poate declanşa 
dacă defect senzor temperatură de refulare este activ. 

AcŃiune întreprinsă: Oprirea rapidă a circuitului 

Resetare:  Această alarmă poate fi eliminată manual prin intermediul tastaturii 
controlerului unităŃii. 

Presiune diferen Ńială ridicat ă a uleiului 
Descrierea alarmei (aşa cum e indicată pe ecran): Oil Pres Diff High N 

Declanşare: Presiunea diferenŃială a uleiului > valoarea prestabilită pentru 
Presiune diferenŃială ridicată a uleiului pentru un timp mai mare decât 
Temporizarea pentru presiune diferenŃială a uleiului. 

AcŃiune întreprinsă: Oprirea rapidă a circuitului 

Resetare:  Această alarmă poate fi eliminată manual prin intermediul tastaturii 
controlerului unităŃii. 

Întrerup ător nivel ulei 
Descrierea alarmei (aşa cum e indicată pe ecran): Oil Level Low N 

Declanşare: Întrerupătorul de nivel ulei deschis pentru un timp mai mare decât 
Temporizarea pentru întrerupător nivel ulei în timp ce compresorul este în starea 
Run. 

AcŃiune întreprinsă: Oprirea rapidă a circuitului 

Resetare:  Această alarmă poate fi eliminată manual prin intermediul tastaturii 
controlerului unităŃii. 

Defect dispozitiv de pornire compresor 
Descrierea alarmei (aşa cum e indicată pe ecran): Starter Fault N 

Declanşare:  
Dacă valoarea prestabilită pentru PVM = None(SSS) (niciuna(SSS)): în orice 
moment intrarea defect dispozitiv de pornire este deschisă 
Dacă valoarea prestabilită pentru PVM = Single Point sau Multi Point: compresorul 
a fost în funcŃiune pentru cel puŃin 14 secunde şi intrarea defect dispozitiv de 
pornire este deschisă 

AcŃiune întreprinsă: Oprirea rapidă a circuitului 

Resetare:  Această alarmă poate fi eliminată manual prin intermediul tastaturii 
controlerului unităŃii. 

Temperatur ă motor ridicat ă 
Descrierea alarmei (aşa cum e indicată pe ecran): Motor Temp High 

Declanşare:  
Valoarea de intrare pentru temperatura motorului este 4500 ohm sau mai mare. 



                                                                                                                                               D - KOMAC00607-09RO – 45/72 

AcŃiune întreprinsă: Oprirea rapidă a circuitului 

Resetare:  Această alarmă poate fi eliminată manual prin intermediul tastaturii 
controlerului unităŃii după ce valoarea de intrare pentru motor a fost 200 ohm sau 
mai mică pentru cel puŃin 5 minute. 

Defect repornire la OAT sc ăzută 
Descrierea alarmei (aşa cum e indicată pe ecran): LowOATRestart Fail N 

Declanşare: Circuitul nu a reuşit trei încercări de pornire la OAT scăzută 

AcŃiune întreprinsă: Oprirea rapidă a circuitului 

Resetare:  Această alarmă poate fi eliminată manual prin intermediul tastaturii 
controlerului unităŃii. 

Nicio schimbare de presiune dup ă pornire 
Descrierea alarmei (aşa cum e indicată pe ecran): NoPressChgAtStrt N 

Declanşare: După pornirea compresorului, o scădere de cel puŃin 1 psi la presiunea 
din evaporator SAU o creştere de 5 psi la presiunea din condensator nu au avut loc 
după 15 secunde 

AcŃiune întreprinsă: Oprirea rapidă a circuitului 

Resetare:  Această alarmă poate fi eliminată manual prin intermediul tastaturii 
controlerului unităŃii. 

Nicio presiune la pornire 
Descrierea alarmei (aşa cum e indicată pe ecran): No Press At Start N 

Declanşare: [Presiunea din evaporator < 5 psi SAU Presiunea din condensator < 5 
psi] ŞI Se cere pornirea compresorului ŞI circuitul nu are un VFD pentru ventilator 

AcŃiune întreprinsă: Oprirea rapidă a circuitului 

Resetare:  Această alarmă poate fi eliminată manual prin intermediul tastaturii 
controlerului unităŃii. 

Eşuare comunicare CC N  
Descrierea alarmei (aşa cum e indicată pe ecran): CC Comm. Fail N 

Declanşare: Comunicarea cu modulul de extensie I/O a eşuat.  SecŃiunea 3.1. 
indică tipul de modul prevăzut şi adresa pentru fiecare modul. 

AcŃiune întreprinsă: Oprirea rapidă a circuitului afectat 

Resetare:  Această alarmă poate fi eliminată manual prin intermediul tastaturii 
atunci când comunicarea dintre controlerul principal şi modulul de extensie 
funcŃionează timp de 5 secunde. 

Eşuare comunicare FC circuitul 1/2 
Descrierea alarmei (aşa cum e indicată pe ecran): FC Comm Fail Cir 1/2 

Declanşare: [Numărul de ventilatoare ale circuitului 1 sau ale circuitului 2 > 6 
SAU Config. PVM = Multi Point] şi comunicarea cu modulul de extensie I/O a 
eşuat.  SecŃiunea 3.1. indică tipul de modul prevăzut şi adresa pentru fiecare modul. 
AcŃiune întreprinsă: Oprirea rapidă a circuitului 1 şi 2  

Resetare:  Această alarmă poate fi eliminată manual prin intermediul tastaturii 
atunci când comunicarea dintre controlerul principal şi modulul de extensie 
funcŃionează timp de 5 secunde. 

Eşuare comunicare FC circuitul 3 
Descrierea alarmei (aşa cum e indicată pe ecran): FC Comm Fail Cir 3 

Declanşare: Valoarea prestabilită pentru numărul de circuite este mai mare de 2 şi 
comunicarea cu modulul de extensie I/O a eşuat.  SecŃiunea 3.1. indică tipul de 
modul prevăzut şi adresa pentru fiecare modul. 
AcŃiune întreprinsă: Oprirea rapidă a circuitului 3  
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Resetare:  Această alarmă poate fi eliminată manual prin intermediul tastaturii 
atunci când comunicarea dintre controlerul principal şi modulul de extensie 
funcŃionează timp de 5 secunde. 

Eşuare comunicare FC circuitul 4 
Descrierea alarmei (aşa cum e indicată pe ecran): FC Comm. Fail Cir 4 

Declanşare: Valoarea prestabilită pentru numărul de circuite este mai mare de 3 şi 
comunicarea cu modulul de extensie I/O a eşuat.  SecŃiunea 3.1. indică tipul de 
modul prevăzut şi adresa pentru fiecare modul. 
AcŃiune întreprinsă: Oprirea rapidă a circuitului 4  

Resetare:  Această alarmă poate fi eliminată manual prin intermediul tastaturii 
atunci când comunicarea dintre controlerul principal şi modulul de extensie 
funcŃionează timp de 5 secunde. 

Eşuare comunicare FC circuitul 3/4 
Descrierea alarmei (aşa cum e indicată pe ecran): FC Comm. Fail Cir 3/4 

Declanşare: Numărul de ventilatoare ale circuitului 3 sau ale circuitului 4 > 6, 
valoarea prestablită pentru numărul de circuite > 2 şi comunicarea cu modulul de 
extensie I/O a eşuat.  SecŃiunea 3.1. indică tipul de modul prevăzut şi adresa 
pentru fiecare modul. 
AcŃiune întreprinsă: Oprirea rapidă a circuitului 3 şi 4 

Resetare:  Această alarmă poate fi eliminată manual prin intermediul tastaturii 
atunci când comunicarea dintre controlerul principal şi modulul de extensie 
funcŃionează timp de 5 secunde. 

Eşuare comunicare EEXV N 
Descrierea alarmei (aşa cum e indicată pe ecran): EEXV Comm. Fail N 

Declanşare: Comunicarea cu modulul de extensie I/O a eşuat.  SecŃiunea 3.1. indică 
tipul de modul prevăzut şi adresa pentru fiecare modul.  Alarma pe Circuitul 3 va fi 
activată dacă valoarea prestabilită pentru numărul de circuite > 2; alarma pe 
Circuitul 4 se va activa dacă valoarea prestabilită pentru numărul de circuite > 3. 

AcŃiune întreprinsă: Oprirea rapidă a circuitului afectat 

Resetare:  Această alarmă poate fi eliminată manual prin intermediul tastaturii 
atunci când comunicarea dintre controlerul principal şi modulul de extensie 
funcŃionează timp de 5 secunde. 

Defect senzor de presiune în evaporator 
Descrierea alarmei (aşa cum e indicată pe ecran): EvapPressSensFault N 

Declanşare: Senzor scurtcircuitat sau deschis 

AcŃiune întreprinsă: Oprirea rapidă a circuitului 

Resetare:  Această alarmă poate fi eliminată prin intermediul tastaturii, dar doar 
dacă senzorul a revenit în interval. 

Defect senzor de presiune în condensator 
Descrierea alarmei (aşa cum e indicată pe ecran): CondPressSensFault N 

Declanşare: Senzor scurtcircuitat sau deschis 

AcŃiune întreprinsă: Oprirea rapidă a circuitului 

Resetare:  Această alarmă poate fi eliminată prin intermediul tastaturii, dar doar 
dacă senzorul a revenit în interval. 

Defect senzor de presiune ulei 
Descrierea alarmei (aşa cum e indicată pe ecran): OilPressSensFault N 

Declanşare: Senzor scurtcircuitat sau deschis 

AcŃiune întreprinsă: Oprirea normală a circuitului 

Resetare:  Această alarmă poate fi eliminată prin intermediul tastaturii, dar doar 
dacă senzorul a revenit în interval. 
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Defect senzor de temperatur ă de aspira Ńie 
Descrierea alarmei (aşa cum e indicată pe ecran): SuctTempSensFault N 

Declanşare: Senzor scurtcircuitat sau deschis 

AcŃiune întreprinsă: Oprirea normală a circuitului 

Resetare:  Această alarmă poate fi eliminată prin intermediul tastaturii, dar doar 
dacă senzorul a revenit în interval. 

Defect senzor de temperatur ă de refulare 
Descrierea alarmei (aşa cum e indicată pe ecran): DiscTempSensFault N 

Declanşare: Senzor scurtcircuitat sau deschis 

AcŃiune întreprinsă: Oprirea normală a circuitului 

Resetare:  Această alarmă poate fi eliminată prin intermediul tastaturii, dar doar 
dacă senzorul a revenit în interval. 

