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1 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 

1.1 Obecné 

Instalace, spuštění a servis zařízení může být nebezpečný v případě, že některé faktory týkající se 

instalace nejsou vzaty v úvahu: provozní tlaky, přítomnost elektrických komponentů a napětí a 

místo instalace (zvýšené patky a zvýšené konstrukce). K bezpečnému provedení instalace a 

spuštění jsou oprávněni pouze vysoce kvalifikovaní instalační inženýři, instalatéři a technici, kteří 

absolvovali patřičná školení.  

Během všech servisních činností musí být přečteny a dodrženy všechny pokyny a doporučení, 

které jsou uvedeny v pokynech pro instalaci a servis, stejně jako na štítcích na zařízení a 

komponentech a částech dodávaných samostatně. 

Použijte všechny standardní kódy a postupy. 

Noste ochranné brýle a rukavice. 

K přesunování těžkých předmětů použijte správné nástroje. Zařízení přesunujte opatrně a na zem 

je pokládejte jemně. 

1.2 Vyhněte se zasažení elektrickým proudem 

Přístup k elektrickým komponentům mají pouze zaměstnanci kvalifikovaní v souladu s 

doporučeními IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise). Zejména se doporučuje, abyste před 

zahájením práce odpojili všechny zdroje napájení. Vypněte hlavní vypínač na jističi nebo izolátoru 

hlavního okruhu. 

 
DŮLEŽITÉ: Toto zařízení využívá a vysílá elektromagnetické signály. Testy prokázaly, že 

zařízení splňuje všechny platné zákony týkající se elektromagnetické kompatibility. 

 

 

NEBEZPEČÍ ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM I když je jistič hlavního okruhu 
nebo izolátor vypnutý, některé okruhy mohou být stále pod napětím, neboť mohou být 
zapojené k samostatnému zdroji napájení. 

 

 

NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ Elektrické proudy způsobí, že některé komponenty se zahřejí - 
dočasně nebo trvale. S napájecím kabelem, elektrickým kabely, svorkovnicemi a rámy 
motoru manipulujte s maximální opatrností. 

 

 

POZOR: V souladu s provozními podmínkami je třeba ventilátory čistit pravidelně. 
Ventilátor se může spustit kdykoli, i když bylo zařízení vypnuto. 
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1.3 Bezpečnostní zařízení 

Každá jednotka je vybavena bezpečnostními zařízeními třech druhů: 

1.3.1 Obecná bezpečnostní zařízení 

Bezpečnostní opatření na této úrovni vypnou všechny okruhy a zastaví celé zařízení. Když v 

případě bezpečnostního zařízení dojde k manuálnímu zásahu za účelem zavedení normálního 

provozu stroje. Existují výjimky tohoto obecného pravidla - v případě alarmů připojených za 

dočasně abnormálních podmínek. 

 Nouzové zastavení 

Tlačítko se nachází na dveřích elektrického panelu jednotky. Tlačítko je označené červenou 

barvou na žlutém pozadí. Manuální tlak tlačítka nouzového zastavení zastaví veškeré otáčení a 

tak se předejde jakékoli nehodě, k níž by mohlo dojít. Alarm rovněž generuje ovladač zařízení. 

Uvolněním tlačítka nouzového zastavení se zařízení aktivuje, restartovat ho lze teprve po 

vymazání alarmu na ovladači. 

 

Nouzové zastavení způsobí, že se všechny motory zastaví, ale nevypne napájení zařízení. Zařízení 
neopravujte pokud nevypnete hlavní spínač. 

1.3.2 Bezpečnostní okruh zařízení 

Bezpečnost této úrovně vypne okruh, který chrání. Zbývající okruhy zůstanou spuštěné. 

1.3.3 Komponenty bezpečnostních zařízení 

Bezpečnost této úrovně vypne komponent, který by mohl být za abnormálních provozních 

podmínek poškozen. Níže je uveden přehled bezpečnostních prvků: 

 Ochrana před přetížením/nadproudem 

Zařízení na ochranu před přetížením/nadproudem chrání elektrické motory použité na 

kompresorech, ventilátorech a čerpadlech v případě přetížením nebo zkratu. V případě motorů 

s invertorem je ochrana před přetížením nebo nadproudem integrovaná do elektronických 

pohonů. Další ochrana proti zkratu je zajištěna pojistkami nebo jističi okruhu nainstalovanými na 

každé skupině. 

 Ochrana před přehřátím 

Elektrické motory kompresoru a ventilátoru jsou chráněny před přehřátím termistory 

zabudovanými do vinutí motoru. Pokud teplota vinutí překročí fixní limit, spustí se termistory a 

motor se zastaví. Alarm vysoké teploty se zaznamenává do ovladače zařízení pouze v případě 

kompresorů. Alarm je třeba restartovat z ovladače. 

 

Poškozený ventilátor nespouštějte dřív než vypnete hlavní vypínač. Ochrana před přehřátím se 
automaticky restartuje, proto se ventilátor restartuje automaticky jakmile to teplotní podmínky 
umožní. 

 

 Obraceč fáze, přepětí/nadproud, ochrana před chybou uzemnění 

Když se některý z těchto alarmů spustí, zařízení se okamžitě zastaví a spuštění není povoleno. 

Alarmy se automaticky vymažou jakmile je problém opravený. Tato logika automatického 

mazání umožní zařízení, aby se automaticky obnovilo v případě, kdy napájecí napětí dosáhne 
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horního nebo dolního limitu nastaveného na ochranném zařízení. V dalších dvou případech 

bude třeba provést manuální zásah, jedině tak bude možné problém vyřešit. V případě alarmu 

obraceče fáze je třeba provést inverzi. 

V případě výpadku napájení se zařízení automaticky restartuje aniž by bylo nutné zadat externí 

příkaz. Nicméně, všechny závady aktivní v okamžik odpojení napájení se uloží a v některých 

případech to může zabránit restartu okruhu nebo zařízení. 

 

Přímý zásad do napájení může způsobit úraz elektrickým proudem, popálení nebo dokonce smrt. 
Tuto operaci musí provést pouze školené osoby. 

 

 Průtokový spínač 

Zařízení musí být chráněno průtokovým spínačem. Průtokový spínač zastaví zařízení když se 

průtok vody sníží na méně než je minimální povolený průtok. Když se průtok vody obnoví, 

ochrana průtoku se restartuje automaticky. Výjimkou je případ, kdy se průtokový spínač otevře 

s minimálně jedním spuštěným kompresorem, v takovém případě je třeba alarm vymazat 

manuálně. 

 Ochrana před zamrznutím 

Ochrana před zamrznutím brání tomu, aby voda ve výparníku zamrzla. Automaticky se aktivuje 

když teplota vody (na vstupu nebo na výstupu) klesne pod stanovený limit. V stavu zamrznutí, 

je-li zařízení v pohotovostním stavu, dojde k aktivaci čerpadla výparníku. Pokud dojde k 

podmínce zamrznutí, zařízení se vypne díky alarmu, zatímco čerpadlo bude i nadále spuštěné. 

Alarm se automaticky smaže jakmile dojde k odstranění podmínky zamrznutí. 

 Ochrana při nízkém tlaku 

Pokud okruh určitou dobu pracuje s tlakem sání nižším než je nastavitelný limit, logika okruhu 

vypne okruh a spustí alarm. Alarm je třeba manuálně restartovat na ovladači zařízení. Restart 

se provede pouze pokud nebude tlak sání nižší než bezpečnostní limit. 

 Ochrana při vysokém tlaku 

V případě, že se výstupní tlak příliš zvýší a překročí limit, který je spojený s provozním 

bezpečnostním nastavením kompresoru, bezpečnostní logika okruhu se pokusí alarmu zabránit 

nebo pokud oprava nemá žádný účinek, vypne okruh než se otevře mechanický spínač 

vysokého tlaku. Alarm je třeba manuálně restartovat na ovladači zařízení. 

 Mechanický spínač vysokého tlaku 

Každý okruh je vybavený minimálně jedním spínačem vysokého tlaku, který se snaží zabránit 

otevření bezpečnostního ventilu. Když se výstupní tlak příliš zvýší, mechanický spínač 

vysokého tlaku se otevře a okamžitě kompresor zastaví, odpojí ho od pomocného relé. Alarm 

lze vymazat jakmile se výstupní tlak znovu dostane na normální hodnotu. Alarm musí být 

restartován na spínače a na ovladači. Spouštěcí hodnotu tlaku nelze měnit. 

 Bezpečnostní ventil 
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Pokud se tlak v chladícím okruhu příliš zvýší, ventil se otevře a maximální tlak omezí. Pokud k 

tomu dojde, zařízení okamžitě vypněte a kontaktujte lokální servis. 

 Chyba invertoru 

Každý kompresor může být vybaven vlastním invertorem (integrovaným nebo externím). 

Invertor může automaticky monitorovat svůj stav a informovat ovladač v případě selhání nebo 

podmínek předcházejících spuštění alarmu. Pokud k tomu dojde, ovladač omezí provoz 

kompresoru, případně vypne okruh v alarmu. K vymazání alarmu bude třeba provést manuální 

úkon na ovladači. 

1.4 Dostupné snímače 

1.4.1 Tlakové snímače 

Dva typy elektronických snímačů jsou použity k měření sání, vypouštění a tlaku oleje každého 

okruhu. Rozsah každého snímače je zřetelně uveden na krytu snímače. Výstupní tlak a tlak oleje 

jsou monitorovány snímače stejného rozsahu. 

1.4.2 Snímače teploty 

Na vstupní a výstupní straně jsou nainstalovány snímače. Uvnitř chladiče je namontovaný snímač 

venkovní teploty. Kromě toho každý okruh obsahuje snímače teploty na vstupu a výstupu, které 

monitorují a řídí teploty přehřáté chladící látky. 

Teplotu pohonu v případě invertorů chlazených chladící látkou měří další snímače. 

1.4.3 Termistory 

Každý kompresor je vybavený termistory PTC, které jsou z důvodu ochrany motoru zabudované 

do vinutí motoru. Termistory se zaseknou na vysoké hodnotě v případě, že teplota motoru 

dosáhne nebezpečné teploty. 

1.4.4 Detektory netěsnosti 

Volitelně lze zařízení vybavit detektory netěsnosti, které vycítí vzduch v kompresoru a jsou 

schopné identifikovat únik chladící látky. 

1.5 Ovládací prvky k dispozici 

1.5.1 Čerpadla výparníku 

Ovladač může regulovat jedno nebo dvě čerpadla výparníku a převzít kontrolu nad automatickým 

přehozením čerpadel. Čerpadla lze rovněž upřednostnit a jedno z nich dočasně deaktivovat. Jsou-

li čerpadla vybavena invertorem, ovladač dokáže rovněž kontrolovat rychlost čerpadel. 

1.5.2 Kompresory 

Ovladač může regulovat jeden nebo dva kompresory nainstalované na jednom nebo dvou 
nezávislých chladících okruzích (jeden kompresor na okruh). Ovladač bude řídit všechny 
bezpečnostní pojistky každého kompresoru. Vestavěné bezpečnostní pojistky invertoru ovládá 
elektronika a jsou oznamována UC. 

1.5.3 Expanzní ventil 

Ovladač dokáže regulovat elektronický expanzní ventil každého chladícího okruhu. Logika 

Microtech® III vždy zajistí nejlepší provoz chladícího okruhu. 
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1.6 Připojení koncových bloků 

1.6.1 Obecný popis 

Níže uvedené kontakty jsou k dispozici na svorkovnici uživatele označené ve schématu zapojení 

jako MC24 nebo MC230. Následující tabulka shrnuje připojení na svorkovnici uživatele. 

 
Popis Koncová zapojení Poznámky 

Spínač průtoku (povinný) 708, 724 Digitální vstup 24 Vdc 

Dvojitý bod nastavení 703, 728 Digitální vstup 24 Vdc 

Zapnout omezení proudu 884, 885 Digitální vstup 24 Vdc 

Externí selhání 881,884 Digitální vstup 24 Vdc 

Aktivace rychlého restartu (volitelná) 764, 765 Digitální vstup 24 Vdc 

Záložní chladič (volitelný) 764, 763 Digitální vstup 24 Vdc 

Výběr LOC/BMS (volitelný) 894, 895 Digitální vstup 24 Vdc 

Dálkové zap./vyp. 540, 541 Digitální vstup 230 Vac 

Obecný alarm 525, 526 Žádný digitální výstup (24…230 Vac ext. přívod) 

Stav kompresoru 1 512, 513 Žádný digitální výstup (24…230 Vac ext. přívod) 

Stav kompresoru 2 514, 515 Žádný digitální výstup (24…230 Vac ext. přívod) 

Okruh alarmu 1 (volitelný) 560, 561 Žádný digitální výstup (24…230 Vac ext. přívod) 

Okruh alarmu 2 (volitelný) 560, 562 Žádný digitální výstup (24…230 Vac ext. přívod) 

Spuštění čerpadla výparníku #1 806, 805 Žádný digitální výstup (24 Vdc int. přívod) 

Spuštění čerpadla výparníku #2 806, 807 Žádný digitální výstup (24 Vdc int. přívod) 

Limit požadavku 888, 889 Analogový vstup 4-20 mA 

Proudové omezení (volitelné) 886, 890 Analogový vstup 4-20 mA 

Bod nastavení potlačení 886, 887 Analogový vstup 4-20 mA 

Signál čerpadla VFD (volitelný) 882, 883 Analogový vstup 0-10 Vdc 

 

1.6.1.1 Průtokový spínač 

I když je průtokový spínač nabízen jako volitelné příslušenství, je nutné nainstalovat jedena  zapojit 

ho k digitálním vstupním svorkám, za účelem spuštění chladiče v případě, že dojde ke zjištění 

minimálního průtoku. 

 

Obsluha přístroje obejitím průtokového spínače nebo bez řádného průtokového spínače může 
výparník poškodit v důsledku zamrznutí. Provoz průtokového spínače je třeba zkontrolovat před 
spuštěním zařízení. 

1.6.1.2 Dvojitý bod nastavení 

Tento kontakt může být použit k přepínání mezi dvěma různými body nastavení LWT, v závislosti 

na použití, mezi různými provozními režimy.  