Defect senzor de temperatur ă motor 
Descrierea alarmei (aşa cum e indicată pe ecran): MotorTempSensFault N 

Declanşare: Senzor scurtcircuitat sau deschis 

AcŃiune întreprinsă: Oprirea rapidă a circuitului 

Resetare:  Această alarmă poate fi eliminată prin intermediul tastaturii, dar doar 
dacă senzorul a revenit în interval. 

Evenimente circuit 
Următoarele evenimente limitează funcŃionarea circuitului într-un anumit mod, aşa cum 
este descris în coloana AcŃiune întreprinsă. IntervenŃia unui eveniment de circuit 
afectează doar circuitul pe care a intervenit.  Evenimentele de circuit sunt înregistrate în 
jurnalul de evenimente pe controlerul unităŃii. 

MenŃinere - Presiune sc ăzută evaporator 
Descrierea evenimentului (aşa cum e indicat pe ecran): EvapPress Low Hold N 

Declanşare: Acest eveniment nu este activat până când pornirea circuitului nu este 
completă şi regimul unităŃii este Răcire.  Apoi, în timpul funcŃionării, dacă presiunea 
din evaporator <= valoarea prestabilită pentru MenŃinere presiune scăzută în 
evaporator, evenimentul este declanşat.  Evenimentul nu e declanşat timp de 90 de 
secunde de la modificarea capacităŃii compresorului de la 50% la 60%. 

AcŃiune întreprinsă: Blochează încărcarea. 

Resetare: În timp ce încă funcŃionează, evenimentul va fi resetat dacă presiunea 
din evaporator > (valoarea prestabilită pentru MenŃinere presiune scăzută în 
evaporator + 2 psi).  Evenimentul este resetat şi dacă regimul unităŃii este comutat 
pe GheaŃă sau circuitul nu mai este în starea Run. 

 Descărcare - Presiune sc ăzută evaporator 
Descrierea evenimentului (aşa cum e indicat pe ecran): EvapPressLowUnload N 

Declanşare: Acest eveniment nu este activat până când pornirea circuitului nu este 
completă şi regimul unităŃii este Răcire.  Apoi, în timpul funcŃionării, dacă presiunea 
din evaporator <= valoarea prestabilită pentru Descărcare presiune scăzută în 
evaporator, evenimentul este declanşat.  Evenimentul nu e declanşat timp de 90 de 
secunde de la modificarea capacităŃii compresorului de la 50% la 60%. 

AcŃiune întreprinsă: AcŃiune întreprinsă: Descarcă compresorul prin scăderea 
capacităŃii cu o treaptă la fiecare 5 secunde până când presiunea din evaporator 
creşte peste valoarea prestabilită pentru Descărcare presiune scăzută în evaporator. 

Resetare: În timp ce încă funcŃionează, evenimentul va fi resetat dacă presiunea 
din evaporator > (valoarea prestabilită pentru MenŃinere presiune scăzută în 
evaporator + 2 psi).  Evenimentul este resetat şi dacă regimul unităŃii este comutat 
pe GheaŃă sau circuitul nu mai este în starea Run. 
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MenŃinere - presiune înalt ă în condensator 
Descrierea evenimentului (aşa cum e indicat pe ecran): CondPressHigh Hold N 

Declanşare:  În timp ce compresorul este în funcŃiune şi regimul unităŃii este 
Răcire, dacă temperatura de saturaŃie din condensator >= valoarea de MenŃinere la 
saturaŃie ridicată în condensator, evenimentul este declanşat. 

AcŃiune întreprinsă: Blochează încărcarea. 

Resetare: În timp ce încă funcŃionează, evenimentul va fi resetat dacă temperatura 
de saturaŃie din condensator < (valoarea de MenŃinere la saturaŃie ridicată în 
condensator – 10oF)  Evenimentul este resetat şi dacă regimul unităŃii este comutat 
pe GheaŃă sau circuitul nu mai este în starea Run. 

Descărcare - presiune înalt ă în condensator 
Descrierea evenimentului (aşa cum e indicat pe ecran): 
CondPressHighUnloadN 

Declanşare: În timp ce compresorul este în funcŃiune şi regimul unităŃii este 
Răcire, dacă temperatura de saturaŃie din condensator >= valoarea de Descărcare 
la saturaŃie ridicată în condensator, evenimentul este declanşat. 

AcŃiune întreprinsă: Descarcă compresorul prin scăderea capacităŃii cu o treaptă 
la fiecare 5 secunde până când presiunea din evaporator creşte peste valoarea 
prestabilită pentru Descărcare presiune înaltă în condensator. 

Resetare: În timp ce încă funcŃionează, evenimentul va fi resetat dacă temperatura 
de saturaŃie din condensator < (valoarea de Descărcare la saturaŃie ridicată în 
condensator – 10oF)  Evenimentul este resetat şi dacă regimul unităŃii este comutat 
pe GheaŃă sau circuitul nu mai este în starea Run. 

Evacuare nereu şită 
Descrierea evenimentului (aşa cum e indicat pe ecran): Pumpdown Fail Cir N 

Declanşare: Starea circuitului = Pumpdown pentru un timp > valoarea prestabilită 
pentru Timpul de evacuare 

AcŃiune întreprinsă: Opreşte circuitul 

Resetare: Nu se aplică 

Scoatere de sub tensiune în timpul func Ńionării 
Descrierea evenimentului (aşa cum e indicat pe ecran): Run Power Loss Cir N 

Declanşare: Controlerul circuitului este pus sub tensiune după ce a fost scos de 
sub tensiune în timp ce compresorul funcŃiona 

AcŃiune întreprinsă: Nu se aplică 

Resetare: Nu se aplică 

Înregistrarea alarmelor în jurnal 
Când o alarmă intervine, tipul alarmei, data şi ora sunt stocate în memoria tampon de 
alarme active corespunzătoare alarmei respective (vizualizată pe ecranele Alarm Active) 
şi, de asemenea, în memoria tampon pentru istoricul alarmelor (vizualizată pe ecranele 
Alarm Log).   Memoriile tampon de alarme active Ńin o evidenŃă a tuturor alarmelor 
curente.   
 
Un jurnal de alarme separat stochează ultimele 25 de alarme care au intervenit.  Când o 
alarmă intervine, aceasta este introdusă în primul rând din jurnalul de alarme şi toate 
celelalte alarme sunt deplasate în jos cu un rând, făcând ultima alarmă să dispară.   În 
jurnalul de alarme, data şi ora la care a intervenit alarma sunt stocate, la fel şi o listă cu 
alŃi parametri.  Aceşti parametri includ starea unităŃii, OAT, LWT şi EWT pentru toate 
alarmele.  Dacă alarma este o alarmă de circuit, atunci starea circuitului, presiunile şi 
temperaturile agentului frigorific, poziŃia EXV, încărcarea compresorului, numărul de 
ventilatoare pornire şi timpul de funcŃionare a compresorului sunt de asemenea stocate. 
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Utilizarea controlerului 
Operarea controlerului  unit ăŃii 

 

Figura 9, Controlerul unit ăŃii 

 

 

 

 

Tastatura/afişajul constă dintr-un afişaj de 5 rânduri a câte 22 de caractere, trei butoane 
(taste) şi o rotiŃă de navigare tip „apăsare şi rotire”. Există un buton Alarmă, un buton 
Meniu (Home) şi un buton Înapoi. RotiŃa se foloseşte la navigarea între rânduri pe un 
ecran (pagină) şi la creşterea şi descreşterea valorilor variabile, în timpul editării. 
Apăsarea pe rotiŃă acŃionează ca şi un buton Enter şi va determina saltul de la un link la 
următorul set de parametri. 
 Figura 10, Ecran tipic  

♦6 View/Set Unit  3 

Status/Settings       >>>> 
Set Up                >>>> 
Temperature >>>> 
Date/Time/Schedule    >>>> 

În general, fiecare rând conŃine un titlu de meniu, un parametru (cum ar fi o valoare sau o valoare 
prestabilită) sau un link (care va avea o săgeată în dreptul rândului) spre un meniu următor. 
Primul rând vizibil pe fiecare afişaj include titlul meniului şi numărul rândului în dreptul căruia 
este „pus” cursorul, în cazul de mai sus 3. PoziŃia cea mai din stânga a rândului cu titlul include 
o săgeată „în sus” pentru a indica faptul că mai există rânduri (parametri) „deasupra” rândului 
afişat momentan; şi/sau o săgeată „în jos” pentru a indica faptul că mai există rânduri 
(parametri) „dedesubtul” opŃiunilor afişate momentan sau o săgeată „în sus/în jos” pentru a 
indica faptul că mai există linii „deasupra şi dedesubtul” rândului momentan afişat. Rândul 
selectat este evidenŃiat. 

Fiecare rând al unei pagini poate conŃine doar informaŃii despre stare sau include câmpuri de 
date modificabile (valori prestabilite). Când un rând conŃine doar informaŃii despre stare şi 
cursorul se află pe acel rând, toate câmpurile de valori cu excepŃia rândului respectiv sunt 
evidenŃate, ceea ce înseamnă că textul este alb pe un fond negru în jurul lui. Când rândul conŃine 
o valoare modificabilă şi cursorul se află pe acel rând, toate liniile sunt evidenŃiate.  

Buton Înapoi 

Buton Meniu 
RotiŃă de navigare 

Afi şaj 

Lagăr de 
etanşare 

Buton Alarmă 
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De altfel, un rând dintr-un meniu poate fi un link spre meniuri următoare. Acesta este adeseori 
denumit rând de salt, ceea ce înseamnă că apăsând pe rotiŃa de navigaŃie se va determina un 
„salt” la un  meniu nou. O săgeată (>>>>) este afişată în capătul din dreapta al rândului pentru a 
indica faptul că este un rând de “salt” şi tot rândul este evidenŃiat când cursorul se află pe rândul 
respectiv.  

NOTĂ – Doar meniurile şi opŃiunile care sunt aplicabile configuraŃiei specifice a unităŃii sunt 
afişate. 

Acest manual include informaŃii referitoare la parametrii necesari la nivelul operatorului; datele 
şi valorile prestabilite necesare pentru funcŃionarea zilnică a răcitorului.  Există meniuri mai 
extinse disponibile pentru uzul tehnicienilor de service. 

Navigarea  
Când circuitul de comandă este conectat, ecranul controlerului se va aprinde şi va afişa ecranul 
Home, care poate fi accesat şi prin apăsarea pe butonul Meniu. RotiŃa de navigare este singurul 
dispozitiv de navigare necesar, deşi butoanele MENIU, ALARMĂ şi ÎNAPOI pot asigura 
„scurtături”, aşa cum se va explica mai târziu.   