Režim ledu je třeba vybrat v případě skladování ledu. V případě, že UC spustí chladič v režimu 

zap./vyp., všechny chladiče se vypnou jakmile bude dosaženo nastavené hodnoty. V takovém 

případě se zařízení spustí při plné kapacitě a potom se vypne, použijete se prodleva startu různých 

chladičů. 

1.6.1.3 Proudové omezení (volitelné) 

Tato volitelná funkce umožňuje řízení kapacity zařízení za účelem omezení vstupního napětí. 

Funkce limitu napětí se nachází v v možnosti Měřič energie. Omezující signál bude porovnán s 

omezující hodnotou nastavenou v HMI. Ve výchozím nastavení je nastavená hodnota limitu napětí 

vybrána prostřednictvím HMI: externí signál 4-20 mA může být aktivován za účelem dálkově 

proměnlivé nastavené hodnoty. 
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1.6.1.4 Externí selhání 

Tento kontakt je k dispozici pro podávání informací o selhání nebo varování z externího zařízení. 

Může jít o alarm z externího čerpadla, který informuje UC o selhání. Tento vstup lze nakonfigurovat 

jako chybu (zastavení zařízení) nebo varování (zobrazí se na HMI bez jakékoli akce na chladiči). 

1.6.1.5 Rychlý restart (volitelný) 

Účelem funkce rychlého restartu je umožnit restart zařízení v co nejkratší době po výpadku 

napájení a poté obnovení v co nejkratším možném čase (zachování spolehlivosti úrovně běžného 

provozu). Rychlý restart es aktivuje spínačem. 

1.6.1.6 Dálkové ovládání vypnuto-zapnuto 

Toto zařízení lze spustit prostřednictvím dálkově ovládaného kontaktu. Spínač Q0 je třeba vybrat 

jako "dálkový".  

1.6.1.7 Obecný alarm 

V případě alarmu zařízení je tento výstup uzavřen a dojde tak k nahlášení chybové podmínky do 

externě zapojené BMS. 

1.6.1.8 Stav kompresoru 

Digitální výstup je uzavřený když je související okruh spuštěný. 

1.6.1.9 Okruh alarmu (volitelný) 

Tato možnost je součástí možnosti "Rychlý restart". Související digitální kontakt se v případě 

alarmu okruhu zavře. 

1.6.1.10 Spuštění čerpadla výparníku 

Digitální výstup 24 Vdc (s interním napájením) se aktivuje když je třeba, aby se spustilo čerpadlo 

(1 nebo 2). Výstup lze použít ke spuštění externího čerpadla (při fixní nebo proměnlivé rychlosti). 

Výstup vyžaduje externí vstup nebo relé s budícím proudem nižším než 20 mA. 

1.6.1.11 Limit požadavku 

Tuto volitelnou funkci lze použít k omezení procentuálního využití kapacity zařízení na proměnlivou 

hodnotu limitu. Toto omezení nemůže být přímo spojené s odpovídajícím omezením napětí 

zařízení (50% požadavku limitu se může lišit o 50% od zařízení FLA). 

Signál limitu požadavku lze měnit mezi 4 a 20 mA. Microtech III tento signál konvertuje na omezení 

kapacity mezi minimální kapacitou a plnou kapacitou při lineárním vztahu. Signál mezi 0 a 4 mA 

bude odpovídat plné kapacitě zařízení, pokud v případě tohoto vstupu nebude použito žádné 

omezení. Maximální omezení nikdy nevynutí vypnutí zařízení. 

1.6.1.12 Bod nastavení potlačení 

Tento vstup umožní použít časový posun aktivní zadané hodnoty za účelem nastavení bodu 

ELWT. Tento vstup lze použít k maximalizaci pohodlí. 

1.6.1.13 Signál čerpadla VFD (volitelný) 

Když je třeba použít sadu invertoru, výchozí kontrolu rychlosti nastaví zákazník. Koncovky "Signál 

čerpadla VFD" umožní zákazníkovi zapojit externí referenční vodič do invertoru. Tyto koncovky 

jsou umístěny v hlavním elektrickém panelu.  
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2 OBECNÝ POPIS 

2.1 Obecné 

Microtech® III je systém pro ovládání vzduchem chlazených chladičů s jedním nebo dvojitým 

okruhem. Microtech® III kontroluje nezbytné spuštění kompresoru pro zachování požadované 

teploty vody opouštějící výměník. V režimu chlazení řídí provoz ventilátorů za účelem udržení 

správného kondenzačního tlaku v každém okruhu. 

Bezpečnostní zařízení trvale monitoruje Microtech® III za účelem zajištění bezpečného provozu. 

Microtech® III rovněž umožňuje přístup k testovací rutině zahrnující všechny vstupy a výstupy. 

Všechny ovládací prvky Microtech® III fungují v souladu s třemi nezávislými režimy: 

 Lokální režim: stroj je řízen příkazy z uživatelského rozhraní. 

 Dálkový režim: stroj je řízen dálkovými kontakty (bez voltů). 

Síťový režim: stroj je řízen příkazy ze systému BAS. V takovém případě se k propojení zařízení s 

BAS použije datový komunikační kabel.  

Když systém Microtech® III funguje samostatně (lokální nebo dálkový režim), uchová si všechny 

své možnosti ovládání, ale nenabízí žádnou z funkcí síťového režimu. 

2.2 Použité zkratky 

V tomto návodu jsou chladící okruhy nazývány okruh 1 a okruh 2. Kompresor v okruhu 1 je 

označený Cmp1. Kompresor v okruhu 2 je označený Cmp2. 

Následující zkratky jsou používány často: 

UC Jednotka ovladače (Microtech III) 

HMI Rozhraní člověk-stroj 

CP Kondenzující tlak 

EP Odpařovací tlak 

CSRT Kondenzační nasycená teplota chladiva 

ESRT Odpařovací nasycená teplota chladiva 

ST Teplota sání 

DT Výtlačná teplota 

SSH Přehřívání sání 

DSH Přehřátí při výtlaku 

EXV Elektronický expanzní ventil 

ELWT Teplota vody na výstupu výparníku 

EEWT Teplota vody na vstupu výparníku 
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2.3 Provozní omezení ovladače 

Provoz (IEC 721-3-3): 

 Teplota -40...+70 °C 

 Omezení LCD -20… +60 °C 

 Omezení svorkovnice -25… +70 °C 

 Vlhkost < 90 % r.h (žádná kondenzace) 

 Tlak vzduchu min. 700 hPa, odpovídající max. 3 000 metrům nad úrovní moře 

 Přeprava (IEC 721-3-2): 

 Teplota -40...+70 °C 

 Vlhkost < 95 % r.h (žádná kondenzace) 

 Tlak vzduchu min. 260 hPa, odpovídající max. 10 000 metrům nad úrovní moře 

2.4 Architektura ovladače 

Celková architektura ovladače je následující: 

 Hlavní ovládací prvek MicroTech III 

 Rozšíření I/O v závislosti na konfiguraci zařízení 

 Vybraná komunikační rozhraní 

 Periferní sběrnice se používá k připojení rozšíření I/O k hlavnímu ovladači. 

 

Ovladač/ 
Rozšiřující modul 

Číslo části Siemens Adresa Použití 

Hlavní ovladač POL687.70/MCQ n/a Použito na všech konfiguracích 

EEXV Modul 1 POL94U.00/MCQ 3 Použito na všech konfiguracích 

EEXV Modul 2 POL94U.00/MCQ 4 Použito při konfiguraci pro 2 okruhy 

Rozšiřující modul POL965.00/MCQ 5 Použito na všech konfiguracích 

Modul rychlého restartu POL945.00/MCQ 22 Použito s možností rychlého restartu 

 

Všechny desky se dodávají ze společného zdroje 24 Vac. Nástavní desky lze přímo napájet z 

ovladače jednotky. Všechny desky jsou dodávány se zdroje 24 Vdc. 
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VAROVÁNÍ: Při zapojení napájení do desek zachovejte správnou polaritu, v opačném 

případě nebude komunikace sběrnic fungovat a desky se mohou poškodit. 

 

2.5 Komunikační moduly 

Některý z následujících modulů lze zapojit přímo do levé strany hlavního ovladače, aby fungovalo 

BAS nebo jiné dálkové rozhraní.  Do ovladače lze najednou zapojit až tři.  Ovladač musí být 

automaticky detekován a po restartu se nakonfiguruje pro nové moduly.  Odstranění modulů z 

jednotky bude vyžadovat manuální změnu konfigurace. 

Modul Číslo části Siemens Použití 

BacNet/IP POL908.00/MCQ Volitelné 

Lon POL906.00/MCQ Volitelné 

Modbus POL902.00/MCQ Volitelné 

BACnet/MSTP POL904.00/MCQ Volitelné 
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3 Použití ovladače 
Řídící systém tvoří jednotka ovladače (UC) vybavená sadou rozšiřovacích modulů, které 

implementují další funkce. Všechny desky komunikují přes interní obvodovou desku s UC. 

Microtech III řídí informace přijaté z různých tlakových a teplotních sond nainstalovaných na 

kompresorech a předávaných do zařízení. UC obsahuje program, který jednotku řídí. 

Standardní HMI tvoří vestavěný displej (A) se 3 tlačítky (B) a ovládáním (C). 

 

Klávesnici/displej (A) tvoří 5 řádků po 22 znacích. 

Níže je popsána funkce tří tlačítek (B): 

 
Stav alarmu (odkazuje na stránku se seznamem alarmů, protokolem a snímkem, je-li k 
dispozici). 

 Zpět na hlavní stranu 

 Zpět na předchozí úroveň (může jít o hlavní stranu) 

 
Příkaz push’n’roll (C) se používá k procházení mezi různými stránkami menu, nastavení a dat, 

které jsou v HMI k dispozici pro aktivní úroveň. Otočné kolečko umožní procházení mezi řádkami 

na obrazovce (straně) a zvýšení a snížení hodnot během editace. Stlačení kolečka funguje jako 

použití tlačítka Enter a přejdete na další sadu parametrů. 

3.1 Obecná doporučení 

Před zapnutím zařízení si přečtěte následující doporučení: 

 Po provedení všech operací a nastavení zavřete panely spínací skříně. 

 Panely spínací skříně může otevřít pouze školený zaměstnanec. 

 Když UC vyžaduje častější přístup, doporučuje se instalace dálkového rozhraní. 

A B C 

AC EEXV1 EEXV2 

UC 
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 Výparník, kompresory a související invertory jsou chráněny před zamrznutím elektrickým 

vyhříváním. Toto vyhřívání je zajištěno prostřednictvím hlavního napájení a teplotu řídí 

termostat nebo ovladač zařízení. Extrémně nízké teploty mohou poškodit i LCD displej 

ovladače zařízení. Z tohoto důvodu se důrazně doporučuje, abyste napájení nevypínali 

během zimy, zejména ve studeném klimatu. 

3.2 Navigace  

Když je v řídícím okruhu použito napájení, obrazovka ovladače se aktivuje a zobrazí se úvodní 

obrazovka, k níž lze získat přístup po stisknutí tlačítka Menu. Navigační kolečko je jediným 

nezbytným navigačním zařízením, i když tlačítka MENU, ALARM a ZPĚT poskytují zkratky 

vysvětlené dříve. 

Na následujícím obrázku je příklad obrazovek HMI. 

 M a i n  M e n u                  1 / 11 
E n t e r  P a s s w o r d                 
U n i t  S t a t u s =                   
 O f f :  U n i t  S W                  

A c t i v e  S e t p t =             7 . 0 ° C 

 

Zvonek, který se objeví v pravém horním rohu displeje značí aktivní alarm. Pokud se zvonek 

nepohne, znamená to, že alarm byl zjištěn, ale neodstraněn, neboť nebyla odstraněna podmínka 

spuštění alarmu. 

 M a i n  M e n u                  1 /  

E n t e r  P a s s w o r d                 
U n i t  S t a t u s =                   
 O f f :  U n i t  S W                  

A c t i v e  S e t p t =             7 . 0 ° C 

 

Aktivní položka je vyznačena kontrastně, v tomto příkladu položka zvýrazněná v hlavním menu je 

odkazem na další stranu. Po stisknutí přejde HMI na další stranu. V tomto případě přejde HMI na 

stranu Zadat heslo. 

 E n t e r  P a s s w o r d             2 / 2 
                              

E n t e r  P W                   * * * * 
                              
                              

 

3.3 Hesla 

Struktura HMI je založena na úrovních přístupu, což znamená, že každé heslo prozradí všechna 

nastavení a parametry povolené pro danou úroveň hesla. Základní informace o stavu včetně 

seznamu aktivních alarmů, aktivní zadané hodnoty a řízené teploty vody lze získat bez nutnosti 

zadání hesla. 

Uživatelské UC má dvě úrovně hesel: 

 UŽIVATEL 5321 

ÚDRŽBA 2526 
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Následující informace zahrnou všechny údaje a nastavení dostupná pomocí hesla údržby. 

Uživatelské heslo prozradí podmnožina nastavení vysvětlená v kapitole 4. 

Na obrazovce Zadat heslo se vyznačí řádek s heslem, aby bylo jasné, že pole po pravé straně lze 

změnit. To představuje zadanou hodnotu ovladače. Stisknutím tlačítka se označí jednotlivé pole, a 

zadání numerického hesla tak bude snadné. Při změně všech polí dojde k zadání 4 číslic hesla a 

jsou-li správné, lze provést další nastavení. 

 E n t e r  P a s s w o r d             2 / 2 
                              

E n t e r  P W                   5 * * * 
                              
                              

 
Heslo vyprší po 10 minutách a zruší se v případě zadání nového hesla nebo vypnutí ovládání. 

Zadání neplatného hesla má stejný účinek jako pokračování bez hesla. 

Jakmile dojde k zadání platného hesla, ovladač umožní provést další změny aniž by uživatel musel 

zadat heslo dokud nevyprší buď heslo nebo dokud není zadané jiné heslo. Výchozí hodnota 

nastavení časovače je 10 minut. V části Rozšířená menu, Nastavení časovače ji lze změnit z 3 na 

30 minut. 

3.4 Úprava 

Režim Úprava se spustí stisknutím navigačního kolečka zatímco kurzor směřuje na řádek 

obsahující upravitelné pole. Jakmile v režimu úprav dojde k opětovnému stisknutí navigačního 

kolečka, upravované pole se zvýrazní. Otočení kolečka ve směru hodinových ručiček na 

zvýrazněném poli způsobí, že se hodnota zvýší. Otočení kolečka proti směru hodinových ručiček 

na zvýrazněném poli způsobí, že se hodnota sníží. Čím rychleji se kolečkem otáčím, tím rychleji se 

hodnota zvyšuje nebo snižuje. Opětovné stisknutí kolečka způsobí uložení nové hodnoty, opuštění 

režimu úprav a návrat do navigačního režimu. 

Parametr s "R" je pouze ke čtení; obsahuje hodnotu nebo popis podmínky. "R/W" značí možnost 

čtení a/nebo zápisu; hodnotu lze číst nebo změnit (za předpokladu, že bylo zadané správné heslo). 

Příklad 1: Kontrola stavu, například - je zařízení řízeno lokálně nebo externí sítí?  Díváme se na 

Zdroj UC, neboť jde o parametr stavu jednotky, spuštěný v hlavním menu a vybraný jako 

Zobrazit/Nastavit jednotku, poté stiskněte kolečko a přejděte na další sadu menu. Po pravé straně 

se zobrazí šipka, označující, že je třeba přejít na další úroveň.  Stiskněte kolečko a proveďte 

přechod na další úroveň. 

Zobrazí se odkaz Stav/Nastavení. Zobrazí se šipka označující, že tato řádka je odkazem na další 

menu. Znovu stiskněte kolečko a přejděte na další menu, Nastavení/Stav zařízení. 

Otočte kolečkem dolů, přejděte na Zdroj řízení a přečtěte si výsledek. 

Příklad 2: Změna zadané hodnoty, např. zadaná hodnota chlazené vody. Tento parametr je 

navržen jako zadaná hodnota chlazení LWT 1 a jde o parametr nastavení zařízení. Z hlavního 

menu vyberte Zobrazit/Nastavit zařízení. Zobrazí se šipka označující, že jde o odkaz na další 

menu.  
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Stiskněte kolečko a přejděte na další menu Zobrazit/Nastavit zařízení a k procházení teplotami 

použijte kolečko. To má znovu šipku a jde o odkaz na další menu. Stiskněte kolečko a přejděte do 

nabídky Teploty, která obsahuje šest řádků se zadanými hodnotami teploty. Přejděte na Chlazení 

LWT 1 a stiskněte kolečko, následně přejdete na stránku změny této položky. Kolečko otočte a 

natavte požadovanou zadanou hodnotu. Poté kolečko stiskněte ještě jednou a potvrďte novou 

hodnotu. Pomocí tlačítka Zpět lze přejít zpět do menu Teploty, kde se nová hodnota zobrazí. 

Příklad 3: Vymazání alarmu,. Přítomnost nového alarmu se označí vyzváněním zvonku v pravém 
horním rohu displeje. Pokud zvonek zamrzne, došlo k oznámení jednoho nebo více alarmů, ty jsou 
nicméně stále aktivní. Chcete-li z hlavního menu zobrazit menu Alarm, přejděte na řádek Alarmy 
nebo jednoduše stiskněte tlačítko Alarm na displeji.  Upozorňujeme, že řádek se šipkou obsahuje 
odkaz. Stiskněte kolečko a přejděte na další menu Alarmy se dvěma řádky - Aktivní alarm a 
Protokol alarmu. Alarmy se z odkazu Aktivní alarm smažou. Stiskněte kolečko a přejděte na další 
obrazovku. Když se otevře seznam aktivních alarmů, přejděte na položku AlmClr, která je ve 
výchozím nastavení vypnutá. Tuto hodnotu změňte a získávejte upozornění na alarmy. Pokud lze 
alarmy smazat, na počítadle alarmů se zobrazí 0, v opačném případě se zobrazí počet stále 
aktivních alarmů. Po oznámení alarmů se ikona zvonku v pravém horním rohu displeje přestane 
pohybovat, ale zůstane zobrazená pokud je nějaký z alarmů stále aktivní. 

3.5 Základní diagnostika řídicího systému 

Řídicí jednotka MicroTech III, rozšiřující moduly a komunikační moduly jsou vybaveny dvěma 

stavovými LED (BSP a BUS) signalizujícími provozní stav zařízení. BUS LED značí stav 

komunikace s ovladačem. Význam dvou stavových LED je popsán níže. 

UC BSP LED 

BSP LED Režim 

Svítí zeleně Spuštěná aplikace 

Svítí žlutě Aplikace zavedena, ale nespuštěna (*) nebo aktivní režim aktualizace BSP 

Svítí červená Chyba hardwaru (*) 

Blikající zelená Fáze spuštění BSP Ovladač potřebuje čas ke spuštění. 

Blikající žlutá Aplikace se nenahrála (*) 

Blikající žlutá/červená Selhání nouzového režimu (v případě, že aktualizace BSP byla přerušena) 

Blikající červená Chyba BSP (chyba softwaru*) 

Blikající červená/zelená Aktualizace nebo spuštění aplikace/BSP 

(*) Kontaktujte servis 

Rozšiřující moduly  

BSP LED 

BSP LED Režim 

Svítí zeleně BSP běží 

Svítí červená Chyba hardwaru (*) 

Blikající červená Chyba BSP (*) 

Blikající červená/zelená Režim aktualizace BSP 

 

BUS LED 

BUS LED Režim 

Svítí zeleně Komunikace běží, I/O funguje 

Svítí žlutě Komunikace spuštěna, ale parametr aplikace je chybný nebo chybí, nebo nesprávná kalibrace. 

Svítí červená Komunikace neběží (*) 

Komunikační moduly  

BSP LED (stejné pro všechny moduly) 

BSP LED Režim 

Svítí zeleně BSP běží, komunikace s ovladačem 

Svítí žlutě BSP běží, žádná komunikace s ovladačem (*) 

Svítí červená Chyba hardwaru (*) 
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Blikající červená Chyba BSP (*) 

Blikající červená/zelená Aktualizace aplikace/BSP  

(*) Kontaktujte servis 

LON modul BUS LED 

BUS LED Režim 

Svítí zeleně Připraven ke komunikaci. (Všechny parametry nahrány, Neuron konfigurován). Nesignalizuje komunikaci s 
dalšími zařízeními. 

Svítí žlutě Spuštění 

Svítí 
červená 

Nekomunikuje s Neuron (vnitřní chyba, lze vyřešit nahráním nové aplikace LON) 

Blikající 
žlutá 

Nefunguje komunikace s Neuron. Je nutno nakonfigurovat Neuron a provést online nastavení nástrojem LON. 

 

Bacnet MSTP BUS LED 

BUS LED Režim 

Svítí zeleně Připraven ke komunikaci. Server BACnet je spuštěn. Nesignalizuje probíhající komunikaci. 

Svítí žlutě Spuštění 

Svítí červená Sever BACnet nefunguje. Po 3 sekundách proběhne automatický pokus o restart. 

 

Bacnet IP BUS LED 

BUS LED Režim 

Svítí zeleně Připraven ke komunikaci. Server BACnet je spuštěn. Nesignalizuje probíhající komunikaci. 

Svítí žlutě Spuštění. LED zůstane žlutá, dokud modul neobdrží IP adresu, proto je nutno, aby bylo navázáno spojení. 

Svítí červená Sever BACnet nefunguje. Po 3 sekundách proběhne automatický pokus o restart. 

 

Modbus BUS LED 

BUS LED Režim 

Svítí 
zeleně 

Veškerá komunikace běží 

Svítí žlutě Spuštění nebo jeden z konfigurovaných kanálů není připojen k Master. 

Svítí 
červená 

Veškerá konfigurovaná komunikace nefunkční. To znamená, že neprobíhá komunikace s Master. Prodlevu lze 
nastavit. Pokud nastavíte nulu, prodleva je neaktivní. 

 

3.6 Údržba ovladače 

V případě ovladače je třeba udržovat nainstalovanou baterii. Baterii je třeba vyměnit každé dva 

roky. Model baterie je: BR2032 a vyrábí ho řada různých dodavatelů. 

Při výměně baterie sejměte plastový kryt displeje ovladače, použijte k tomu šroubovák, jak je 

zobrazeno na následujících snímcích. 

  
 

Dejte pozor, abyste plastový kryt nepoškodili. Novou baterii je třeba vložit do správného 

držáku, který je na následujícím obrázku zvýrazněný, a je třeba respektovat polarity vyznačené 

na samotném držáku. 
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3.7 Volitelné vzdálené uživatelské rozhraní 

K UC lze volitelně zapojit externí HMI. Vzdálené HMI nabízí stejné možnosti jako vestavěný 

displej, plus označení provedeného alarmu, které se zobrazí pomocí diody pod tlačítkem zvonku.  

 
 
Dálkové ovládání si lze objednat společně se zařízením.  Rovněž ho lze objednat kdykoli po 

doručení chladiče a provedení zapojení vysvětleného na další stránce.  Vzdálený panel se napájí 

ze zřízení a není nutné zajišťovat žádný další zdroj napájení. 

Všechna nastavení zobrazení, která jsou k dispozici na ovladači zařízení, jsou k dispozici i na 

vzdáleném panelu.  Navigace je stejná jako na ovladači popsaném v tomto návodu. 

Na úvodní obrazovce se po zapnutí zobrazí zapojená zařízení.  Označte požadované zařízení, 

stiskněte kolečko a vstupte do příslušného ovládání.  Vzdálené ovládání automaticky zobrazí 

připojená zařízení, není nutné provést žádné natavení. 

Vzdálené HMI lze použít až na 700 m, pomocí propojení svorkovnice dostupné na UC. Při 

řetězovém zapojení popsaném níže lze jedno HMI propojit až s 8 zařízeními. Podrobnosti viz 

konkrétní návod k použití HMI. 

 

  

 

MicroTech®  III 
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3.8 Zabudované webové rozhraní 

Ovladač MicroTech III má zabudované webové rozhraní, které lze použít k monitorování zařízení 

při zapojení do lokální sítě. V závislosti na konfiguraci sítě lze provést konfiguraci IP adresy 

MicroTech III jako fixní IP DHCP. 

S pomocí běžného webového prohlížeče lze PC propojit s ovladačem zařízení při zadání IP adresy 

ovladače nebo názvu hostitele, které naleznete na stránce "O chladiči", která se vám otevře i bez 

zadání hesla. 

Při zapojení bude třeba zadat uživatelské jméno a heslo, jak je znázorněno na obrázku níže: 

 

Pro přístup na webové rozhraní zadejte následující údaje: 

Uživatelské jméno: ADMIN 
Heslo: SBTAdmin! 
 
Zobrazí se následující stránka: 

 
Stránka je kopií HMI a má stejná pravidla co do úrovní a konstrukce přístupu. 
Kromě toho umožňuje sledovat max. 5 různých protokolů. Je třeba kliknou na hodnotu, kterou 
chcete monitorovat, poté se zobrazí následující obrazovka: 
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V závislosti na webovém prohlížeči a jeho verzi se nemusí zobrazit některé funkce protokolu. Je 

třeba, aby webový prohlížeč podporoval HTML 5, např.: 

 Microsoft Internet Explorer v.11, 

 Google Chrome v.37, 

 Mozilla Firefox v.32. 

Tyto softwary jsou pouze příkladem podporovaných prohlížečů a uvedené verze je třeba 

považovat za minimální verze. 
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4 Struktura menu 
Všechna nastavení jsou rozdělena do různých menu. Každé menu obsahuje dílčí menu, funkce 

související s nastavením nebo daty (např. Úspora energie nebo Nastavení) nebo subjekt (např. 

Zařízení nebo Okruh). Šedé pole na následujících stranách značí proměnlivé hodnoty a hodnoty 

výchozího nastavení. 

4.1 Hlavní menu 

 
Zadaná hodnota/Sub 

menu 
Výchozí Rozsah Popis 

Zadejte heslo  - Menu pro aktivaci úrovní přístupu 

Rychlé menu  - Menu pro spuštění dat zařízení 

Rychlé nastavení  - Menu pro rychlé nastavení 

Zobrazit/Nastavit jednotku  - Menu pro nastavení dat  

Zobrazit/Nastavit okruh  - Menu pro nastavení dat a okruhu 

Unit Status= Vyp.:  
Sp.jednotky 

Auto   
Vyp.: Čas. režimu Led 
Vyp.: Odemknutí OAT 
Vyp.: Všechny okruhy 
vypnuty 
Vyp.: Alarm zařízení 
Vyp.: Vypnutá klávesnice 
Vyp.: Dálkový ovl. 
Vyp.: Vypnout BAS 
Vyp.: Sp.jednotky 
Vyp.: Režim testu 
Auto: Redukce šumu 
Auto: Čekání na naplnění 
Auto: Časovač recirk. výp. 
Auto: Čekání na naplnění 
Auto: Čerp.d. 
Auto: Max.stlačení 
Auto: Limit kap. jednotky 
Auto: Proudové omezení 

Stav jednotky 
 

Active Setpt= 7,0°C - Aktivní nastavená hodnota teploty vody na 
výstupu 

Evap LWT= -273,1°C - Kontrolovaná teplota vody 

Unit Capacity= 0,0% - Fázování jednotky 

Unit Mode= Chlazení - Viz kapitola 4.4.2 

Čas do restartu  - Menu bezpečnostních časovačů kompresorů 

Alarmy  - Menu alarmů, stejná funkce jako tlačítko Zvonek 

Naplánovaná údržba  - Menu další naplánované údržby 

Kontrola provozu  - Dílčí menu pro přehled aktuálně spuštěných 
podmínek 

Manuální ovládání  - Dílčí menu pro manuální řízení ovladačů 

O chladiči  - Informace o aplikaci 

4.2 Rychlé menu 

 
Zadaná hodnota/Sub menu Výchozí Rozsah Popis 

Unit Status= Vyp.: Sp.jednotky - Stav jednotky (viz 4.1) 

Active Setpt= 7,0°C -  

Evap LWT= -273,1°C - Kontrolovaná teplota vody 

Evap EWT= -273,1°C - Teplota vracející se vody 

Unit Capacity= 0,0% -  

Unit Current= 0,0A -  

Softload Limit= 100,0% - Omezení kapacity zátěže 

Network Limit= 100,0% - Omezení kapacity z BMS 

Demand Limit= 100,0% - Kapacita omezení externího signálu 

Unit Mode= Chlazení - Viz kapitola 4.4.2 

Control Source= Lokální Lokální, Síť  

Current Lim Sp= 800A 0.0…2000.0A Proudové omezení zadané hodnoty 
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4.3 Rychlé nastavení 