Parole 
Ecranul Home are două rânduri: 

• Enter Password (introduceŃi parola), face legătura la ecranul Entry (de introducere), care 
este un ecran editabil. Astfel, apăsând pe rotiŃă veŃi ajunge în modul editare unde se poate 
introduce parola (5321). Primul (*) va fi evidenŃiat, rotiŃi rotiŃa în sensul acelor de ceas până 
la prima cifră şi introduceŃi-o apăsând pe rotiŃă.  RepetaŃi pentru celelalte trei cifre rămase.  

Parola va expira după 10 minute, reglabile până la 30 de minute, şi va fi anulată dacă o nouă 
parolă este introdusă sau comanda este deconectată. 

• Continue W/O Password (continuaŃi parolă w/o), care face legătura la Main Menu (meniul 
principal) şi permite accesul la un număr limitat de parametri (cu asteriscuri) aşa cum este 
indicat în Figura 13 de la pagina 49.  

Figura 11, Meniul parolă 

  

Enter Password        >>>> 
Continue W/O Password >>>> 
 
 

Figura 12, Pagina introducere parolă 

  Enter Password                

1/1 Enter             **** 

 

 
 

Introducerea unei parole invalide are acelaşi efect ca şi a continua fără parolă. 

După ce parola corectă a fost introdusă, controlerul permite în continuare efectuarea de modificări şi 
accesul fără a mai cere utilizatorului să introducă o parolă până când fie timpul parolei expiră fie o 
parolă diferită este introdusă. Valoarea implicită pentru acest timp al parolei este de 10 minute. Ea se 
poate modifica de la 3 la 30 de minute prin intermediul meniului Timer Settings (setări timp) din 
Extended Menus (meniurile extinse). 
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Modul navigare 
Când rotiŃa de navigare se roteşte în sensul acelor de ceas, cursorul se deplasează pe rândul 
următor (în jos) de pe pagină. Când rotiŃa de navigare se roteşte în sens invers acelor de ceas, 
cursorul se deplasează pe rândul anterior (în sus) de pe pagină. Cu cât rotiŃi mai repede rotiŃa cu 
atât mai repede se deplasează cursorul. Apăsarea pe rotiŃă acŃionează ca un buton „Enter”. 

Există trei tipuri de rânduri:  

•   

• De link (denumit şi de salt) care are o săgeată ( >>>> ) în dreapta rândului şi care se foloseşte 
pentru legătura la meniul următor. 

• De parametri, cu o valoare sau o valoare pestabilită reglabilă. 

De exemplu, “Time Until Restart” (timp până la repornire) sare de la nivelul 1 la nivelul 2 şi se 
opreşte acolo. 

Când se apasă pe butonul Înapoi, afişajul revine la pagina afişată anterior. Dacă butonul Înapoi 
se apasă în mod repetat, afişajul continuă să revină înapoi cu câte o pagină pe calea de navigare 
curentă până când se ajunge la „main menu”. 

Când se apasă pe butonul Meniu (Home), afişajul revine la „main page” (pagina principală). 

Când butonul Alarmă este apăsat, meniul Alarm Lists (liste alarmă) este afişat. 

Modul editare 
În modul editare se intră apăsând pe rotiŃa de navigare în timp ce cursorul se află pe un rând care 
conŃine un câmp editabil. După ce aŃi intrat în meniul editare, dacă apăsaŃi încă o dată pe rotiŃă 
câmpul editabil va fi evidenŃiat. Rotind rotiŃa în sensul acelor de ceas, în timp ce câmpul editabil 
este evidenŃiat, valoarea va creşte. Rotind rotiŃa în sens invers acelor de ceas, în timp ce câmpul 
editabil este evidenŃiat, valoarea va descreşte. Cu cât rotiŃi mai repede rotiŃa cu atât mai repede 
creşte sau descreşte valoarea. Apăsând din nou pe rotiŃă, noua valoare va fi salvată şi 
tastatura/afişajul va ieşi din modul editare şi va reveni în modul navigare. 

Un parametru cu un „R” poate fi doar citit; indică o valoare sau o descriere a unei 
condiŃii. Un „R/W” indică posibilitatea de citire şi/sau scriere; o valoare poate fi citită 
sau modificată (cu condiŃia introducerii parolei adecvate).  
Exemplul 1: Verificarea stării, de exemplu –unitatea este comandată local sau de o reŃea 
externă?  Trebuie să căutăm Unit Control Source (sursă de comandă unitate). Dat fiind că acesta 
este un parametru de stare unitate, porniŃi din Main Menu şi selectaŃi View/Set Unit 
(vizualizare/setare unitate) şi apăsaŃi pe rotiŃă pentru a sări în următorul set de meniuri. În partea 
dreaptă a casetei va exista o săgeată, indicând faptul că este necesar un salt la nivelul următor.  
ApăsaŃi rotiŃa pentru a executa saltul. 

VeŃi ajunge în linkul Status/ Settings (stare/setări). Există o săgeată care indică faptul că acest 
rând este un link la un meniu următor. ApăsaŃi pe rotiŃă din nou pentru a sări la meniul următor, 
Unit Status/Settings (Stare/Setări Unitate). 

RotiŃi rotiŃa pentru a derula în jos la Control Source (sursă de comandă) şi citiŃi rezultatul. 

Exemplul 2; Modificarea unei valori prestabilite, de exemplu valoarea prestabilită pentru apa 
răcită. Acest parametru este desemnat ca şi Cool LWT Setpoint 1 (valoare prestabilită LWT 
răcire 1) şi este un parametru prestabilit al unităŃii. Din Main Menu selectaŃi View/Set Unit. 
Săgeata indică faptul că acesta este un link la un meniu următor.  

ApăsaŃi rotiŃa şi săriŃi la meniul următor View/Set Unit şi folosiŃi rotiŃa pentru a derula în jos la 
Temperatures (temperaturi). Şi acesta are o săgeată şi un link la un meniu următor. ApăsaŃi săgeata şi 
săriŃi la meniul Temperatures, care conŃine şase rânduri de valori prestabilite de temperaturi. Primul 
rând este Evap LWT (LWT evaporator), XXXXX de făcut în continuare – parolă expirată?? 

Exemplul 3; Eliminarea unei alarme,. DE UNDE ŞTIłI CĂ EXISTĂ O ALARMĂ????. Din 
Main Menu derulaŃi în jos la rândul Alarms (alarme).  ObservaŃi săgeata care indică faptul că 
acest rând este un link. ApăsaŃi rotiŃa pentru a sări la meniul următor Alarms (alarme). Aici 
există două rânduri; Alarm Active (alarmă activă) şi Alarm Log (jurnal de alarme). Alarmele se 
elimină din linkul Active Alarm (alarmă activă). ApăsaŃi rotiŃa pentru a sări la ecranul următor 
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Figura 13, Home Page (pagina Home), Main Menu (meni u principal) Parametri şi Linkuri 

      
     

  
   

     View/Set Unit  (vizualizare/setare  unitate)    Home Page  
     Status/Settings (stare/set ări)  >>>>   

Enter Password (introduce Ńi parola)       Set-Up (reglare)  >>>>   
Continue W/O Password (continua Ńi parol ă 
w/o)       Temperatures (temperaturi)  >>>>   
      Date/Time/Schedules (data/ora/programe)  >>>>   
      Power Conservation (economie energie)  >>>>   
      LON Setup (setare LON)    

    BACnet IP Setup (setare BACnet IP)    Main Menu   
  
  

  
  

BACnet MSTP Setup (setare BACnet 
MSTP)   

View/Set Unit  (vizualizare/setare – unitate)  >>>>      Modbus Setup (setare Modbus)    
View/Set – Circuit (vizualizare/setare – 
circuit)  >>>>  

  
  AWM Setup (setare AWM)    

Unit Status  * (stare unitate) 
Active Setpoint (valoare prestabilită activă) R        
Active Setpoint  * (valoare prestabilit ă activ ă) R    Design Conditions (condi Ńii prescrise)  >>>>   
Evap Leaving Water Temp  * (temperatură apă 
de ieşire din evaporator) R     Alarm Limits (limite alarm ă) >>>>   
Evap Entering Water Temp  * (temperatură apă 
de intrare în evaporator) R         
Unit Capacity  * (capacitate unitate) R         
Unit Current (curent unitate) R     Menu Password (parol ă meniu)  >>>>   
Softload Limit Value (valoare limită încărcare 
uşoară) R       
Network Limit Value (valoare limită reŃea) R         
Demand Limit Value (valoare limitare de 
capacitate) R     

View/Set Circuit (vizualizare/setare – 
circuit)   >>>>  

Unit Mode  * (regim unitate) R       
Control Source  * (sursă de comandă) R/W         
Current Limit Setpoint (valoare limită curent) R/W     Status/Settings (stare/set ări)   >>>>  

        Compressor (Compresor)   >>>>  
Time Until Restart (timp pân ă la repornire)  >>>>          
Scheduled Maintenance (între Ńinere 
planificat ă) >>>>  

  
      

Alarms (alarme)  >>>>      Time Until Restart (timp pân ă la repornire)    

        
Compressor 1 Cycle Time Remaining  * (timp 
de ciclu rămas compresor 1)  R 

About This Chiller (despre acest r ăcitor)  >>>>  
  

  
Compressor 2 Cycle Time Remaining  * (timp 
de ciclu rămas compresor 1)  R 

        
Compressor 3 Cycle Time Remaining  * (timp 
de ciclu rămas compresor 1)  R 

       
Compressor 4 Cycle Time Remaining  * (timp 
de ciclu rămas compresor 1)  R 

          
      
     Alarms (alarme)  >>>>   
     Alarm Active (alarm ă activ ă) >>>>   
     Alarm Log (jurnal alarme)  >>>>   
       
         

     
Scheduled Maintenance (între Ńinere 
planificat ă)  

     
Next Maintenance Month/Year  * (lună/an 
următoarea întreŃinere) R/W 

     
Service Support Reference  * (referinŃă 
asistenŃă service) R 

       
         
     About This Chiller (despre acest r ăcitor)   
     Model Number  * (număr model) R 
     G. O. Number  * (număr comandă generală) R 
     Unit Serial Number  * (număr de serie unitate) R 

     
Starter Model Number(s)  * (număr(e) model 
dispozitiv de pornire) R 

     
Starter Serial Number(s)  * (număr(e) de serie 
dispozitiv de pornire) R 

    Firmware Version  * (versiune firmware) R 
    Application Version  * (versiune aplicaŃie) R 
    Application GUID  * (aplicaŃie GUID) R 
   HMI GUID  * R 

Notă: Parametrii cu un “*” sunt disponibili fără introducerea unei parole. 
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Figura 14, Navigare, Partea A 