 
Zadaná hodnota/Sub 

menu 
Výchozí Rozsah Popis 

Jazyk Anglicky - Viz kapitola 4.4.2 

Zdroj řízení Lokální Lokální, Dálkové Viz kapitola 4.4.1 

Available Modes= Chlazení Chlazení, Chlazení s glykolem, 
Chlazení/Led s glykolem, Test 

Viz kapitola 4.4.2 

Nastavení teploty  - Dílčí menu pro základní nastavení ovládání 
teploty 

Nastavení alarmu  - Dílčí menu pro základní limity alarmu 

Nast.čerp.výp.  - Dílčí menu pro základní typ čerpadla výparníku 
a výběr ovládacího režimu 

Úspora energie  - Viz kapitola 4.4.6 

Datum/Čas/Harmonogramy  - Viz kapitola 4.4.5 

4.4 Zobrazit/Nastavit jednotku 

 
Zadaná hodnota/Sub menu Výchozí Rozsah Popis 

Stav/Nastavení  - Dílčí menu - Stav jednotky 

Nastavení  - Dílčí menu - Nastavení jednotky (ovládání termostatu) 

Teploty  - Dílčí menu  - Data a body nastavení teploty 

Nastavení Vfd  - Dílčí menu - Nastavení instalace Vfd 

Datum/Čas/Harmonogramy  - Dílčí menu Datum, čas, a harmonogram tichého nočního režimu 

Úspora energie  - Dílčí menu Funkce omezení jednotky 

Konfigurace  - Dílčí menu - Podrobnosti konfigurace zařízení 

PumpVfd  - Dílčí menu - Konfigurace volitelného čerpadla VFD 

Nastavení Modbus  - Dílčí menu - Nastavení komunikace Modbus 

Nastavení IP Bacnet  - Dílčí menu - Nastavení komunikace IP Bacnet 

Nastavení MSTP Bacnet  - Dílčí menu - Nastavení komunikace MSTP Bacnet 

Nastavení LON  - Dílčí menu - Nastavení komunikace LON 

Nastavení ovladače IP  - Dílčí menu - Nastavení IP webového serveru 

Podmínky návrhu  - Dílčí menu - Data návrhu 

LImity alarmu  - Dílčí menu - Nastavení alarmu 

Kalibrace senzorů  - Dílčí menu Kalibrace senzorů 

Menu Heslo  - Dílčí menu Deaktivovat heslo pro úroveň uživatele 

4.4.1 Stav/Nastavení 

Na této stránce jsou shrnuty všech informace související se stavem jednotky. Kromě toho lze 
vymazat časovače okruhu, což umožní rychlejší spuštění okruhu.  
 

Zadaná 
hodnota/Sub 

menu 

Výchozí Rozsah Popis 

Unit Status= Vyp.:  
Sp.jednotky 

- Stav jednotky (viz 4.1) 

Chiller Enable= Aktivovat Aktivovat, 
Deaktivovat 

Aktivovat provoz chladiče 

Control Source= Lokální Lokální, Síť Stanoví, zda je zapnutá/vypnutá, nastavený bod chlazení/ledu, provozní 
režim, limit kapacity, řízení lokálním nastavením (HMI) nebo z BMS 

Next Crkt On= 0 - Zobrazí další okruh ke spuštění 

Next Crkt Off= 0 - Zobrazí další okruh, který bude zastaven 

Netwrk En SP= Vypnout Aktivovat, 
Deaktivovat 

 

Režim sítě SP Chlazení - Chlazení, Led, Vytápění (NA), Chlazení/Rekuperace tepla 

Netwrk Cool SP= 6,7°C - Zadaná hodnota chlazení z BMS 

Netwrk Cap Lim= 100% - Omezení kapacity z BMS 

Stg Up Dly Rem= 0 s - Zbývající prodleva do dalšího startu kompresoru 

Stg Dn Dly Rem= 0 s - Zbývající prodleva do dalšího zastavení kompresoru 

Clr Stg Delays= Vyp. Vyp., Zap. Vymazat zbývající prodlevu do dalšího zastavení kompresoru 

Netwrk Ice SP= -4,0°C - Zadaná hodnota ledu z BMS 

Ice Cycle Rem= 0 min - Zbývající prodleva cyklu ledu 

Clr Ice Dly Vyp. Vyp., Zap. Vymazat zbývající prodlevu 

Evp Pmp Ctrl= Pouze #1 Pouze #1, Pouze 
#2, Auto, Primární 
#1, Primární #2 

Nastavení počtu čerpadel a jejich priority Auto se 

Časovač recirk. 
výp. 

30 s  Časovač recirkulující vody 
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Evap Nom DT= 5,6°C  Nominální Delta T 

Evap Pmp 1 Hrs= 0 h  Provozní doba čerpadla 1 (je-li přítomno) 

Evap Pmp 2 Hrs= 0 h  Provozní doba čerpadla 2 (je-li přítomno) 

Remote Srv En= Vypnout  Vypnout/Zapnout 

 

4.4.2 Nastavení 

Tato stránka shrnuje všechna nastavení související s ovládáním termostatu. 

Zadaná hodnota/Sub menu Výchozí Rozsah Popis 

Available Modes= Chlazení Chlazení,  
Chlazení s glykolem,  
Chlazení/Led s glykolem, 
Led s glykolem, 
Test 

Dostupné provozní režimy 

Start Up DT= 2,7°C 0,0…5,0°C Časový odstup pro spuštění termostatu 

Shut Dn DT= 1,0°C 0,0…1,7°C Pohotovostní režim časového odstupu 

Stg Up DT= 0,5°C 0,0…1,7°C Časový odstup umožňující spuštění kompresoru 

Stg Dn DT= 1,0°C 0,0…1,7°C Časový posun pro vynucené vypnutí jednoho kompresoru 

Max Pulldn= 1.7°C/min 0,3…2,7°C/min Max. míra chlazení teploty vody 

Stg Up Delay= 5 min 0…60 min Spuštění mezifáze kompresoru 

Stg Dn Delay= 3 min 3…30 min Zastavení mezifáze kompresoru 

Strt Strt Dly= 20min - Spuštění kompresoru-Prodleva spuštění 

Stop Strt Dly= 5 min - Zastavení kompresoru-Prodleva spuštění 

Pumpdn Press= 100kPa 70…280kPa Limit tlaku čerpadla 

Pumpdn Time= 120 s 0…180 s Limit vypnutí čerpadla 

Lt Ld Stg Dn %= 40% 20…50% Limit kapacity okruhu pro jeden kompresor 

Hi Ld Stg Up %= 80% 50…100% Limit kapacity okruhu pro jeden kompresor 

Liq Inject Act= 90°C 80…100°C Limit výstupní teploty aktivující vstřikování SV 

Var VR Act PR= 3,8 - Limit poměru tlaku pro aktivaci posuvné pozice VR3 

Econ Act PR= 3,3 - Limit poměru tlaku pro aktivaci ekonomického režimu 

Max Ckts Run= 2 1…2 Limit počtu použitých okruhů 

C1 Sequence #= 1 1…2 Manuální sekvence okruhu 1 

C2 Sequence #= 1 1…2 Manuální sekvence okruhu 2 

Unit En Init= Aktivovat Aktivovat, Deaktivovat Aktivovat jednotku 

Ice Cycle Dly= 12 h 1…23 h Prodleva cyklu ledu 

Ext Fault Cfg= Událost Událost, Alarm  

Rapid Restore= Vypnout Aktivovat, Deaktivovat Funkce se aktivuje je-li nainstalované rychlé obnovení 

Pwr Off Time= 60 s - Maximální čas vypnutí pro aktivaci rychlého restartu 

Display Units= Metrické Metrické, anglicky  

Jazyk Anglicky - Zkontrolujte dostupnost vašeho jazyka 

4.4.3 Teploty 

Tato stránka shrnuje všechny relevantní teploty a nastavené hodnoty teploty chlazené vody (limity 

a aktivní nastavené hodnoty budou záviset na zvoleném provozním režimu). 

Zadaná hodnota/Sub 
menu 

Výchozí Rozsah Popis 

Evap LWT= -273,1°C - Kontrolovaná teplota vody 

Evap EWT= -273,1°C - Teplota vracející se vody 

HR LWT= -273,1°C  Rekuperace tepla - teplota vody na výstupu (zobrazí se pouze 
je-li rekuperace tepla nastavena) 

HR EWT= -273,1°C  Rekuperace tepla - teplota vody na vstupu (zobrazí se pouze 
je-li rekuperace tepla nastavena) 

Evap Delta T= -273,1°C  Delta T ve výparníku 

Active Setpt= 7,0°C  Aktivní řízení zadané hodnoty 

Pulldn Rate= 0,0°C/min  Míra snížení řízené teploty 

Outside Air= -273,1°C  Teplota venkovního vzduchu 

Cool LWT 1= 7,0°C 4.0…15.0°C (režim chlazení) 
-8.0…15.0°C (režim chlazení 
s glykolem) 

Primární nastavená hodnota chlazení 

Cool LWT 2= 7,0°C 4.0…15.0°C (režim chlazení) 
-8.0…15.0°C (režim chlazení 
s glykolem) 

Sekundární nastavená hodnota chlazení (viz 3.6.3) 

Ice LWT= -4,0°C -8,0…4,0°C Zadaná hodnota - led (led v režimu zap./vyp.) 

Max LWT= 15,0°C  Vysoký limit pro chlazení LWT1 a chlazení LWT2 

HR EWT Stp 40,0°C 30,0…50,0°C Rekuperace tepla - Zadaná hodnota vody na vstupu 

HR EWT Dif 2,0°C 1,0…10,0°C Rekuperace tepla - rozdíl teploty vody 
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4.4.4 Nastavení Vfd 

Tato stránka obsahuje základní nastavení Vfd. Lze provést nastavení adresy Modbus každého 

invertoru nainstalovaného na kompresorech. Tato funkce se aktivuje v případě výměny 

kompresoru. Stránka rovněž obsahuje parametry nastavení Modbus, např. přenosovou rychlost, 

shodu, atd. 

Zadaná hodnota/Sub menu Výchozí Rozsah Popis 

Baud Rate= 19200 - Rychlost komunikace Modbus 

Parity= Žádná - Shoda 

Two Stop Bits= Ne - Počet zastavovacích bitů 

4.4.5 Datum/Čas/Harmonogramy 

Tato stránka umožní nastavit čas a datum v UC. Tento čas a datum budou použity v protokolech 

alarmu a aktivují a deaktivují tichý režim. Kromě toho lze rovněž nastavit počáteční a konečné 

datum úsporného režimu (DLS), je-li použit. 

Tichý režim je funkce, která se používá ke snížení hlučnosti chladiče. Provede se to za použití 

restartu maximální zadané hodnoty chlazení a zvýšení cílové teploty kondenzátoru pomocí 

nastavitelné časové prodlevy. 

Zadaná hodnota/Sub menu Výchozí Rozsah Popis 

Actual Time= 12:00:00   

Actual Date= 01/01/2014   

UTC Diff= -60min  Rozdíl s UTC 

DLS Enable= Ano  Ne, Ano 

DLS Strt Month= Březen  Začínající měsíc letního času 

DLS Strt Week= 2. týden  Začínající týden letního času 

DLS End Month= Listopad NA, Led....Pros Končící měsíc letního času 

DLS End Week= 1. týden 1.-5. týden Končící týden letního času 

Quiet Mode= Vypnout Vypnout/Zapnout Aktivace tichého režimu 

QM Start Hr= 21 h 18…23 h Hodina spuštění tichého režimu 

QM Start Min= 0 min 0…59min Minuta spuštění tichého režimu 

QM End Hr= 6 h 5…9 h Hodina ukončení tichého režimu 

QM End Min= 0 min 0…59min Minuta ukončení tichého režimu 

QM Cond Offset= 5°C 0,0…14,0°C Cílová zadaná hodnota kondenzátoru v tichém režimu 

 

 Nastavení hodin se udržuje díky baterii v ovladači. Zajistěte, aby k výměně baterie došlo každé 
2 roky (viz část 3.6). 

4.4.6 Úspora energie 

Tato stránka shrnuje všechna nastavení, která povolí omezení kapacity chladiče. Další vysvětlení 

možnosti restartu zadané hodnoty naleznete v kapitole 7.2. 

Zadaná hodnota/Sub 
menu 

Výchozí Rozsah Popis 

Unit Capacity= 100.0%   

Demand Lim En= Vypnout Vypnout/Zapnout Zapnout limit požadavku 

Demand Limit= 100,0%  Režim limitu požadavku - aktivní omezení požadavku 

Unit Current= 0,0A  Režim limitu napětí (volitelný) - aktuální hodnota zařízení 

Current Limit= 800A  Režim limitu napětí (volitelný) - aktuální hodnota napětí 

Current Lim Sp= 800A 0…2000A Režim limitu napětí (volitelný) - aktuální zadaná hodnota limitu 

Setpoint Reset= Žádná Žádný, 4-20mA, Zpětný, 
OAT 

Typ restartu zadané hodnoty  

Max Reset= 5,0°C 0,0…10,0°C Restart režimu zadané hodnoty - Max. restart zadané hodnoty 
teploty vody 

Start Reset DT= 5,0°C 0,0…10,0°C Režim restartu zadané hodnoty - výparník DT kdy není třeba 
použít žádný restart 

Max Reset OAT= 15,5°C 10,0…29,4°C Režim restartu zadané hodnoty - OAT kdy není třeba použít max. 
restart 

Strt Reset OAT= 23,8°C 10,0…29,4°C Režim restartu zadané hodnoty - OAT kdy se použije restart  0°C 
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Softload En= Vypnout Vypnout/Zapnout Aktivovat režim mírného zatížení 

Softload Ramp= 20min 1…60min Režim mírného zatížení - trvání mírného zatížení 

Starting Cap= 40,0% 20,0…100,0% Režim mírného zatížení - limit počínající kapacity mírného 
zatížení 

 

4.4.7 Konfigurace 

Na této stránce jsou shrnuta všechna konkrétní nastavení zařízení, např. počet okruhů, typy 

kompresorů, strategii regulace ventilátoru, atd. Část těchto nastavení nelze nastavit a předpokládá 

se, že k jejich nastavení dojde během výroby nebo uvedení zařízení do provozu. Další podrobnosti 

naleznete v kapitole "Uvedení zařízení do provozu". 

Zadaná hodnota/Sub menu Výchozí Rozsah Popis 

 Apply Changes= Ne Ne, Ano Po provedení změn zadejte Ano. 

Number Of Ckts= 2 1,2  

Comp Type= Žádná  Kompresor a nastavená max. frekvence 

Fan Type= AC700 AC900, AC700, EC900, EC700, EC700L Typ ventilátoru 

Cond Cntrl= Krok Step, Vfd, SpdTrl Nastavení ventilátoru kondenzátoru 

Pump Type= Zap./Vyp. Zap./Vyp., FixdSpd, VarFlow Nastavení ovládání čerpadla 

Energy Mtr= Žádná Žádná, Nemo Nastavit typ měřiče energie 

Leak Detector= Žádná Žádný, analog  

Comm Module 1= Žádný Modbus, Bacnet IP, Bacnet MSTP, Lon, AWM  

Comm Module 2= Žádný Modbus, Bacnet IP, Bacnet MSTP, Lon, AWM  

Comm Module 3= Žádný Modbus, Bacnet IP, Bacnet MSTP, Lon, AWM  

 

 

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

4.4.8 Čerpadlo VFD 

Tato stránka odkazuje na nastavení nezbytná k ovládání čerpadel s invertorem, jsou-li 

nainstalovaná. Dílčí menu závisí na výběru typu čerpadla provedeného v menu Uvedení do 

provozu. 

Typ čerpadla = Fix. rychlost 

Níže uvedený seznam nastavení se zobrazí když je jako typ čerpadla zvolená fixní rychlost. 

Zobrazí se dvě zadané hodnoty, aktivní se vybere pomocí spínače. 

Zadaná hodnota/Sub menu Výchozí Rozsah Popis 

Pump Fixd Spd 1= 0,0% 0,0…100,0% Rychlost čerpadla je-li volba rychlosti čerpadla VYP. 

Pump Fixd Spd 2= 0,0% 0,0…100,0% Rychlost čerpadla je-li volba rychlosti čerpadla ZAP. 

4.4.9 Nastavení komunikačních modulů 

Za účelem správného nastavení komunikačních modulů (Modbus, Bacnet IP, Bacnet MSTP a 

LON), si přečtěte dodanou dokumentaci. 

4.4.10 Elektrická data 

Tato stránka shrnuje elektrická data převzatá z měřiče energie, pokud taková možnost byla 

aktivována a měřič energie je správně nainstalován. 

Zadaná hodnota/Sub menu Výchozí Rozsah Popis 

Průměrné napětí   Průměrné napětí na třech fázích 

Průměrný proud   Průměrný proud na třech fázích 

Aktivní výkon   Okamžitý činný výkon 

Cosphi   Tovární výkon jednotky 

Průměrný výkon   Průměrný výkon 

Aktivní energie   Akumulovaná aktivní energie 
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4.4.11 Nastavení ovladače IP 

Ovladač Microtech ® III má zabudovaný webový server zobrazující repliku obrazovek HMI. Pro 

přístup k tomuto dalšímu webovému HMI je třeba nastavit nastavení IP, které se bude shodovat s 

nastavením lokální sítě. To lze provést na této stránce. Ohledně dalších informací týkajících se 

nastavení následujících zadaných hodnot kontaktujte IT oddělení, prosím. 

Chcete-li aktivovat nové nastavení je nutné provést restart ovladače, lze to provést pomocí tlačítka 

Použít změny. 

Ovladač rovněž podporuje DHCP, v takovém případě je třeba použít název ovladače. 

Zadaná hodnota/Sub menu Výchozí Rozsah Popis 

Apply Changes= Ne  Ne, Ano 

DHCP= Vyp.  Vyp., Zap. 

Act IP=   Aktivní IP adresa 

Act Msk=   Aktivní maska podsítě 

Act Gwy=   Aktivní brána 

Gvn IP=   Zadaná IP adresa (aktivuje se) 

Gvn Msk=   Zadaná maska podsítě 

Gvn Gwy=   Zadaná brána 

Proberte s IT oddělením jak tyto vlastnosti nastavit, aby bylo možné připojit Microtech III k místní 
síti. 

4.4.12 Podmínky návrhu 

Na této stránce se zobrazí podmínky návrhu tohoto chladiče. 

Zadaná hodnota/Sub menu Výchozí Rozsah Popis 

Evap Dsn EWT= 0,0°C  Návrh teploty vracející se vody 

Evap Dsn LWT= 0,0°C  Návrh kontrolované teploty vody 

4.4.13 Limity alarmu 

Tato stránka obsahuje všechny limity alarmu, včetně alarmu nízkého tlaku. Aby bylo možné zajistit 

řádný provoz, musí být nastaveny manuálně, podle konkrétní aplikace. 

Zadaná hodnota/Sub menu Výchozí Rozsah Popis 

Low Press Hold= 180.0kPa  Bezpečnostní limit nízkého tlaku pro zastavení zvýšení kapacity  

Low Press Unld= 160.0kPa  Prevence nízkého tlaku  

Hi Oil Pr Dly= 30 s  Prodleva alarmu rozdílu vysokého tlaku 

Hi Oil Pr Diff= 250kPa  Pokles tlaku z důvodu ucpaného filtru 

Hi Disch Temp= 110,0°C  Maximální limit teploty na výstupu 

Hi Cond Pr Dly= 5 s  Prodleva alarmu vysokého tlaku na převaděči 

Lo Pr Ratio Dly= 90 s  Prodleva alarmu nízkého tlaku 

OAT Lockout= 4,0°C  Provozní limit teploty vzduchu  

Strt Time Lim= 60 s  Časový limit pro spuštění při nízké okolní teplotě 

Evap Water Frz= 2,2°C  Limity ochrany před zamrznutím 

Evap Flw Proof= 15 s  Prodleva kontroly průtoku 

Evp Rec Timeout= 3 min  Vypršení recirkulace před zvýšením alarmu 

Low DSH Limit= 12,0°C  Minimální přijatelné přehřátí na výstupu 

HP Sw Test C#1 Vyp.  Zap./Vyp. Umožní kontrolu provozu při přepnutí spínače vysokého tlaku na 1. 

HP Sw Test C#2 Vyp.  Zap./Vyp. Umožní kontrolu provozu při přepnutí spínače vysokého tlaku na 2. 

 

 

Test HP Sw vypne všechny ventilátory zatímco je kompresor spuštěný za účelem zvýšení tlaku v 
kondenzátoru dokud nedojde k zaseknutí spínačů vysokého tlaku. Uvědomte si, že v případě 
selhání spínače vysokého tlaku dojde k selhání bezpečnostních ventilů a dojde k puštění horké 
chladící látky' 

 

 

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

Tato stránka umožní správnou kalibraci senzorů zařízení. 

Zadaná hodnota/Sub menu Výchozí Rozsah Popis 

Evap LWT= 7,0°C  Hodnota LWT na výstupu (včetně časového posunu) 

Evp LWT Offset= 0,0°C  Kalibrace LWT výparníku 

Evap EWT= 12,0°C  Hodnota EWT na výstupu (včetně časového posunu) 

Evp EWT Offset= 0,0°C  Kalibrace EWT výparníku 

Outside Air= 35,0°C  Hodnota venkovní teploty na výstupu (včetně časového posunu) 

OAT Offset= 0,0°C  Kalibrace teploty venkovního vzduchu 

4.4.15 Menu Heslo 

Uživatelskou úroveň lze vždy ponechat aktivní, aby se předešlo zadání hesla uživatele. Aby to bylo 

možné, musí být hodnota Vypnout heslo nastavená na Zap. 

Pwd Disable= Vyp. Vyp., Zap. 

4.5 Zobrazit/Nastavit okruh 

V této části lze provést výběr mezi dostupnými okruhy a přístupovými daty dostupnými pro vybraný 

okruh. 

Zadaná hodnota/Sub menu Výchozí Rozsah Popis 

Okruh #1   Menu pro okruh #1 

Okruh #2   Menu pro okruh #2 

 
Dílčí menu každého okruhu jsou identická, ale obsah každého z nich odráží stav odpovídajícího 

okruhu. Následující dílčí menu budou vysvětlena pouze jednou. Je-li k dispozici pouze jeden 

okruh, položka Okruh #2 ve výše uvedené tabulce se skryje a nebude dostupná. 

Každý z výše uvedených odkazů odkazuje na následující dílčí menu: 

Zadaná hodnota/Sub menu Výchozí Popis 

Data  Termodynamická data 

Stav/Nastavení  Stava a nastavení 

Komp. 1  Stav kompresoru a elektrická data 

Kondenzátor  Stav kondenzátoru - regulace ventilátoru 

EXV  Stav regulace expanzního ventilu 

Konfigurace  Konfigurace okruhu 

Kalibrace senzorů  Kalibrace senzoru 

 

Každá položka ve výše uvedených menu obsahuje hodnotu a odkaz na další stranu. Na této 

stránce budou uvedená stejná data pro oba okruhy, jak je uvedeno v příkladu níže. 

Zadaná hodnota/Sub menu Výchozí Rozsah Popis 

Délka spuštění komp. 1   Označení dat 

Circuit #1= 0 h  Data související s okruhem 1 

Circuit #2= 0 h  Data související s okruhem 2 

4.5.1 Data 

Na této stránce se zobrazí všechna relevantní termodynamická data. 

Zadaná hodnota/Sub menu Výchozí Rozsah Popis 

Capacity= 0,0%  Kapacita okruhu  

Evap Pressure= 220.0kPa  Odpařovací tlak 

Cond Pressure= 1000.0kPa  Kondenzující tlak 

Suction Temp= 5,0°C  Teplota sání 

Discharge Temp= 45,0°C  Výtlačná teplota 

Suction SH= 5,0°C  Přehřívání sání 

Discharge SH= 23,0°C  Přehřátí při výtlaku 



EWAD TZ-SS 170÷710 kW - SILVER  
EWAD TZ-SR 170÷710 kW - SILVER  

EWAD TZ-XS 180÷682 kW - GOLD  
EWAD TZ-XR 180÷682 kW - GOLD  
EWAD TZ-PS 185÷639 kW - PLATINUM  

EWAD TZ-PR 185÷639 kW - PLATINUM 

Vzduchem chlazený chladič vody s měničem 
NÁVOD K OBSLUZE 

 

Návod k obsluze 

30 
 

EWAD TZ170-710 
Vzduchem chlazený chladič vody s měničem 

D-EOMAC00909-14CS 
 

Oil Pressure= 1000,0kPa  Tlak oleje 

Oil Pr Diff= 0.0kPa  Časový odstup - tlak oleje 

EXV Position= 50%  Pozice expanzního ventilu 

Econ Sv Output= Vyp.  Stav ekonomizéru 

Liq Inj= Vyp.  Stav vstřikování kapaliny 

Variable VR St= Vyp. (VR2)  Stav pozice VR2 nebo VR3 

Evap LWT= 7,0°C  LWT výparníku 

Evap EWT= 12,0°C  EWT výparníku 

4.5.2 Stav/Nastavení 

Na této stránce je shrnutý stav okruhu.  

Zadaná hodnota/Sub menu Výchozí Rozsah Popis 

Stav okruhu=   Stav okruhu 

Vyp.:   Vyhřívání VFD   Vyp.: Připraveno 
Vyp.: Prodleva zapnutí dalšího 
Vyp.: Časovač cyklu 
Vyp.: Vypnout BAS 
Vyp.: Vypnutá klávesnice 
Vyp.: Přepínač okruhu 
Vyp.: Ohřev oleje 
Vyp.: Alarm 
Vyp.: Režim testu 
Předem otevřít EXV 
Spuštění: Odčerpat 
Spuštění: Normální 
Spuštění: Nízká SH při výstupu 
Spuštění: Nízký tlak výparníku 
Spuštění: Vysoký tlak kond. 
Spuštění: Limit vysoké LWT 
Spuštění: Vysoké amp. VFD 
Spuštění: Vysoká teplota VFD 
Vyp.: Max. počet startů 
Vyp.: Vyhřívání VFD 
Vyp.: Údržba 

Circuit Mode= Aktivovat  Deaktivovat, Aktivovat, Test 

Circuit Cap= 100%   

Service Pumpdn= Vyp.  Vyp., Zap. 

Economizer= S  S, Bez 

Econ En Spd= 1200 ot./min.  Rychlost kompresoru aktivující ekonomizér 

Start VFD Spd= 1800 ot./mn.  Rychlost spuštění kompresoru 

Max VFD Spd= 5400 ot./min.  Maximální rychlost kompresoru 

4.5.3 Kompresor 1 

Tato stránka shrnuje všechny relevantní údaje o kompresoru. Na této stránce lze provést manuální 

nastavení kapacity kompresoru. 

Zadaná hodnota/Sub menu Výchozí Rozsah Popis 

Start=   Datum a čas posledního startu 

Stop=   Datum a čas posledního zastavení 

Run Hours= 0 h  Doba provozu kompresoru 

No. Of Starts= 0  Počet startů kompresorů 

Cycle Time Rem= 0 s  Zbývající čas cyklu 

Smazání cyklu   Příkaz ke smazání cyklu 

Capacity= 100%  Kapacita kompresoru 

Act Speed= 5400 ot./min.  Rychlost kompresoru (závisí na modelu) 

Current= 200,0A  Napětí invertoru 

Percent RLA= 85%  Procento nad plné napětí 

Power Input= 0kW   

Cap Control= Auto  Auto, Manuální 

Manual Cap= 0,0%  Procento manuální kapacity 

Vfd Valve Life= 100%  Zbývající cykly chlazení invertoru SV 

Vfd Capct Life= 100%  Zbývající životnost kapacitátorů 
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4.5.4 Kondenzátor 

Na této stránce jsou shrnuta všechna relevantní data a nastavení pro nastavení tlaku 

kondenzátoru tak, aby odpovídal specifickým požadavkům provozních podmínek. 