View/Set Unit (vizualizare/setare unitate)    
 Status/Settings (view/set unit) (stare/set ări 

(vizualizare/setare unitate))    
Status/Settings (stare/set ări) >>>>    Unit Status  (stare unitate) R 
Set-Up (reglare)  >>>>    Chiller Enable (activare răcitor) R 
Temperatures (temperaturi)  >>>>    Control Source  (sursă de comandă) R 
Date/Time/Schedules (data/ora/programe)  >>>>    Next Circuit On (activare circuit următor) R 

Power Conservation (economie energie)  >>>>    
Chiller Enable Setpoint – Network (valoare prestabilită 
Activare răcitor – reŃea) R 

LON Setup (setare LON)  >>>>    
Chiller Enable Setpoint – Network (valoare prestabilită Regim 
răcitor – reŃea) R 

BACnet IP Setup (setare BACnet IP)  >>>>    Cool Setpoint – Network (valoare prestabilită Răcire – reŃea) R 

BACnet MSTP Setup (setare BACnet MSTP)  >>>>    
Capacity Limit Setpoint – Network (valoare Limită capacitate – 
reŃea) R 

Modbus Setup (setare Modbus)  >>>>    
Stage Up Delay Remaining (temporizare rămasă etapă de 
suplimentare) R 

AWM Setup (setare AWM)  >>>>    
Stage Down Delay Remaining (temporizare rămasă etapă de 
reducere) R 

    Clear Stage Delays (temporizări anulare etapă) R/W 
Design Conditions (condi Ńii prescrise)  >>>>    Ice Setpoint – Network (valoare prestabilită GheaŃă – reŃea) R 
Alarm Limits (limite alarm ă) >>>>    Ice Cycle Time Remaining (timp de ciclu gheaŃă rămas) R 

     
Evaporator Pump 1 Run Hours (ore de funcŃionare pompa 1 
evaporator) R 

     
Evaporator Pump 2 Run Hours (ore de funcŃionare pompa 2 
evaporator) R 

Menu Password (parol ă meniu)  >>>>    Remote Service Enable (activare service de la distanŃă) R/W 
       
View/Set Circuit (vizualizare/setare circuit)  >>>>    Set-Up (view/set unit) (reglare (vizualizare/setare  unitate))    
     Available Modes (regimuri disponibile) R 
Status/Settings (stare/set ări) >>>>    Start Up DT (DT pornire) R 
Compressor (Compresor)  >>>>    Shut Down DT (DT oprire) R 
     Stage Up DT (DT etapă de suplimentare) R 
     Stage Down DT (DT etapă de reducere) R 
Time Until Restart (timp pân ă la repornire)     Max Pulldown Rate (rata maximă de evacuare) R 
Compressor 1 Cycle Time Remaining  (timp de ciclu 
rămas compresor 1)  R  Stage Up Delay R 
Compressor 2 Cycle Time Remaining  (timp de ciclu 
rămas compresor 2)  R  

Chiller Status After Power Failure (stare răcitor după 
întrerupere alimentare) R 

Compressor 3 Cycle Time Remaining  (timp de ciclu 
rămas compresor 3)  R  Ice Cycle Delay (temporizare ciclu GheaŃă) R 
Compressor 4 Cycle Time Remaining  (timp de ciclu 
rămas compresor 4)  R    

     
Temperatures (view/set unit) (temperaturi (vizualiz are/ 
setare unitate))    

Alarms (alarme)  >>>>    
Evap Leaving Water Temp  (temperatură apă de ieşire din 
evaporator) R 

Alarm Active (alarm ă activ ă) >>>>    
Evap Entering Water Temp (temperatură apă de intrare în 
evaporator) R 

Alarm Log (jurnal alarme)  >>>>    Evaporator Delta T (Delta T evaporator) R 
     Active Set Point (valoare prestabilită activă) R 
Scheduled Maintenance (între Ńinere planificat ă)    Outside Air Temperature (temperatură mediu exterior) R 
Next Maintenance Month/Year  (lună/an următoarea 
întreŃinere) 

R/
W  Cool LWT Setpoint 1 (valoare prestabilită 1 LWT răcire) R/W 

Service Support Reference (referinŃă asistenŃă service) R  Cool LWT Setpoint 2 (valoare prestabilită 2 LWT răcire) R/W 
     Ice LWT Setpoint (valoare prestabilită LWT gheaŃă) R/W 
       

About This Chiller (despre acest r ăcitor)     
Date/Time/Schedules (view/set unit) (data/ora/progr ame 
(vizualizare/setare unitate))   

Model Number  (număr model) R  Actual Time (ora curentă) R/W 
G. O. Number  (număr comandă generală)  R  Actual Date (data curentă) R/W 
Unit Serial Number  (număr de serie unitate) R  Time Zone (ora fusului orar) R/W 
Starter Model Number(s)  (număr(e) model dispozitiv de 
pornire) R  DLS Enable (activare ora de vară) R/W 
Starter Serial Number(s)  (număr(e) de serie dispozitiv de 
pornire) R  DLS Start Month (luna când începe ora de vară) R/W 
Firmware Version  (versiune firmware) R  DLS Start Week (săptămâna când începe ora de vară) R/W 
Application Version (versiune aplicaŃie) R  DLS End Month (luna când se termină ora de vară) R/W 
Application GUID (aplicaŃie GUID) R  DLS End Week (săptămâna când se termină ora de vară) R/W 
HMI GUID R  Enable Quiet Mode (activare regim silenŃios) R/W 
OBH GUID R  Quiet Mode Start Hr (ora de pornire regim silenŃios) R/W 
     Quiet Mode Start Min (minutul de pornire regim silenŃios) R/W 
   Quiet Mode End Hr (ora de încetare regim silenŃios) R/W 
   Quiet Mode End Min (minutul de încetare regim silenŃios) R/W 
   Quiet Mode Cond Offset (decalaj regim silenŃios condensator) R/W 

Notă: Parametrii cu un “*” sunt disponibili fără introducerea unei parole. 
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Figura 15, Navigare, Partea B 
View/Set Unit (vizualizare/setare unitate)     Power Conservation (economie energie)  

Status/Settings (stare/set ări)  >>>>    Unit Capacity (capacitate unitate) 

Set-Up (reglare)  >>>>    Unit Current (curent unitate) 
Temperatures (temperaturi)  >>>>    Demand Limit Enable (activare limitare de capacitate) 
Date/Time/Schedules (data/ora/programe)  >>>>    Demand Limit Value (valoare limitare de capacitate) 

Power Conservation (economie energie)  >>>>    Current @ 20mA (curent @ 20mA) 

LON Setup (setare LON)  >>>>    Current Limit Setpoint (valoare limită curent) 

BACnet IP Setup (setare BACnet IP)  >>>>    Setpoint Reset (resetare valoare prestabilită) 

BACnet MSTP Setup (setare BACnet MSTP)  >>>>    Max Reset (resetare maximă) 

Modbus Setup (setare Modbus)  >>>>    Start Reset DT (DT pornire resetare) 

AWM Setup (setare AWM)  >>>>    Max Reset OAT (OAT resetare maximă) 

    Start Reset OAT (OAT pornire resetare) 

Design Conditions (condi Ńii prescrise)  >>>>    Soft Load Enable (activare încărcare uşoară) 

Alarm Limits (limite alarm ă) >>>>    Creştere încărcare uşoară  

     Starting Capacity (capacitate de pornire) 

      
Menu Password (parol ă meniu)  >>>>    LON Setup (view/set unit) (setare LON vizualizare/s etare unitate)  

     Neuron ID 

View/Set Circuit (vizualizare/setare circuit)  >>>>    Max Send Time (timp maxim trimitere) 

     Min Send Time (timp minim trimitere) 

Status/Settings (stare/set ări)  >>>>    Receive Heartbeat (primire heartbeat) 
Compressor (Compresor)  >>>>    LON BSP 

     LON App Version (versiune aplic. LON) 

      

Time Until Restart (timp pân ă la repornire)  >>>>    
BACnet IP  Setup (view/set unit) (setare BACnet IP (vizualizare/ setare 
unitate)  

Compressor 1 Cycle Time Remaining  (timp de ciclu rămas compresor 1)  R  Apply Changes (aplicare modificări) 
Compressor 2 Cycle Time Remaining  (timp de ciclu rămas compresor 2)  R  Name (denumire) 
Compressor 3 Cycle Time Remaining  (timp de ciclu rămas compresor 3)  R  Dev Instance (instanŃă dispozitiv) 
Compressor 4 Cycle Time Remaining  (timp de ciclu rămas compresor 4)  R  UDP Port (port UDP) 
     DHCP 

Alarms (alarme)  >>>>     Actual IP Address (adresă IP curentă) 

Alarm Active (alarm ă activ ă) >>>>     Actual Mask (masca curentă) 

Alarm Log (jurnal alarme)  >>>>     Actual Gateway (poartă curentă) 
     Given IP Address (adresă IP dată) 
Scheduled Maintenance (între Ńinere planificat ă)    Given Mask (mască dată) 
Next Maintenance Month/Year  (lună/an următoarea întreŃinere) R/W  Given Gateway (poartă dată) 
Service Support Reference (referinŃă asistenŃă service) R  Unit Support (suport unitate) 
     NC Dev 1 (dispozitiv CN 1) 
     NC Dev 2 (dispozitiv CN 2) 
About This Chiller (despre acest r ăcitor)     NC Dev 3 (dispozitiv CN 3) 
Model Number  (număr model) R  BACnet BSP 

G. O. Number  (număr comandă generală)  R   

Unit Serial Number  (număr de serie unitate) R  
BACnet MSTP  Setup (view/set unit) (setare BACnet M STP (vizualizare/ 
setare unitate)  

Starter Model Number(s)  (număr(e) model dispozitiv de pornire) R  Apply Changes (aplicare modificări) 
Starter Serial Number(s)  (număr(e) de serie dispozitiv de pornire) R  Name (denumire) 
Firmware Version  (versiune firmware) R  Dev Instance (instanŃă de dispozitiv) 
Application Version (versiune aplicaŃie) R  MSTP Address (adresă MSTP) 
Application GUID (aplicaŃie GUID) R  Baud Rate (rată de transfer) 
HMI GUID R  Max Master (master max.) 
OBH GUID R  Max Info Frm (nr. max. cadre informaŃii) 

    Unit Support (suport unitate) 
   Term Resistor (rezistor termic) 
   NC Dev 1 (dispozitiv CN 1) 
   NC Dev 2 (dispozitiv CN 2) 
   NC Dev 3 (dispozitiv CN 3) 
   BACnet BSP 