Zadaná hodnota/Sub menu Výchozí Rozsah Popis 

# Fans Running= 0  Počet spuštěných ventilátorů 

# Of Fans= 6  Celkový počet ventilátorů 

Stg Up Error= 0  Chyba při spuštění jednoho ventilátoru 

Stg Dn Error= 0  Chyba při spuštění jednoho ventilátoru 

Cond Target= 30,0°C  Saturovaná cílová teplota v kondenzátoru 

VFD Target= 30,0°C  Cíl pro VFD (pouze pro Vfd a Speedtroll) 

VFD Speed= 0,0%  Aktuální rychlost VFD 

Fan VFD Enable= Aktivovat  Aktivace regulace rychlosti ventilátoru 

Stg On Db 0= 4,0°C  Mrtvé pásmo pro fázi ventilátoru 1 

Stg On Db 1= 5,0°C  Mrtvé pásmo pro fázi ventilátoru 2 

Stg On Db 2= 5,5°C  Mrtvé pásmo pro fázi ventilátoru 3 

Stg On Db 3= 6,0°C  Mrtvé pásmo pro fázi ventilátoru 4 

Stg On Db 4= 6,5°C  Mrtvé pásmo pro fázi ventilátoru 5 

Stg On Db 5= 6,5°C  Mrtvé pásmo pro fázi ventilátoru 6 

Stg Off Db 2= 10,0°C  Mrtvé pásmo pro fázi ventilátoru 2* 

Stg Off Db 3= 8,0°C  Mrtvé pásmo pro fázi ventilátoru 3 

Stg Off Db 4= 5,5°C  Mrtvé pásmo pro fázi ventilátoru 4 

Stg Off Db 5= 4,0°C  Mrtvé pásmo pro fázi ventilátoru 5 

Stg Off Db 6= 4,0°C  Mrtvé pásmo pro fázi ventilátoru 6 

VFD Max Speed= 700 ot./min.  Maximální rychlost VFD 

VFD Min Speed= 175 ot./min.  Minimální rychlost VFD 

* poslední fáze spuštění využívá fixní limit, který není z HMI přístupný. 

 

Nastavení ventilátoru se použije k dobré a stabilní kontrole saturované teploty kondenzátoru téměř za 
všech provozních podmínek. 
Nesprávná úprava výchozího nastavení může ovlivnit výkonnost a generovat okruhy alarmu. Tuto operaci 
musí provést pouze školené osoby. 

4.5.5 EXV 

Tato stránka shrnuje všechny relevantní informace o tavu EXV. 

Zadaná hodnota/Sub menu Výchozí Rozsah Popis 

EXV State= Zavřeno  Zavřeno, Tlak, Přehřívání 

Suction SH= 6,0°C  Přehřívání sání 

Superht Target= 6,0°C  Bod přehřívání sání 

Evap Pressure= 220kPa  Odpařovací tlak 

EXV Position= 50,0%  Otevření expanzního ventilu 

4.5.6 Konfigurace 

Tato stránka umožní nastavit počet ventilátorů pro každý okruh. 

Zadaná hodnota/Sub menu Výchozí Rozsah Popis 

Apply Changes= Ne  Ne, Ano 

C1 # Of Fans= 6  Počet ventilátorů k dispozici 

Heat Recovery= Vypnout  Vypnout/Zapnout 

4.5.7 Kalibrace senzorů 

Tato stránka umožňuje nastavit senzory a hodnoty měničů. 

Zadaná hodnota/Sub menu Výchozí Rozsah Popis 

 Evap Pressure=   Hodnota tlaku výparníku (včetně časového posunu) 

Evp Pr Offset= 0,0kPa  Časový posun - tlak výparníku 

Cond Pressure=   Aktuální hodnota kondenzátoru (včetně časového posunu) 

Cnd Pr Offset= 0.0kPa  Časový posun - tlak kondenzátoru 

Oil Pressure=   Aktuální hodnota tlaku oleje (včetně časového posunu) 

Oil Pr Offset= 0,0kPa  Časový odstup - tlak oleje 

Suction Temp=   Hodnota teploty sání (včetně časového posunu) 

Suction Offset= 0,0°C  Časový odstup - sací teplota 

Discharge Temp=   Hodnota teploty na výstupu (včetně časového posunu) 
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Disch Offset= 0,0°C  Časový posun - teplota na výstupu 

 

 

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

 

4.6 Čas do restartu 

Tato stránka obsahuje informace o časovačích cyklu pro každý okruh. Jsou-li časovače cyklu 

aktivní, spustí se nový start kompresoru. 

Zadaná hodnota/Sub menu Výchozí Rozsah Popis 

C1 Cycle Tm Left=  0 s  

C2 Cycle Tm Left=  0 s  

4.7 Alarmy 

Pomocí tohoto odkazu přejdete na stejnou stránku jako po stisknutí tlačítka Zvonek. Každá z 

položek představuje odkaz na stránku s jinými informacemi. Zobrazené informace závisí na 

abnormálních provozních podmínkách, které způsobily aktivaci zařízení, okruhu nebo 

bezpečnostních prvků kompresoru. Podrobný popis alarmů a způsobu manipulace s nimi 

naleznete v části Odstraňování problémů. 

Zadaná hodnota/Sub menu Výchozí Popis 

Aktivní alarm  Seznam aktivních alarmů 

Protokol  Historie všech alarmů a oznámení 

Protokol o události  Seznam všech událostí 

Snímek alarmu  Seznam snímků se všemi relevantními údaji zaznamenanými v okamžiku spuštění alarmu. 

4.8 Naplánovaná údržba 

Tato stránka obsahuje kontaktní číslo na servisní organizaci, která se stará o toto zařízení a 

harmonogram další údržby. 

Zadaná hodnota/Sub menu Výchozí Rozsah Popis 

Next Maint= Leden 2015  Datum další údržby 

Support Reference= 999-999-999  Referenční číslo nebo e-mail servisní organizace 

4.9 Kontrola provozu 

Tato stránka obsahuje odkazy na další stránky, které již byly vysvětleny, a jsou seřazené tak, aby 

zjednodušily přístup k provozním údajům. 

Zadaná hodnota/Sub menu Výchozí Rozsah Popis 

Aktivní alarm   Viz část 4.7 

Protokol   Viz část 4.7 

Stav jednotky/Nastavení   Viz část 4.4.1 

Stav jednotky/Nastavení C1   Viz část 4.5.2 

Stav jednotky/Nastavení C2   Viz část 4.5.2 

Naplánovaná údržba   Viz část 4.8 

4.10 Manuální ovládání 

Tato stránka obsahuje odkazy na stránky, na kterých lze otestovat všechna spouštěcí zařízení, 

zkontrolovat hodnoty každého senzoru nebo snímače, ověřit stav všech digitálních vstupů a stav 

všech digitálních výstupů. 

Zadaná hodnota/Sub menu Výchozí Rozsah Popis 

Jednotka   Ovládací prvky a senzory společných částí (jednotka) 

Okruh #1:   Ovládací prvky a senzory okruhu 1 
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Okruh #2:   Ovládací prvky a senzory okruhu 2 

4.10.1 Jednotka 

Tato stránka obsahuje všechny testovací body, stav digitálních vstupů, stav digitálních výstupů a 

hodnotu analogových vstupů spojených s jednotkou. Chcete-li aktivovat kontrolní bod, je třeba 

nastavit Dostupné režimy ke kontrole (viz část 4.4.2) a to vyžaduje vypnutí jednotky. 

Zadaná 
hodnota/Sub 

menu 

Výchozí Rozsah Popis 

Unit Alarm Out= Vyp. Vyp./Zap. Test výstupu obecného alarmu 

C1 Alarm Out= Vyp. Vyp./Zap. Test okruhu 1 Výstup poplachového relé 

C2 Alarm Out= Vyp. Vyp./Zap. Test okruhu 2 Výstup poplachového relé 

Evap Pump 1= Vyp. Vyp./Zap. Test čerpadla výparníku 1 

Evap Pump 2= Vyp. Vyp./Zap. Test čerpadla výparníku 2 

Vstupní/Výstupní 
hodnoty 

 Vyp./Zap.  

Unit Sw Inpt= Vyp. Vyp./Zap. Stav spínače jednotky 

Estop Inpt= Vyp. Vyp./Zap. Stav tlačítka nouzového zastavení 

PVM Inpt= Vyp. Vyp./Zap. Stav monitoru fázového napětí, ochrany podpětí nebo selhání uzemnění 
(zkontrolujte nainstalovanou možnosti) 

Evap Flow Inpt= Vyp. Vyp./Zap. Stav spínače výparníku 

Ext Alm Inpt= Vyp. Vyp./Zap. Stav vstupu externího alarmu 

CurrLm En Inpt= Vyp. Vyp./Zap. Stav spínače limitu napětí (volitelný) 

Dbl Sp Inpt= Vyp. Vyp./Zap. Stav dvojitého spínače 

RR Unlock Inpt= Vyp. Vyp./Zap. Stav spínače rychlého restartu (volitelný) 

BK Chiller Inpt= Vyp. Vyp./Zap. Stav spínače záložního chladiče (volitelný) 

Evp LWT Res= 0Ohm 340-300kOhm Odpor snímače LWT výparníku 

Evp EWT Res= 0Ohm 340-300kOhm Odpor snímače EWT výparníku 

OA Temp Res= 0Ohm 340-300kOhm Odpor snímače OAT 

LWT Reset Curr= 0mA 3-21mA Vstup pro restart zadané hodnoty 

Dem Lim Curr= 0mA 3-21mA Vstup pro limit požadavku 

Unit Sgnl Curr= 0mA 3-21mA Vstup signálu napětí (volitelný) 

Unit Alm Outpt= Vyp. Vyp./Zap. Stav relé výstupu obecného alarmu 

C1 Alm Outpt= Vyp. Vyp./Zap. Stav poplachového relé okruhu 1 

C2 Alm Outpt= Vyp. Vyp./Zap. Stav poplachového relé okruhu 2 

Evp Pmp1 Outpt= Vyp. Vyp./Zap. Stav poplachového relé čerpadla výparníku 1 

Evp Pmp2 Outpt= Vyp. Vyp./Zap. Stav poplachového relé čerpadla výparníku 2 

4.10.2 Okruh 1 (Okruh 2, je-li nainstalovaný) 

Tato stránka obsahuje všechny testovací body, stav digitálních vstupů, stav digitálních výstupů a 

hodnotu analogových vstupů spojených s okruhem 1 (nebo okruhem 2, je-li nainstalovaný, v 

závislosti na vybraném odkazu). Chcete-li aktivovat kontrolní bod, je třeba nastavit Dostupné 

režimy ke kontrole (viz část 4.4.2) a to vyžaduje vypnutí jednotky. 

Zadaná hodnota/Sub menu Výchozí Rozsah Popis 

Test Liq Inj= Vyp. Vyp./Zap. Test vstřikování kapaliny SV 

Test Economizr= Vyp. Vyp./Zap. Test ekonomizéru SV 

Test EXV Pos= 0,0% 0-100% Stav pohybů expanzního ventilu 

Test Fan 1= Vyp. Vyp./Zap. Test výstupu ventilátoru 1 

Test Fan 2= Vyp. Vyp./Zap. Test výstupu ventilátoru 2 

Test Fan 3= Vyp. Vyp./Zap. Test výstupu ventilátoru 3 

Test Fan 4= Vyp. Vyp./Zap. Test výstupu ventilátoru 4 

Test VFD Speed= 0 0-100% Test VFD pro ventilátory 

Test Var VR Vyp. Vyp./Zap. Test pozice VR3 

Vstupní/Výstupní hodnoty    

Cir Sw Inpt= Vyp. Vyp./Zap. Stav spínače pro spuštění okruhu 

Mhp Sw Inpt= Vyp. Vyp./Zap. Stav mechanického spínače při vysokém tlaku 

Strtr Flt Inpt= Vyp. Vyp./Zap. Stav spínače 

Evap Pr Inpt= 0,0V 0,4-4,6V Vstupní napětí tlaku výparníku 

Cond Pr Inpt= 0,0V 0,4-4,6V Vstupní napětí tlaku kond. 

Oil Pr Inpt= 0,0V 0,4-4,6V Vstupní napětí tlaku oleje 

Suct Temp Res= 0.0Ohm 340-300kOhm Odpor snímače teploty při sání 

Disc Temp Res= 0.0Ohm 340-300kOhm Odpor snímače teploty při vypouštění 

Strtr Outpt= Vyp. Vyp./Zap. Stav příkazu pro spuštění měniče 
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Liq Inj Outpt= Vyp. Vyp./Zap. Stav potrubí s kapalinou, relé SV 

Econ Sv Outpt= Vyp. Vyp./Zap. Stav relé ekonomizéru SV 

Fan 1 Outpt= Vyp. Vyp./Zap. Stav výstupu ventilátoru 1 

Fan 2 Outpt= Vyp. Vyp./Zap. Stav výstupu ventilátoru 2 

Fan 3 Outpt= Vyp. Vyp./Zap. Stav výstupu ventilátoru 3 

Fan 4 Outpt= Vyp. Vyp./Zap. Stav výstupu ventilátoru 4 

Fan Vfd Outpt= 0,0V 0-10,0V Výstupní napětí ventilátoru VFD 

Proměnlivá VR St Vyp. (VR2) Vyp.(VR2)/Zap.(VR3) Proměnlivá pozice VR (VR2, VR3) 

 

4.11 Provoz zařízení 

Tato stránka obsahuje odkazy na další stránky, které již byly vysvětleny, a jsou seřazené tak, aby 

zjednodušily přístup k provozním údajům. 

Zadaná hodnota/Sub menu Výchozí Rozsah Popis 

O chladiči   Viz část 4.12 

Nastavení   Viz část 4.4.2 

Datum/Čas/Harmonogramy   Viz část 4.4.5 

Úspora energie   Viz část 4.4.6 

LImity alarmu   Viz část 4.4.13 

Kalibrace senzorů jednotky   Viz část 4.4.14 

Kalibrace senzorů okruhu   Viz část 4.5.7 

Nastavení ovladače IP   Viz část 4.4.11 

Aktivní alarm   Viz část 4.7 

Protokol   Viz část 4.7 

Naplánovaná údržba   Viz část 4.8 

Manuální ovládání jednotky   Viz část 4.10.1 

Manuální ovládání C1   Viz část 4.10.2 

Manuální ovládání C2   Viz část 4.10.2 

4.12 O tomto chladiči 

Na této stránce jsou shrnuty všechny informace potřebné k identifikaci jednotky a aktuálně 

nainstalované verze softwaru. Tyto informace mohou být potřeba v případě alarmů nebo selhání 

jednotky. 