    
   Modbus Setup (view/set unit) (setare Modbus (vizualizare/ setare unitate)
   Apply Changes (aplicare modificări) 
   Address (adresă) 
   Parity (paritate) 
   Two Stop Bits (doi biŃi de oprire) 
   Baud Rate (rată de transfer) 
   Load Resistor (rezistor de sarcină) 
   Response Delay (întârziere în răspuns) 
   Comm LED Time Out (temporizare LED com.) 
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Figura 16, Navigare, Partea C 
View/Set Unit (vizualizare/setare unitate)     AWM Setup (view/set unit) 
Status/Settings (stare/set ări) >>>>    Apply Changes (aplicare modificări) 
Set-Up (reglare)  >>>>    DHCP 
Temperatures (temperaturi)  >>>>    Actual IP Address (adresă IP curentă) 
Date/Time/Schedules (data/ora/programe)  >>>>    Actual Mask (masca curentă) 
Power Conservation (economie energie)  >>>>    Actual Gateway (poartă curentă) 
LON Setup (setare LON)  >>>>    Given IP Address (adresă IP dată) 
BACnet IP Setup (setare BACnet IP)  >>>>    Given Mask (mască dată) 
BACnet MSTP Setup (setare BACnet MSTP)  >>>>    Given Gateway (poartă dată) 
Modbus Setup (setare Modbus)  >>>>    AWM BSP 
AWM Setup (setare AWM)  >>>>     
    Design Conditions (view/set unit) (condi Ńii prescrise (vizualizare/ setare unitate))
Design Conditions (condi Ńii prescrise)  >>>>    Evap Entering Water Temp @ Design (temperatură apă de intrare în evaporator prescris
Alarm Limits (limite alarm ă) >>>>    Evap Leaving Water Temp @ Design (temperatură apă de ieş
      
     Alarm Limits (view/set unit) (limite alarm ă (vizualizare/ setare unitate))
Menu Password (parol ă meniu)  >>>>    Low Pressure Hold Setpoint (valoare prestabilită MenŃinere la presiune sc
     Low Pressure Unload Setpoint (valoare prestabilită Descărcare la presiune sc
View/Set Circuit (vizualizare/setare circuit)  >>>>     
     Menu Password (view/set unit) (parol ă meniu (vizualizare/ setare unitate))
Status/Settings (stare/set ări) >>>>    Password Disable (dezactivare parolă) 
Compressor (Compresor)  >>>>     
     Status/Settings (view/set circuit) (stare/se tări (vizualizare/ setare circuit))
     Status Circuit 1 (stare circuit 1)  
Time Until Restart (timp pân ă la repornire)  >>>>    Circuit Status (stare circuit) 
Compressor 1 Cycle Time Remaining 
  (timp de ciclu rămas compresor 1)  R  Circuit Mode (regim circuit) 
Compressor 2 Cycle Time Remaining   
(timp de ciclu rămas compresor 2)  R  Circuit Capacity (capacitate circuit) 
Compressor 3 Cycle Time Remaining   
(timp de ciclu rămas compresor 3)  R    
Compressor 4 Cycle Time Remaining   
(timp de ciclu rămas compresor 4)  R  Status Circuit 2 (stare circuit 2)  
     Status Circuit 3 (stare circuit 3)  
Alarms (alarme)  >>>>     Status Circuit 4 (stare circuit 4)  
Alarm Active (alarm ă activ ă) >>>>      
Alarm Log (jurnal alarme)  >>>>     Compressor  (view/set circuit) (compresor (vizualizare/ setare  circuit))
     Compressor 1 Circuit 1 (circuit 1 compresor 1)  
Scheduled Maintenance (între Ńinere planificat ă)      
Next Maintenance Month/Year  (lună/an următoarea întreŃinere) R/W  Run Hours (ore de funcŃionare) 
Service Support Reference (referinŃă asistenŃă service) R  Number Of Starts (număr de porniri) 
      
     Alarm Active (Alarms) (alarm ă activ ă (alarme))  
About This Chiller (despre acest r ăcitor)     Active Alarm 1 (alarma activă 1) 
Model Number  (număr model) R  … 
G. O. Number  (număr comandă generală)  R  Active Alarm n (alarma activă n) 
Unit Serial Number  (număr de serie unitate) R  Acknowledge All (confirmare toate) 
Starter Model Number(s)  (număr(e) model dispozitiv de pornire) R   
Starter Serial Number(s)  (număr(e) de serie dispozitiv de pornire) R  Alarm Log (Alarms) (jurnal alarme (alarme))  
Firmware Version  (versiune firmware) R  Alarm Entry 1 (intrare alarmă 1) 
Application Version (versiune aplicaŃie) R  … 
Application GUID (aplicaŃie GUID) R  Alarm Entry 25 (intrare alarmă 25) 
HMI GUID R   
OBH GUID R   

Notă: Parametrii cu un “*” sunt disponibili fără introducerea unei parole. 
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Interfa Ńă op Ńional ă utilizator la distan Ńă  

InterfaŃa opŃională utilizator la distanŃă este un panou de comandă la distanŃă, care redă funcŃionarea 
controlerului situat pe unitate.  Până la opt unităŃi EWAD-C pot fi conectate la aceasta şi selectate pe 
ecran.  Asigură HMI (interfaŃă om-maşină) în interiorul unei clădiri, de exemplu biroul inginerului 
constructor, fără a merge afară la unitate. 

Poate fi comandată împreună cu unitatea şi expediată nemontată ca o opŃiune de instalat pe teren.  De 
asemenea, poate fi comandată oricând după expedierea răcitorului şi montată şi cablată la faŃa locului, 
aşa cum este explicat pe pagina următoare.  Panoul de comandă la distanŃă este alimentat de unitate şi 
nu este necesară nicio sursă de alimentare suplimentară. 

Toate vizualizările şi reglajele de valori prestabilite disponibile pe controlerul unităŃii sunt disponibile 
pe panoul de comandă la distanŃă.  Navigarea este identică cu cea a controlerului unităŃii, aşa cum este 
descrisă în acest manual. 

Ecranul iniŃial de la pornirea telecomenzii indică unităŃile conectate la aceasta.  MarcaŃi unitatea 
dorită şi apăsaŃi rotiŃa pentru a o accesa.  Telecomanda va indica automat unităŃile asociate acesteia, 
nu este necesară nicio introducere iniŃială. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Buton Meniu 

Buton Alarmă 
cu Indicator 

luminos roşu 
intermitent de 

alarmă 

Buton Înapoi 

RotiŃă de navigare 
„apăsare şi rotire” 
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Conexiunea de cablare la suprafaŃă 
 

Conexiunea de cablare prin perete 
InterfaŃa la 
distanŃă 

Borne  
CE+ şi CE- 
 

Tip „daisy-chain” până la 8 
unităŃi la o singură interfaŃă la 
distanŃă 

Conexiunea de cablare prin perete 

Conexiunea de cablare la suprafaŃă 
 

Conexiuni de cablare magistrală de proces 

SpecificaŃii tehnice 
Interfa Ńă 
Magistrală de proces   Până la opt interfeŃe per interfaŃă la distanŃă 
Conexiune Bus    CE+, CE-, neinterschimabile 
Bornă        conector cu 2 şuruburi 
Lungime max.    700 m 
Tip cablu     Cablu torsadat; 0,5 ... 2,5 mm2 

 

Afi şaj 
Tip LCD      FSTN 
Dimensiuni   5,7 L x 3,8 Î x 1,5 l inchi (144 x 98 x 38 mm) 
RezoluŃie   Matrice de puncte 96 x 208 pixeli 
Lumină fundal   Albastră sau albă, configurabilă de utilizator 
 
CondiŃii de mediu 
FuncŃionare   IEC 721-3-3- 
Temperatură   -40 până la 70 °C 
RestricŃie LCD        -20 până la 60 °C 
Umiditate   < 90% U.R. (fără condens) 
Presiune atmosferică   Min. 700 hPa, corespunzător la Max. 3000 m 
deasupra nivelului mării  
 



D - KOMAC00607-09RO - 58/72   

Pornirea şi oprirea 

AVERTISMENT 
Personalul de service Daikin sau o agenŃie de service autorizată de fabrică  

trebuie să efectueze pornirea iniŃială pentru a activa garanŃia.   

 

! ATENłIE 

Majoritatea releelor şi bornelor de la centrul de comandă al unităŃii sunt alimentate 
când S1 este închis şi deconectarea circuitului de comandă este activată.  De aceea, 
nu închideŃi S1 până când nu sunteşi gata de pornire, altfel unitatea poate porni din 
greşeală şi poate cauza deteriorarea echipamentului. 

Pornirea sezonier ă 
1. VerificaŃi de două ori dacă ventilul de închidere refulare şi ventilele fluture opŃionale 

de pe aspiraŃie compresor sunt deschise.   

2. VerificaŃi dacă ventilele de închidere manuală conductă lichid de la ieşirea din 
serpentinele subrăcitorului şi ventilele de închidere conductă retur ulei din 
separatorul de ulei sunt deschise. 

3. VerificaŃi pe controler valoarea prestabilită pentru temperatura apei răcite de ieşire 
pentru a vă asigura că este setată la temperatura dorită a apei răcite.   

4. PorniŃi echipamentul auxiliar pentru instalaŃie pornind ceasul şi/sau întrerupătorul 
pornire/oprire de la distanŃă şi/sau pompa de apă răcită. 

5. VerificaŃi dacă întrerupătoarele Q1 şi Q2 (şi Q3) de evacuare sunt pe poziŃia 
„Pumpdown and Stop (evacuare şi oprire)” (deschise).   ComutaŃi întrerupătorul S1 
pe poziŃia „auto”. 

6. Din meniul „Control Mode (control regim)” al tastaturii, puneŃi unitatea în regimul 
de răcire automată. 

7. PorniŃi sistemul mutând întrerupătorul de evacuare Q1 pe poziŃia „auto”. 

8. RepetaŃi pasul 7 pentru Q2 (şi Q3). 

Oprirea temporar ă 
ComutaŃi întrerupătoarele Q1 şi Q2 pe poziŃia „Pumpdown and Stop (evacuare şi 
oprire)”.  După ce compresoarele au evacuat, opriŃi pompa de apă răcită.   

! ATENłIE 

Nu opriŃi unitatea folosind întrerupătorul „Ovveride Stop” (oprire în timpul funcŃionării), 
fără a comuta mai întâi Q1 şi Q2 (şi Q3) pe poziŃia „Stop”, decât dacă este o urgenŃă, 
deoarece astfel nu veŃi permite trecerea unităŃii printr-o secvenŃă adecvată de 
oprire/evacuare.  