Zadaná hodnota/Sub menu Výchozí Rozsah Popis 

Model   Model jednotky a název kódu 

G.O.    

Unit S/N=   Sériové číslo jednotky 

OV14-00001    

BSP Ver=   Verze firmware 

App Ver=   Verze softwaru 

HMI GUID=   Unikátní identifikace softwaru HMI 

   Hex. č. pro HMI GUID 

OBH GUID=   Unikátní identifikace softwaru OBH 

   Hex. č. pro OBH GUID 
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5 Práce s touto jednotkou 
Tato část obsahuje informace o každodenním použití jednotky. Další části popisují jak provádět 

běžné úkoly, např.: 

 Nastavení jednotky 

 Spuštění jednotky/okruhu 

 Manipulace s alarmem 

 Ovládání BHS 

 Výměna baterií 

5.1 Nastavení zařízení 

Přes puštěním zařízení je třeba provést základní nastavení, která provede zákazník podle způsobu 

použití. Všechna hlavní nastavení zařízení jsou dostupná v menu "Rychlé nastavení". 

Další natavení lze najít v menu popsaných v předchozí kapitole. 

Jazyk Anglicky Viz kapitola 4.4.2 

Zdroj řízení Lokální Viz kapitola 4.4.1 

Available Modes= Chlazení Viz kapitola 4.4.2 

Nastavení teploty  Viz kapitola 5.1.4 

Nastavení alarmu  Viz kapitola 5.1.5 

Nastavení čerpadla výparníku  Viz kapitola 5.1.6 

Úspora energie  Viz kapitola 4.4.6 

Datum/Čas/Harmonogramy  Viz kapitola 4.4.5 

5.1.1 Nastavení jazyka 

Jazyk použitý na HMI lze vybrat po zadání uživatelského hesla. Ohledně dostupnosti ve vašem 

jazyce se obraťte na obchodní oddělení, prosím. 

5.1.2 Zdroj řízení 

Tato funkce fám umožní vybrat, který zdroj bude použitý pro řízení jednotky. K dispozici jsou 

následující zdroje: 

Lokální Zařízení je spuštěno lokálními spínači, které se nachází v rozvodné skříni, režim chladiče (chlazení, chlazení s glykolem, led), 
zadaná hodnota LWT a limit kapacity jsou stanoveny prostřednictvím lokálního nastavení HMI. 

Síť Zařízení se aktivuje dálkovým ovládáním, režim chladiče, hodnota LWT a limit kapacity se stanoví externí BMS. Tato funkce 
vyžaduje: 

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

 Komunikační modul a jeho připojení k BMS. 

 
Další parametry týkající se síťového řízení naleznete v 4.4.1. 

5.1.3 Nastavení režimu k dispozici 

V menu Nastavení lze vybrat následující provozní režimy: 

Chlazení Nastavte, je-li třeba snížit teplotu vody na 4°C. Ve vodním okruhu není třeba použít glykol, s výjimkou případů, kdy 
okolní teplota dosáhne nízkých hodnot. 

Chlazení s 
glykolem 

Nastavte, je-li třeba snížit teplotu vody na 4°C. Tento provoz vyžaduje použití správného poměru glykolu/vody v 
okruhu výparníku. 

Led Nastavte, je-li třeba použít úložiště ledu. Aplikace vyžaduje, aby kompresory byly spuštěné při plném zatížení dokud 
nebude zásobník na led plný, potom je zastavte minimálně na 12 hodin. V tomto režimu nebudou kompresory 
pracovat na částečné zatížení, ale pouze v režimu zapnuto/vypnuto. 

Chlazení/Led s 
glykolem 

Nastavte v případě potřeby duálního chlazení/ledu. Toto nastavení se vztahuje na provoz s dvojitou zadanou 
hodnotou, která se aktivuje prostřednictvím spínače, v souladu s následující logikou: 

 VYP: Chladič bude pracovat v režimu chlazení s Chlazením LWT1 přepnutým do aktivního bodu nastavení.  

 ZAP.: Chladič bude pracovat v režimu ledu s Led LWT1 přepnutým do aktivního bodu nastavení. 

Test Umožní manuální ovládání zařízení. Funkce manuálního testování pomáhá odstraňování problémů a kontrole 
provozního stavu snímačů a spouštěcích zařízení. Tato funkce je k dispozici v hlavním menu, pouze na heslo 
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údržby. Chcete-li funkci testování aktivovat, je třeba přepnout zařízení pomocí spínače Q0 a změnit dostupný režim 
na Test (viz část 5.2.3.2). 

5.1.4 Nastavení teploty 

Účelem tohoto zařízení je udržení teploty vypouštěné vody z výparníku co nejblíže předem 

nastavené hodnotě, tzv. aktivní zadané hodnotě. Aktivní zadanou hodnotu vypočte ovladač 

zařízení na základě následujících parametrů: 

 Dostupné režimy (chlazení, chlazení s glykolem, led) 

 Zadaná hodnota chlazení/Led LWT 

 Restart zadané hodnoty 

 Tichý režim 

Provozní režim a zadanou hodnotu LWT lze rovněž nastavit prostřednictvím sítě, pokud došlo k 

výběru vhodného zdroje ovládání. V tomto menu jsou k dispozici následující hodnoty: 

Chlazení 
LWT1 

Viz 5.1.4.1 

Chlazení 
LWT2 

Viz 5.1.4.1 

Led LWT Viz 5.1.4.1 

Prodleva 
cyklu ledu 

Čas před dalším spuštěním v režimu ledu. 

Odemknutí 
OAT 

Teplota, pod níž je provoz zařízení zakázán. Tuto hodnotu je třeba nastavit podle provozního krytu zařízení a 
nainstalovaného ovládání kondenzaci (řízení rychlosti ventilátoru, rychlosti, kroků ventilátoru, atd.). 

Prodleva 
spuštění 

Viz 5.1.4.2 

Vypnutí Viz 5.1.4.2 

Max.stlačení Max. poměr (°C/min) vypouštěné vody. 

 
Úpravy některé z těchto hodnot budou vyžadovat provedení nastavení "Použít změny = Ano". Tak 

dojde k restartu ovladače! 

 
Pro změnu zadané hodnoty vypuštěné vody je nutné použít heslo uživatele. 

5.1.4.1 Nastavení bodu LWT 

Rozsah zadané hodnoty je omezený podle vybraného provozního režimu. Ovladač obsahuje v 

režimu chlazení dvě zadané hodnoty (buď standardní chlazení nebo chlazení s glykolem) a jednu 

zadanou hodnotu v režimu ledu, které se aktivují podle výběru provozního režimu a zadané 

hodnoty. 

V tabulce níže jsou uvedené zadané hodnoty LWT, které se aktivují podle provozního režimu a 

dvojité zadané hodnoty. V tabulce jsou rovněž uvedeny výchozí hodnoty a rozsah povolený pro 

každou zadanou hodnotu. 

Provozní režim Nastavený bod Bod LWT Výchozí Rozsah 

Chlazení VYP. Chlazení LWT 1 7,0°C 4.0°C  15.0°C 

ZAP. Chlazení LWT 2 7,0°C 4.0°C  15.0°C 

Chlazení s glykolem VYP. Chlazení LWT 1 7,0°C -8.0°C  15.0°C 

ZAP. Chlazení LWT 2 7,0°C -8.0°C  15.0°C 

Chlazení/Led s glykolem 
VYP. (režim chlazení) Chlazení LWT 1 -4,0°C -8.0°C  4.0°C 

ZAP. (režim led) Led LWT -4,0°C -8.0°C  4.0°C 

Chlazení s glykolem N/A Led LWT -4,0°C -8.0°C  4.0°C 

 
Zadanou hodnotu LWT lze přepsat v případě aktivace restartu zadané hodnoty (podrobnosti viz 

kapitola 5.1.7.3) nebo tichého režimu (viz kapitola 5.1.8.2). 
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Duální zadaná hodnota, restart zadané hodnoty a tichý režim v režimu Led nefungují. 

5.1.4.2 Nastavení ovládání termostatu 

Natavení ovládání termostatu umožní nastavit reakci na teplotní odchylky a přesnost ovládání 

termostatu. Výchozí nastavení platí pro většinu aplikací, nicméně konkrétní provozní podmínky na 

pracovišti mohou vyžadovat úpravy k hladké a přesné kontrole teploty nebo rychlejší odezvě 

zařízení. 

Je-li kontrolovaná teplota vyšší než aktivní zadaná hodnota (AS) minimální hodnoty při spuštění 

DT (SU), ovládání spustí první okruh. Jakmile kapacita okruhu překročí Hi Ld Stg Up %, sepne se 

další okruh. 

Když je teplota vypouštěné vody v rámci chyby mrtvého pásma (DB), kapacita zařízení se 

nezmění. 

Pokud teplota vypouštěné vody klesne pod zadanou hodnotu, kapacita zařízení se nastaví tak, aby 

byla stabilní. Další snížení kontrolované teploty na časový posun vypnutí DT (SD) může způsobit 

zkrat okruhu a celé zařízení v oblasti zkratu se vypne. Kompresor se vypne je-li třeba provést 

vypuštění pod Lt Ld Sg Dn % kapacity. 

Rychlost plnění a vypouštění se vypočte podle vhodného algoritmu PID. Nicméně, maximální 

snížení teploty vody může být omezeno parametrem Max Pulldn. 

 

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

 

 

5.1.5 Nastavení alarmu 

Výchozí nastavení je nastaveno na standardní režim chlazení, proto ho nelze při práci v různých 

podmínkách řádně vyladit. V závislosti na použití je třeba nastavit následující limity: 

 Pozdržení při nízkém tlaku 

Ovládání termostatu ZAP. Ovládání termostatu VYP. 
Ovládání 

termostatu VYP. 

Kapacita 

plnění Kapacita 

vypouštění 

AS 

AS+SU 

AS-SD 

Čas 

Teplota vody na výstupu výp. 
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 Vypuštění při nízkém tlaku 

 Zamrznutí vody ve výparníku 

Pozdržení při 
nízkém tlaku 

Nastavení minimálního tlaku chladící látky v zařízení. Obecně se doporučuje nastavit hodnotu, jejíž saturovaná 
teplota je 8 až 10°C pod minimální aktivní zadanou hodnotou. To umožní bezpečný provoz a řádné řízení 
přehřívání kompresoru. 

Vypuštění při 
nízkém tlaku 

Nastavte limit nižší než limit dostatečný k povolení obnovení sacího tlaku z posledních proměnných aniž byste 
kompresor vypustili. Pro většinu zařízení je vhodný rozdíl 20 kPa. 

Zamrznutí vody 
ve výparníku 

Zastaví zařízení v případě, že teplota klesne pod zadaný limit. Aby byl zajištěn bezpečný provoz chladiče, musí 
toto nastavení odpovídat minimální povolené teplotě směsi vody/glykolu v okruhu výparníku. 

5.1.6 Nastavení čerpadla výparníku (volitelné) 

Toto menu umožní nastavit: 

Typ čerpadla Nastavit typ čerpadla na zap./vyp., fixní rychlost a proměnlivý průtok 

Čerpadlo 
výparníku Ctrl 

Nastavení počtu aktivních čerpadel a jejich priority 

5.1.6.1 Typ čerpadla 

K dispozici jsou tyto možnosti: 

Zap./Vyp. Nastavte tuto možnost když čerpadlo pracuje bez invertoru nebo na základě signálu vysílaného zákazníkem. 
Výstupem ovladače je pouze příkaz ke spuštění/zastavení.  

Fix.rychl. Tuto možnost nastavte když je čerpadlo vybavené invertorem, ale pracuje při fixní rychlosti. Výstupem ovladače je 
příkaz ke spuštění/zastavení a lokálně nastavený signál 0-10V. Rovněž viz 7.5.1. 

Proměnlivý 
průtok 

Tuto možnost nastavte na čerpadlech řízených invertorem, kdy je třeba použít automatickou kontrolu proměnlivého 
primárního průtoku. Rovněž viz Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. 

5.1.6.2 Čerpadlo výparníku Ctrl 

Při řízení čerpadla (čerpadel) jsou k dispozici následující možnosti: 

Pouze #1 V případě provozu jednoho nebo dvojitého čerpadla s okruhem 1 (např. v případě údržby okruhu 2) 

Pouze #2 V případě provozu jednoho nebo dvojitého čerpadla s okruhem 2 (např. v případě údržby okruhu 1) 

Auto Nastavení automatického spuštění čerpadla. Při každém spuštění chladiče se aktivuje čerpadlo s nejnižším počtem hodin. 

Primární 1 Natavení v případě spuštění čerpadla s okruhem 1, okruh 2 je nastavený jako záložní. 

Primární 2 Natavení v případě spuštění čerpadla s okruhem 2, okruh 1 je nastavený jako záložní. 

5.1.7 Úspora energie 

5.1.7.1 Limit požadavku 

Funkce limitu požadavku umožní omezení zařízení na specifické maximální zatížení. Limit 

požadavku se provede prostřednictvím externího signálu 4-20 mA. Zadané hodnoty související s 

limitem požadavku v tomto menu jsou: 

Kapacita jednotky Zobrazí aktuální kapacitu jednotky 

Zapnout limit požadavku Zapne limit požadavku 

Limit požadavku Zobrazí aktivní limit požadavku 

5.1.7.2 Proudové omezení (volitelné) 

Více informací viz 7.2 . 

5.1.7.3 Restart zadané hodnoty 

Funkce restartu zadané hodnoty přepíše teplotu chlazené vody vybranou v rozhraní, pokud dojde k 

určitým okolnostem. Tato funkce pomáhá snížit spotřebu energie a současně optimalizuje pohodlí. 

Vybrat lze tři různé strategie: 

 Restart zadané hodnoty v důsledku teploty venkovního vzduchu (OAT) 

 Restart zadané hodnoty externím signálem (4-20 mA) 

 Restart zadané hodnoty výparníkem ΔT (zpětný) 
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V tomto menu jsou k dispozici následující hodnoty: 

Restart zadané hodnoty Nastavení režimu restartu zadané hodnoty (žádný, 4-20 mA, zpětný, OAT) 

Max. reset Max. zadaná hodnota restartu (platná pro všechny aktivní režimy) 

Start restartu DT Použije se k restartu zadané hodnoty dle DT výparníku 

Max. OAT - restart  Viz Zadaná hodnota restartu podle OAT 

Restart OAT Viz Zadaná hodnota restartu podle OAT 

 

Zadaná hodnota restartu podle OAT 

Aktivní zadaná hodnota se vypočte při použití opravy, což je funkce okolní teploty (OAT). Když 

teplota klesne pod Spustit Restart OAT (SROAT), zadaná hodnota LWWT se postupně zvyšuje 

dokud OAT nedosáhne hodnoty max. restartu OAT (MROAT). Kromě této hodnoty se bod LWT 

zvýší o hodnotu max. restartu (MR). 