 

! ATENłIE 

Unitatea are o funcŃionare cu o evacuare unică.   Când Q1 şi Q2 sunt pe poziŃia 
„Pumpdown and Stop”, unitatea va evacua o dată şi nu va mai funcŃiona din nou 
până când întrerupătoarele Q1 şi Q2 nu sunt comutate pe poziŃia auto.  Dacă Q1 
şi Q2 sunt pe poziŃia auto şi încărcarea a fost efectuată, unitatea va intra în 
evacuarea unică şi va rămâne oprită până când controlerul detectează o cerere 
de răcire şi porneşte unitatea.  

 
! ATENłIE 

Debitul de apă la unitate nu trebuie întrerupt înainte ca compresoarele să 
evacueze pentru a evita îngheŃarea în evaporator. Întreruperea va cauza 
deteriorarea echipamentului.  
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! ATENłIE 

Dacă alimentarea unităŃii este oprită, elementele de încălzire ale compresorului 
vor deveni nefuncŃionale.  După ce alimentarea unităŃii este restabilită, elementele 
de încălzire ale compresorului şi separatorului de ulei trebuie alimentate cu curent 
minimum 12 ore înainte de încercarea de pornire a unităŃii.    

În caz contrar, puteŃi deteriora compresoarele datorită acumulării excesive de 
lichid în compresor. 

Pornirea dup ă o oprire temporar ă 
1. AsiguraŃi-vă că elementele de încălzire ale compresorului şi separatorului de ulei au 

fost alimentate cu curent cel puŃin 12 ore înainte de pornirea unităŃii. 

2. PorniŃi pompa de apă răcită. 

3. Cu întrerupătorul de sistem Q0 pe poziŃia „on”, comutaŃi întrerupătoarele Q1 şi Q2 
pe poziŃia „auto”.  

4. ObservaŃi funcŃionarea unităŃii până când sistemul s-a stabilizat. 

Oprire prelungit ă (sezonier ă) 
1. ComutaŃi întrerupătoarele Q1 şi Q2 (şi Q3) pe poziŃia de evacuare manuală. 

2. După ce compresoarele au evacuat, opriŃi pompa de apă răcită. 

3. OpriŃi alimentarea cu energie a unităŃii şi la pompa de apă răcită. 

4. Dacă lăsaŃi fluid în evaporator, asiguraŃi-vă că elementele de încălzire ale 
evaporatorului sunt operaŃionale. 

5. ComutaŃi întrerupătorul de oprire de urgenŃă S1 pe poziŃia „off”. 

6. ÎnchideŃi ventilul de refulare al compresorului şi ventilul opŃional de aspiraŃie al 
compresorului (dacă este prevăzut), precum şi ventilele de închidere ale conductei 
de lichid. 

7. MarcaŃi toate separatoarele deschise ale compresorului pentru a preveni pornirea 
înainte de deschiderea ventilului de aspiraŃie al compresorului şi ventilelor de 
închidere ale conductei de lichid. 

8. Dacă în sistem nu se foloseşte glicol, goliŃi toată apa din evaporatorul unităŃii şi din 
conductele de apă răcită dacă unitatea trebuie oprită pe timpul iernii şi sunt 
probabile temperaturi sub -20°F.    Evaporatorul este echipat cu elemente de 
încălzire pentru a îmbunătăŃi protecŃia până la -20°F.  Conductele de apă răcită 
trebuie protejate cu protecŃie instalată pe teren.  Nu lăsaŃi rezervoarele şi conductele 
neprotejate în aer liber pe perioada de oprire. 

9. Nu alimentaŃi cu energie elementele de încălzire ale evaporatorului dacă sistemul 
este golit de fluide, deoarece acest lucru poate cauza arderea elementelor de 
încălzire.  

Pornirea dup ă o oprire prelungit ă (sezonier ă) 
1. Cu toate separatoarele electrice blocate şi marcate, verificaŃi toate şuruburile sau 

conexiunile electrice cu papuci de cablu pentru a vă asigura că sunt bine strânse 
pentru un contact electric bun. 

! PERICOL 

BLOCAłI ŞI MARCAłI TOATE SURSELE DE CURENT CÂND VERIFICAłI 
CONEXIUNILE.  ELECTROCUTAREA VA CAUZA ACCIDENTAREA GRAVĂ A 
PERSOANELOR SAU MOARTEA. 

 

2. VerificaŃi tensiunea de alimentare a unităŃii şi observaŃi dacă se încadrează în 
toleranŃa admisă de ±10%.  DiferenŃa de tensiune între faze trebuie să fie de ± 3%. 

3. VerificaŃi dacă întregul echipament auxiliar de comandă este funcŃional şi dacă 
sarcina de răcire adecvată este disponibilă pentru pornire. 
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4. VerificaŃi toate îmbinările prin flanşă ale compresorului dacă sunt bine strânse, 
pentru a evita pierderea de agent frigorific.  PuneŃi întotdeauna la loc capacele de 
sigilare ale valvelor. 

5. AsiguraŃi-vă că întrerupătorul de sistem Q0 este pe poziŃia „Stop” şi întrerupătoarele 
de evacuare Q1 şi Q2 sunt setate pe „Pumpdown and Stop”, comutaŃi separatoarele 
de la reŃea şi de comandă pe „on”.  În acest fel veŃi pune sub tensiune elementele de 
încălzire din carter.  AşteptaŃi minimum 12 ore înainte de a porni unitatea.  RotiŃi 
disjunctoarele compresoarelor pe poziŃia „off” până când sunteŃi gata să porniŃi 
unitatea. 

6. DeschideŃi ventilul fluture opŃional de aspiraŃie al compresorului precum şi ventilele 
de închidere ale conductelor de lichid, ventilele de refulare ale compresorului. 

7. ScoateŃi aerul de pe partea de apă a evaporatorului precum şi din conductele 
sistemului.   DeschideŃi toate ventilele de debit apă şi porniŃi pompa de apă răcită.  
VerificaŃi toate conductele să nu aibă scurgeri şi verificaŃi din nou să nu fie aer în 
sistem.  VerificaŃi debitul măsurând căderea de presiune prin evaporator şi verificând 
curbele de cădere de presiune din manualul de instalare, IMM AGSC-2. 

8. Tabelul următor indică concentraŃiile de glicol necesare pentru protecŃia împotriva 
îngheŃului. 

Tabelul 1, Protec Ńia împotriva înghe Ńului 
Concentra Ńia de glicol procentual ă volumic ă necesar ă 

Pentru protec Ńia împotriva înghe Ńului  Pentru protec Ńia împotriva plesnirii  
Temperatura 

°°°°F (°°°°C) 
Etilenglicol  Propilenglicol  Etilenglicol  Propilenglicol  

20 (6,7) 16 18 11 12 
10 (-12,2) 25 29 17 20 
0 (-17,8) 33 36 22 24 

-10 (-23,3) 39 42 26 28 
-20 (-28,9) 44 46 30 30 
-30 (-34,4) 48 50 30 33 
-40 (-40,0) 52 54 30 35 
-50 (-45,6) 56 57 30 35 
-60 (-51,1) 60 60 30 35 

Note:  
1. Aceste cifre sunt doar nişte exemple şi nu pot fi corespunzătoare pentru fiecare situaŃie.  În general, pentru o marjă 

mai mare de protecŃie, selectaŃi o temperatură cu cel puŃin 10°F mai mică decât temperatura ambiantă probabilă cea 
mai scăzută.  Nivelurile de inhibiŃie trebuie reglate pentru soluŃii cu mai puŃin de 25% glicol. 

2. Glicolul în concentraŃie mai mică de 25% nu este recomandat deoarece există riscul dezvoltării de bacterii şi 
pierderii eficienŃei transferului termic. 
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Schema de cablare  

Figura 17, Schema de cablare tipic ă, Foaia 1  

 
 
 
 
NOTĂ:  
Alarmă compresor nr. 3 se aplică pentru seriile viitoare de produse. 
Alarmele de compresor nu vor fi activate de un defect al unităŃii, doar alarma de unitate se va activa.  Utilizarea alarmei 
de unitate şi a alarmelor de circuit va include toate defectele şi, de asemenea, va stabili ce compresor are o alarmă. 
Cablarea pentru BAS opŃional în continuare pe pagina următoare. 
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Figura 17, Schema de cablare tipic ă, Foaia 1  

 

 

 

Notă: Modulele de interfaŃă BAS şi afişajul la distanŃă indicate mai sus sunt disponibile ca şi opŃiuni. 
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Între Ńinerea sistemului 

Generalit ăŃi 
La pornirea iniŃială şi periodic în timpul funcŃionării, va fi necesară efectuarea unor anumite 
verificări de rutină de service.  Dintre acestea, verificarea vizoarelor conductei de lichid şi a 
vizorului pentru nivelul de ulei din compresor.   În plus, verificaŃi indicaŃiile de presiune şi de 
temperatură de pe controler cu joje şi termometre pentru a vedea dacă unitatea are valori 
măsurate normale de presiune de condensare şi aspiraŃie şi de supraîncălzire şi subrăcire.  Un 
program recomandat de întreŃinere găsiŃi la sfârşitul acestei secŃiuni. 

Un Jurnal de întreŃinere periodică găsiŃi la sfârşitul acestui manual.  Se recomandă ca jurnalul 
să fie copiat şi un raport să fie completat în mod regulat.  Jurnalul va servi drept un instrument 
util pentru un tehnician de service în eventualitatea că un service este necesar. 

Data pornirii iniŃiale, indicaŃiile de vibraŃie, indicaŃiile dispozitivului Megger al compresorului 
şi informaŃiile despre analiza uleiului trebuie păstrate ca şi date de bază pentru a fi consultate.  

Între Ńinerea compresorului 
Compresorul semiermetic nu necesită nicio întreŃinere anuală planificată.  VibraŃia 
compresorului este un indicator de posibilă problemă ce necesită întreŃinerea.  Se recomandă ca 
compresorul să fie verificat cu un analizor de vibraŃii la pornire sau la scurt timp după aceasta şi 
din nou în fiecare an.  Încărcarea trebuie menŃinută pe cât posibil cât mai aproape de încărcarea 
de la testarea iniŃială.  Testarea iniŃială cu analizorul de vibraŃii furnizează un reper pentru 
compresor şi, când este efectuată în mod obişnuit, poate furniza o avertizare privind probleme 
iminente. 

Lubrifierea 
Pentru unităŃile EWAD-C nu este necesară nicio lubrifiere de rutină.  RulmenŃii motorului 
ventilatorului sunt lubrifiaŃi în continuu.  Nicio altă lubrifiere nu este necesară.  Zgomotul 
excesiv la rulmenŃii motorului ventilatorului este un indiciu de posibilă defecŃiune a 
rulmentului.  

Uleiul compresorului trebuie să fie ICI RL68HB, cod Daikin 735030446 în recipient de 1 galon.  
Acesta este un ulei sintetic de tip polyol ester, cu aditivi anti-uzură şi puternic higroscopic.  
Trebuie să aveŃi grijă să reduceŃi expunerea uleiului la aer când schimbaŃi uleiul în sistem. 

Capacitatea de ulei este de 6 galoane (23 litri) pentru toate mărimile de compresoare. 

Îndepărtarea şi Schimbarea filtrului de ulei 

Montarea unui nou element de filtrare a uleiului - Eliminarea 
 

Înainte de această procedură, evacuaŃi compresorul, acŃionaŃi separatoarele de la alimentarea 
electrică a panourilor de comandă şi de la bornele motorului compresorului. 

 
! AVERTIZARE  

După ce compresorul a fost evacuat şi separat electric, uleiul din carcasa filtrului va fi 
fierbinte încă ceva timp după aceea, putând cauza arsuri.  LăsaŃi întotdeauna să treacă 
suficient timp pentru ca uleiul să se răcească destul pentru a nu mai reprezenta un pericol 
când este golit (se recomandă să aibă sub 35 °C).  
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1 Filtru de ulei  - 250mm 

2 Capac carcasă filtru de 
ulei 

3 Inel de etanşare – 89,5x3 

4 Inel de etanşare – 
76,1x3,4 

5 BolŃuri M8 
 

• DeşurubaŃi şi scoateŃi două din bolŃurile cu cap hexagonal de pe marginea capacului, dispuse la 
180° unul de celălalt.  IntroduceŃi ştifturile de ghidare în găurile eliberate.  

• ScoateŃi restul de bolŃuri, scoateŃi capacul de la carcasa filtrului de ulei. 
• TrageŃi filtrul de ulei din lagăr şi extrageŃi filtrul de ulei din carcasă şi curăŃaŃi.  
• CurăŃaŃi capacul carcasei filtrului de ulei. 

Montarea unui nou element de filtrare a uleiului - Reasamblarea 
Înainte de a începe reasamblarea, îndepărtaŃi orice urme de vopsea de pe suprafeŃele 
garniturii. InspectaŃi piesele individual să nu fie deteriorate, asiguraŃi-vă că sunt complet 
curate înainte de a le aşeza pe o foaie de hârtie curată în ordinea logică pentru reasamblare. 

FolosiŃi ulei frigorific proaspăt pentru a lubrifia piesele în timpul reasamblării. Noi inele de 
etanşare trebuie utilizate. 

• IntroduceŃi noul filtru de ulei în carcasă, asigurându-vă că filtrul stă fix pe lagărul de etanşare. 
• PuneŃi la loc capacul carcasei filtrului de ulei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacul carcasei filtrului – 6 bolŃuri M8    Scoaterea capacului carcasei filtrului 
 
 
 

1 
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2 
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CurăŃaŃi filtrul şi curăŃaŃi carcasa filtrului de ulei. CurăŃaŃi 
toate celelalte componente. ÎnlocuiŃi inelele de etanşare. 

 

 

 

 

Bornele electrice 

! PERICOL 

Echipamentul electric poata cauza electrocutarea ducând la accidentarea gravă a persoanelor sau la 
moarte.  OpriŃi, blocaŃi şi marcaŃi toate alimentările înainte de a continua efectuarea service-ului 
următor.  Panourile pot avea mai multe surse de alimentare. 

 
! ATENłIE 

Periodic, verificaŃi bornele electrice dacă sunt bine strânse şi strângeŃi-le după cum e necesar.  FolosiŃi 
întotdeauna o cheie când strângeŃi bornele electrice. 

 

Condensatoare 
Condensatoarele sunt răcite cu aer şi construite din tuburi de cupru cu aripioare interne cu 
diametru exterior de 3/8" (9,5 mm), dispuse în tablă de şah în aripioare din aluminiu cu fante de 
ventilaŃie.  Nu este necesară nicio întreŃinere în mod obişnuit, cu excepŃia îndepărtării de rutină a 
murdăriei şi reziduurilor de pe suprafaŃa exterioară a aripioarelor.  Daikin recomandă utilizarea 
unor agenŃi de curăŃare pentru serpentine spumanŃi, necorozivi, alcalini disponibili la majoritatea 
magazinelor furnizoare de sisteme de aer condiŃionat.  SpălaŃi serpentina din interior spre exterior.   

! AVERTIZARE  

AveŃi grijă la aplicarea agenŃilor de curăŃare a serpentinelor. Aceştia pot conŃine chimicale posibil nocive.  
PurtaŃi aparat de protecŃie respiratorie şi îmbrăcăminte de protecŃie.  ClătiŃi bine toate suprafeŃele pentru 
a îndepărta orice rest de agent de curăŃare.   Nu deterioraŃi aripioarele în timpul curăŃării. 

Dacă tehnicianul de service are motive să creadă că circuitul de agent frigorific conŃine gaze 
necondensabile, va fi necesară recuperarea gazelor necondensabile, respectând cu stricteŃe 
reglementările legii pentru protecŃia aerului, care guvernează evacuarea agentului frigorific în 
atmosferă.  Ventilele Schrader de service sunt situate pe cele două elemente de încălzire cu 
serpentine verticale de pe ambele părŃi ale unităŃii la capătul cutiei de comandă a serpentinei.  
Panourile de acces sunt situate la capătul serpentinei condensatorului chiar în spatele panoului de 
comandă.  RecuperaŃi gazele necondensabile cu unitatea oprită, după o oprire de 15 minute sau 
mai mult, pentru a permite aerului să se adune în partea superioară a serpentinei.  ReporniŃi şi 
puneŃi unitatea în funcŃiune pentru o scurtă perioadă.  Dacă este necesar, opriŃi unitatea şi repetaŃi 
procedura.  RespectaŃi practicile ecologice acceptate când îndepărtaŃi agentul frigorific din unitate. 

Vizorul conductei de lichid 
ObservaŃi vizoarele pentru agentul frigorific (câte unul pe circuit) în fiecare săptămână.  Un vizor 
cu lichid continuu indică faptul că există o încărcătură adecvată de agent frigorific în sistem 
pentru a alimenta corespunzător supapa de expansiune.   

Agent frigorific cu bule în vizorul conductei de lichid, în timpul condiŃiilor de funcŃionare stabile, 
poate indica faptul că există o problemă la supapa electronică de expansiune (EXV) deoarece 
EXV reglează subrăcirea lichidului. O întrerupere a agentului frigorific gaz în vizor ar putea 
însemna şi o cădere de presiune excesivă în conducta de lichid, posibil din cauza unui filtru 
uscător îmbâcsit sau a unei limitări în altă parte pe conducta de lichid. 



D - KOMAC00607-09RO - 66/72   

Un element în interiorul vizorului indică starea de umiditate corespunzătoare unei culori date a 
elementului.  Dacă vizorul nu indică o stare uscată după aproximativ 12 ore de funcŃionare, 
circuitul trebuie evacuat şi filtrul uscător schimbat.  De asemenea, se recomandă o testare a 
acidului din ulei. 

Nu folosiŃi vizorul de pe corpul EXV pentru a încărca agentul frigorific.  Scopul acestuia este de a 
vizualiza poziŃia supapei. 

Alternare 
O caracteristică la toate răcitoarele răcite cu aer EWAD-C de la Daikin este un sistem pentru alternarea 
ordinei în care compresoarele încep să echilibreze numărul de porniri şi orele de funcŃionare.  Alternarea 
circuitelor de agent frigorific se realizează automat prin intermediul controlerului.  Când se află în regimul 
automat, circuitul cu cel mai mic număr de porniri va fi pornit primul.  Dacă toate circuitele funcŃionează 
şi o etapă de reducere a numărului de compresoare în funcŃiune este necesară, circuitul cu cele mai multe 
ore de funcŃionare va fi scos primul din ciclu.  Operatorul poate opri din funcŃionare controlerul şi selecta 
manual circuitul principal drept circuitul 1, 2 sau 3. 

Program de între Ńinere preventiv ă 
PROGRAM DE ÎNTRE łINERE PREVENTIV Ă 

OPERAłIUNE SĂPTĂMÂNAL  LUNAR 
(Nota 1) 

ANUAL 
(Nota 2) 

GeneralităŃi    
   Completare jurnal unitate şi revizuire (Nota 3) X   
  Inspectarea unităŃii privind componentele slăbite sau deteriorate şi 
scurgerile vizibile 

 X  

   Inspectarea integrităŃii izolaŃiei termice    X 
   CurăŃare şi vopsire dacă e necesar   X 
Partea electrică    
   Control testare secvenŃă   X 
   Verificare contactoare privind uzura, înlocuirea acestora dacă este necesar   X 
   Verificare borne privind strângerea, strângerea acestora dacă este necesar    X 
   CurăŃarea panoului de comandă în interior   X 
   CurăŃarea filtrului ventilatorului cutiei de comandă (Nota 7) X   
   Inspectarea vizuală a componentelor privind semnele de supraîncălzire  X  
   Verificarea funcŃionării compresorului şi elementului  de încălzire a 
uleiului  X  

   Măsurarea cu dispozitivul Megger a motorului compresorului    X 
Răcire/Lubrifiant     
   Testare scurgere  X  
   Verificarea vizoarelor conductei de lichid privind debitul continuu X   
   Verificarea vizorului uleiului compresorului privind nivelul corect 
(încărcătura de lubrifiant) X   

   Verificarea căderii de presiune pe filtrul uscător (a se vedea manualul 
pentru spec.) 

 X  

   Verificarea căderii de presiune pe filtrul de lubrifiant (Nota 6)  X  
   Efectuarea unui test de vibraŃii ale compresorului    X 
   Efectuarea unui test de analiză a uleiului la uleiului din compresor   X 
Condensatorul (răcit cu aer)    
   CurăŃarea serpentinelor condensatorului (Nota 4)   X 
   Verificarea paletelor ventilatorului privind strângerea pe arbore (Nota 5)   X 
   Verificarea ventilatoarelor privind slăbirea niturilor şi crăpăturile, 
verificarea suportului motorului 

  X 
   Verificarea aripioarelor serpentinei privind deteriorarea şi îndreptarea 
acestora dacă e necesar 

  X 

Note: 
1. OperaŃiunile lunare includ toate operaŃiunile săptămânale. 
2. OperaŃiunile anuale (sau pornirea de primăvară) includ toate operaŃiunile săptămânale şi lunare. 
3. Înregistrarea valorilor măsurate în jurnal se poate efectua zilnic pentru un nivel mai ridicat de observare a 
unităŃii. 
4. CurăŃarea serpentinei poate fi necesară mai frecvent în zonele cu un nivel ridicat de particule în aer.  
5. AsiguraŃi-vă că motoarele ventilatoarelor sunt separate electric. 
6. ÎnlocuiŃi filtrul în cazul în care căderea de presiune depăşeşte 20 psi. 
7. Programul săptămânal de curăŃare a filtrului ventilatorului poate fi schimbat pentru a satisface condiŃiile 
de lucru.  Este important ca filtrul să permită circulaŃia totală a aerului. 
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Anexă 

Defini Ńii 
Active Setpoint (valoare prestabilit ă activ ă) 
Valoarea prestabilită activă este setarea efectivă la un moment dat.  Această variaŃie 
intervine la valorile prestabilite care pot fi modificate în timpul funcŃionării normale.  
Resetarea valorii prestabilite a temperaturii de ieşire a apei răcite printr-una din mai 
multe metode, cum ar fi temperatura apei de retur, este un exemplu. 

Active Capacity Limit (Limita activ ă de capacitate) 
Valoarea prestabilită activă este setarea efectivă la un moment dat.  Oricare din cele 
câteva mărimi de intrare poate limita capacitatea compresorului sub valoarea maximă a 
acesteia. 

Condenser Saturated Temperature Target (valoarea Ńintă a 
temperaturii de satura Ńie din condensator) 
Această valoare Ńintă a temperaturii de saturaŃie din condensator este calculată folosind 
mai întâi următoarea ecuaŃie: 

 Valoarea Ńintă a temperaturii de saturaŃie din condensator iniŃială = 0,833 
(temperatura de saturaŃie din evaporator) + 68,34 

Această valoare „iniŃială” este valoarea calculată iniŃial.  Această valoare este limitată la 
un interval definit de valorile prestabilite minimă şi maximă ale valorii Ńintă a 
temperaturii de saturaŃie din condensator.  Aceste valori prestabilite limitează valoarea la 
un interval de funcŃionare, iar acest interval poate fi limitat la o singură valoare dacă 
două valori prestabilite sunt setate pe aceeaşi valoare.  

Dead Band (Banda moart ă) 
Banda moartă este un interval de valori în jurul unei valori prestabilite astfel încât o 
modificare a variabilei în limitele intervalului de bandă moartă nu cauzează nicio acŃiune 
de la controler.  De exemplu, dacă o valoare prestabilită de temperatură este 44°F şi are 
o bandă moartă de ± 2 grade F, nu se va întâmpla nimic până când temperatura măsurată 
nu este mai mică de  42°F sau mai mare de 46°F. 

DIN 
Intrare digitală, urmată în mod normal de un număr determinat de numărul intrării. 

Error (eroare) 
În contextul acestui manual, „Error” înseamnă diferenŃa dintre valoarea curentă a unei 
variabile şi setarea Ńintă sau valoarea prestabilită. 

Evaporator Approach (Gradul de supraînc ălzire în evaporator) 
Gradul de supraîncălzire în evaporator se calculează pentru fiecare circuit.  EcuaŃia este 
după cum urmează: 

 Grad de supraîncălzire în evaporator = LWT – Temperatura de saturaŃie din 
evaporator 

Vezi pagina 38 pentru mai multe detalii 

Evap Recirc Timer (temporizare recirculare evaporat or) 
O funcŃie de temporizare, cu o valoare implicită de 30 de secunde, care opreşte orice 
măsurare a valorilor apei răcite pe durata timpului setat.  Această temporizare permite 
senzorilor de apă răcită (în special pentru temperaturile apei) să facă măsurători mai 
exacte ale stărilor sistemului de apă răcită. 

EXV 
Supapa electronică de expansiune, folosită pentru a comanda debitul agentului frigorific 
la evaporator, controlată de microprocesorul circuitului. 
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High Saturated Condenser – Hold Value (valoarea de men Ńinere – 
satura Ńie ridicat ă în condensator)  
Valoarea de menŃinere la saturaŃie ridicată în condensator = Valoarea maximă de 
saturaŃie din condensator – 5 grade F 

Această funcŃie previne încărcarea compresorului când presiunea se apropie în limita a 5 
grade de presiunea maximă de refulare.  Scopul este de a menŃine compresorul în 
funcŃiune pe perioade de posibile presiuni ridicate temporare. 

High Saturated Condenser – Unload Value (Valoarea d e descărcare – 
satura Ńie ridicat ă în condensator)  
Valoarea de descărcare la saturaŃie ridicată în condensator = Valoarea maximă de 
saturaŃie din condensator – 3 grade F 

Această funcŃie descarcă compresorul când presiunea se apropie în limita a 3 grade de 
presiunea maximă de refulare.  Scopul este de a menŃine compresorul în funcŃiune pe 
perioade de posibile presiuni ridicate temporare. 

Light Load Stg Dn Point (punct înc ărcare mic ă de etapă de reducere) 
Punctul din încărcarea procentuală la care unul din două compresoare aflate în funcŃiune 
se va opri, transferând încărcarea unităŃii la compresorul rămas. 

Load Limit (limita de înc ărcare) 
Un semnal exterior de la tastatură, un semnal BAS sau un semnal de 4-20 mA care 
limitează încărcarea compresorului la o valoarea procentuală indicată din capacitatea 
totală.  Utilizată în mod frecvent pentru a limita puterea absorbită a unităŃii.  

Load Balance (echilibrarea înc ărcării) 
Echilibrarea încărcării este o tehnică ce distribuie în mod egal încărcarea totală a unităŃii 
pe compresoarele aflate în funcŃiune pe o unitate sau un grup de unităŃi. 

Low Ambient Lockout (blocare la temperatur ă ambiant ă scăzută) 
Nu lasă unitatea să funcŃioneze (sau să pornească) la temperaturi ambiante sub valoarea 
prestabilită. 

Low Pressure Unload Setpoint (valoare prestabilit ă Descărcare la 
presiune sc ăzută) 
Valoarea prestabilită a presiunii în evaporator în psi, la care controlerul va descărca 
compresorul până când se atinge presiunea prereglată.  

Low Pressure Hold Setpoint (valoare prestabilit ă MenŃinere la 
presiune sc ăzută) 
Valoarea prestabilită a presiunii în evaporator în psi, la care controlerul nu va permite 
încărcarea suplimentară a compresorului. 

Low/High Superheat Error (eroare supraînc ălzire mic ă/mare) 
DiferenŃa dintre supraîncălzirea curentă din evaporator şi valoarea Ńintă a supraîncălzirii. 

LWT 
Temperatura apei de ieşire.  „Apa” este orice fluid utilizat în circuitul răcitorului. 

LWT Error (eroare LWT) 
Eroare în contextul controlerului este diferenŃa dintre valoarea unei variabile şi valoarea 
prestabilită.  De exemplu, dacă valoarea prestabilită a LWT este 44°F şi temperatura 
curentă a apei la un anumit moment dat este 46°F, eroarea LWT este +2 grade. 

LWT Slope (curba de LWT) 
Curba de LWT este o indicaŃie a tendinŃei temperaturii apei.  Se calculează prin 
măsurători de temperatură efectuate la fiecare câteva secunde şi scăderea acestora din 
valoarea anterioară, într-un interval scurs de un minut.  

ms 
Milisecunde 
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Maximum Saturated Condenser Temperature (temperatur a maxim ă 
de satura Ńie din condensator) 
Temperatura maximă de saturaŃie din condensator admisă este calculată în funcŃie de 
înfăşurătoarea de funcŃionare a compresorului. 

OAT 
Temperatura mediului exterior 

Offset (decalaj) 
Decalajul este diferenŃa dintre valoarea curentă a unei variabile (cum ar fi temperatura sau 
presiunea) şi valoarea măsurată indicată pe microprocesor în urma unui semnal de la senzor.   

pLAN 
Peco Local Area Network este denumirea proprietarului reŃelei care conectează 
elementele de comandă. 

Refrigerant Saturated Temperature (temperatura de s atura Ńie a 
agentului frigorific) 
Temperatura de saturaŃie a agentului frigorific se calculează pornind de la indicaŃiile 
senzorului de presiune pentru fiecare circuit.  Presiunea este reglată la o curbă de 
temperatură/presiune pentru R-134a pentru a determina temperatura de saturaŃie. 

Soft Load (înc ărcare u şoară) 
Încărcarea uşoară este o funcŃie configurabilă folosită pentru a creşte capacitatea unităŃii 
pe o anumită perioadă de timp dată, folosită de obicei pentru a influenŃa necesarul de 
energie al clădirii prin încărcarea treptată a unităŃii.  

SP 
Valoarea prestabilită 

SSS 
Dispozitiv de pornire cu semiconductori (Solid state starter) aşa cum este utilizat pe 
compresoarele cu şurub Daikin. 

Suction Superheat (supraînc ălzirea de aspira Ńie) 
Supraîncălzirea de aspiraŃie se calculează pentru fiecare circuit folosind următoarea ecuaŃie: 

Supraîncălzire de aspiraŃie = Temperatura de aspiraŃie - Temperatura de saturaŃie în 
evaporator 

Vezi pagina 38 pentru mai multe detalii. 

Stage Up/Down Accumulator (sumator etap ă de 
suplimentare/reducere)  
Sumatorul poate fi considerat ca o bancă de depozitare de cazuri de intervenŃie care 
indică necesitatea unui ventilator suplimentar.   

Stageup/Stagedown Delta-T (Delta T etap ă de suplimentare/etap ă de 
reducere) 
Etapa de suplimentare/reducere reprezintă acŃiunea de a porni sau opri un compresor sau un 
ventilator în timp ce un altul este încă în funcŃiune.  Pornirea şi oprirea reprezintă acŃiunea de a 
porni primul compresor sau ventilator şi de a opri ultimul compresor sau ventilator.  Delta T 
este „banda moartă” de o parte şi de alta a valorii prestabilite, în care nu are loc nicio acŃiune. 
Stage Up Delay (temporizare etap ă de suplimentare) 
Perioada de timp de temporizare dintre pornirea primului compresor şi pornirea celui de-
al doilea. 

Startup Delta-T (delta T pornire) 
Numărul de grade peste valoarea prestabilită a LWT necesar pentru a porni primul 
compresor. 

Stop Delta-T (delta T oprire) 
Numărul de grade sub valoarea prestabilită a LWT necesar pentru oprirea ultimului 
compresor. 

VDC 
VolŃi, curent continuu, uneori notat cu vdc. 
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