 

Parametr Výchozí Rozsah 

Max. restart (MR)  5,0°C 0.0°C  10.0°C 

Max. restart OAT (MROAT) 15,5°C 10.0°C 29.4°C 

Spustit restart OAT(SROAT) 23,8°C 10.0°C 29.4°C 

Aktivní zadaná hodnota (AS)   

Zadaná hodnota LWT (LWT SP)  Chlazení/Led LWT 

 

Restart zadané hodnoty externím signálem 4-20 mA 

Aktivní zadaná hodnota se vypočte po použití opravy na základě externího signálu 4-20 mA. 4 mA 

odpovídá korekci 0°C, zatímco 20 mA odpovídá korekci aktivní zadané hodnoty nastavené v Max. 

restartu (MR). 

 

SROAT 
OAT 

AS 

LWT SP 

MR 

LWT SP + MR 

MROA

T 
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Parametr Výchozí Rozsah 

Max. restart (MR)  5,0°C 0.0°C  10.0°C 

Aktivní zadaná hodnota (AS)   

Zadaná hodnota LWT (LWT SP)  Chlazení/Led LWT 

Signál  4-20mA Externí signál 

 

Restart zadané hodnoty výparníkem - výstupní teplota 

Aktivní zadaná hodnota se vypočte při použití korekce, která závisí na vstupní (výstupní) teplotě 

vody ve výparníku.  Vzhledem k tomu, že hodnota výparníku ΔT klesne pod hodnotu SRΔT, 

použije se časový posun zadané hodnoty LWT, až do hodnoty MR, kdy teplota dosáhne teploty 

vychlazené vody.  

 

Parametr Výchozí Rozsah 

Max. restart (MR)  5,0°C 0.0°C  10.0°C 

Spustit restart DT (SRT) 5,0°C 0.0°C  10.0°C 

Aktivní zadaná hodnota (AS)   

Cílová LWT (LWT SP)  Chlazení/Led LWT 

 

 

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

0 SRT 

Evap T 

AS 

LWT SP 

MR 

LWT SP + MR 

4mA 20mA 
Signál 

AS 

LWT SP 

MR 

LWT SP + MR 
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5.1.7.4 Mírné zatížení 

Mírné zatížení je konfigurovatelná funkce použitá ke zvýšení kapacity zařízení po určité časové 

období, zpravidla se používá k ovlivnění vytvoření elektrického požadavky postupným zatížením 

zařízení. Zadané hodnoty řídící tuto funkci jsou: 

Softload En Aktivuje mírné zatížení 

Softload Ramp Délka trvání nárůstu mírného zatížení 

Starting Cap Limit počínající kapacity. Zařízen zvýší kapacitu v průběhu času specifikovaného v zadané hodnotě mírného 
zatížení z této hodnoty na 100%. 

 

5.1.8 Harmonogramy - Datum/Čas 

5.1.8.1 Datum, čas a nastavení UTC 

Viz 4.4.5. 

5.1.8.2 Naplánování tichého režimu 

Tichý režim lze použít ke snížení hlučnosti chladiče v určitou denní dobu, kdy je snížení hlučnosti 

důležitější než chladící výkon, např. v noci. Když je tichý režim aktivován, zadaná hodnota LWT se 

zvýší o maximální zadanou hodnotu (MR) popsanou v kapitole "Restart zadané hodnoty", a tak 

vynutí omezení kapacity zařízení aniž by došlo ke ztrátě kontroly nad teplotou vychlazené vody. 

Cílová teplota v kondenzátoru se zvýší o hodnotu nastavenou v "QM Cond Offset". Tak jsou 

ventilátoru kondenzátoru nuceny snížit rychlost, aniž by došlo ke ztrátě kontroly nad kondenzací. 

Tichý režim se aktivuje pomocí spínače. 

 

Parametr Výchozí Rozsah 

Tichý režim Vypnout Vypnout/Zapnout 

QM spuštění (QMS) 21h 0…24h 

QM Start Min. 0min 0...60min 

QM konec (QME) 6h 0…24h 

QM kon.min. 0 min 0…60min 

QM Cond Offset (CO) 5°C 0…10°C 

 

 V případě zvýšené zadané hodnoty kondenzátoru může tichý režim negativně ovlivnit účinnost 

chladiče. 

5.2 Spuštění jednotky/okruhu 

V této části budou popsány sekvence spuštění a zastavení zařízení. Veškerý stav HMI bude 

popsán tak, abyste lépe porozuměli tomu, k čemu při řízení chladiče dochází. 

0 QME 

Výp. T LWT SP 

LWT SP + MR 

QMS čas 

CP SP 

CP SP + CO 

Tlak kond. 
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5.2.1 Příprava zařízení ke spuštění 

Aby bylo možné zařízení spustit, musí být všechny signály přepnuté na spuštění. Seznam signálů 

je následující: 

 Signály pro lokální/dálkové zapnutí = Zapnout 

 Zapnutí klávesnice chladiče = Zapnout 

 Zapnutí zadané hodnoty BMS chladiče = Zapnout 

Nyní tyto položky probereme. Každé zařízení je vybaveno volbou lokálního/dálkového ovládání. Je 

nainstalované na spínací skříni zařízení a lze ho umístit do tří různých pozic. Lokální, Vypnutí, 

Dálkové - jak je znázorněno na následujícím obrázku: 

 
 
Signál pro zapnutí klávesnice nelze na úrovni uživatelského hesla upravit. Je-li nastaven na 

Vypnout, kontaktujte lokální údržbu a zjistěte,  zda ho lze změnit na Zapnout. 

Poslední signál vychází z rozhraní vysoké úrovně, což znamená z BMS. Prostřednictvím BMS 

zapojeného do UC lze vypnout komunikační protokol zařízení. Abyste zjistili, zda signál zapnutí 

vychází z BMS v Zobrazit/Nastavit zařízení a potom zkontrolovali zda je Stav/Nastavení v Ovládání 

zdroje nastaveno na Síť a ne na zadanou hodnotu Síť En SP, aby bylo jasné, že odráží signál 

vycházející z BMS. Je-li hodnota nastavena na Vypnout, zařízení se nemůže spustit. V takovém 

případě kontaktujte společnost BAS a zjistěte, jak je chladič provozován. 

Stav zařízení vás informuje o aktuálním stavu zařízení, možné stavy jsou popsány v následující 

tabulce: 

 

Celkový stav Stav Popis 

Vyp.: Čas. režimu Led Tento stav se zobrazí pouze pokud zařízení pracuje v režimu Led. Zařízení je 
vypnuté, protože byla splněna zadaná hodnota pro Led. Zařízení zůstane 
vypnuté dokud nevyprší časovač režimu Led. 

Odemknutí OAT Zařízení nelze spustit, protože venkovní teplota je pod limitem pro řízení teploty 
v systému kondenzátoru. Nicméně, je-li třeba zařízení i tak spustit, poraďte se s 
údržbou jak postupovat. 

Všechny okruhy vypnuty Ke spuštění není k dispozici žádný okruh. Všechny okruhy lze vypnout pomocí 

Když je spínač Q0 v této pozici, zařízení je vypnuté. Čerpadlo se 

nespustí v běžném provozním stavu. Kompresor zůstane vypnutý 

nezávisle na stavu individuálních spínačů.  

Když je spínač Q0 v této pozici, zařízení se zapne. Jsou-li všechny 

ostatní signály nastaveny na zapnutí a minimálně jeden kompresor 

běží, spustí se čerpadlo. 

 

Když je spínač Q0 v této pozici, zařízení lze zapnout pomocí dalších 

zapojení, která jsou k dispozici na propojovacích svorkách. 

Uzavřená smyčka identifikuje signál pro zapnutí, který vychází 

například z dálkového ovládání nebo časovače.  
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individuálního spínače nebo je lze vypnout na základě aktivní podmínky nebo 
pomocí klávesnice. Další podrobnosti naleznete u stavu jednotlivých okruhů. 

Alarm zařízení Alarm zařízení je aktivní. Zkontrolujte seznam alarmů, abyste zjistili, který aktivní 
alarm ovlivňuje spuštění zařízení a zkontrolujte, zda ho lze vymazat. Než budete 
pokračovat dále, přečtěte si část Odstraňování problémů. 

Vypnutá klávesnice Zařízení bylo vypnuto klávesnicí. Poraďte se s oddělením údržby, zda ho lze 
aktivovat. 

Lok./Dálk. spínač Lokální/Dálkový spínač je nastavený na vypnuto. Přepnutím na Lokální 
aktivujete spuštění úvodní sekvence zařízení. 

Vypnout BAS Zařízení je vypnuto systémem BAS/BMS. Ohledně spuštění zařízení se poraďte 
se společností BAS. 

Režim testu Režim zařízení je nastavený na Test. Tento režim se aktivuje, aby zkontroloval 
provozuschopnost spouštěcích zařízení a snímačů. S oddělením údržby se 
poraďte, zda lze režim změnit na některý z kompatibilních režimů (Dostupné 
režimy - Zobrazit/Nastavit zařízení - Nastavení) 

Auto   Zařízení je v automatickém režimu. Je spuštěné čerpadlo a minimálně jeden 
kompresor.  

Auto: Redukce šumu Zařízení je spuštěné v Tichém režimu. Aktivní zadaná hodnota se může lišit od 
hodnoty nastavené pro chlazení. 

Čekání na naplnění Zařízení je v pohotovostním stavu, neboť kontrola termostatu splnila aktivní 
zadanou hodnotu. 

Časovač recirk. výp. Zařízení spustí čerpadlo výparníků, aby se vyrovnala teplota vody ve výparníku. 

Čekání na naplnění Je spuštěné čerpadlo zařízení, ale signál průtoku stále značí nedostatečný 
průtok ve výparníku.  

Vyp. čerp. Zařízení se vypne. 

Max.stlačení Termostat zařízení omezuje kapacitu zařízení, neboť teplota vody klesá na 
hodnotu, kdy by mohlo dojít k překročení aktivní zadané hodnoty. 

Limit kap. jednotky Bylo dosaženo limitu požadavku. Kapacita zařízení se už nezvýší. 

Proudové omezení Bylo dosaženo maximálního napětí. Kapacita zařízení se už nezvýší. 

 
Jakmile se stav zařízení přepne na Auto, spustí se úvodní sekvence. Po úvodní sekvenci následují 

kroky uvedené ve zjednodušeném grafu: 

 

5.2.2 Příprava okruhů ke spuštění 

Aby bylo možné povolit spuštění okruhu, je třeba okruh aktivovat pomocí spínače na spínací skříni 

zařízení. Každý okruh je vybavený spínače s Q1, Q2 (je-li k dispozici) nebo Q3 (je-li k dispozici). 

Pozice spuštění je označena číslem 1 na štítku, zatímco pozice 0 odpovídá vypnutí. 

Stav okruhu je uvedený v Zobrazit/Nastavit okruh - Okruh č. - Stav/Nastavení. Možný stav bude 

popsán v následující tabulce. 

 

 

Je k dispozici kompresor? 

 

Spusťte čerpadlo 

Je aktivovaný průtok? 

Spuštění kompresoru 

Spuštění kompresoru - fáze 

Řízení kapacity kompresoru 

Je třeba vyšší kapacita? 

N 

N 

N 
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Celkový stav Stav Popis 

Vyp.: Připraveno Okruh je vypnutý a čeká na signál z termostatu. 

Prodleva zapnutí dalšího Okruh je vypnutý a čeká až vyprší prodleva zapnutí.  

Časovač cyklu Okruh je vypnutý a čeká až vyprší časovač cyklu kompresoru. 

Vypnout BAS Okruh je vypnutý signálem BAS. Ohledně spuštění zařízení se poraďte se 
společností BAS. 

Vypnutá klávesnice Okruh je vypnutý lokálním nebo dálkovým HMI. Poraďte se s oddělením údržby, 
zda ho lze aktivovat. 

Přepínač okruhu Okruh je vypnutý spínačem Zap. Spínač Zap. přepněte do pozice 1 a umožněte 
tak spouštění okruhu. 

Ohřev oleje Okruh je vypnutý, protože teplota oleje je příliš nízká než aby mohla zaručit 
správnou lubrikaci kompresoru. Aktivuje se topný odpor, aby se tento dočasný 
stav odstranil. Aby se předešlo tomuto omezujícímu stavu, navrhujeme, abyste 
zařízením zapnuli v dostatečném předstihu. 

Alarm Alarm okruhu je aktivní. Zkontrolujte seznam alarmů, abyste zjistili, který aktivní 
alarm ovlivňuje spuštění okruhu a zkontrolujte, zda ho lze vymazat. Než budete 
pokračovat dále, přečtěte si část Odstraňování problémů. 

Režim testu Režim okruhu je nastavený na Test. Tento režim se aktivuje, aby zkontroloval 
provozuschopnost spouštěcích zařízení a snímačů okruhu. Informujte se v 
oddělení údržby, zda lze režim přepnout na Zap. 

Max. počet startů Počet startů kompresoru překročil maximální počet startů za hodinu. 

Vyhřívání VFD Invertor na kompresoru nejde spustit kvůli nízké interní teplotě. Aktivuje se topný 
odpor, aby se tento dočasný stav odstranil. Aby se předešlo tomuto omezujícímu 
stavu, navrhujeme, abyste zařízením zapnuli v dostatečném předstihu. 

Údržba Komponent musí být vyměněn nebo je třeba provést údržbu. Než budete 
pokračovat dále, přečtěte si část Odstraňování problémů. 

EXV Předotevření Umístění EXV před spuštěním kompresoru. 

Spuštění: Odčerpat Okruh se vypne kvůli řízení termostatu nebo alarmu čerpadla nebo proto, že byl 
spínač přepnut do pozice vypnuto. 

Normální Okruh se spustí v rámci očekávaných provozních podmínek. 

Nízká SH při výstupu Zahřívání při vypouštění je pod přijatelnou hodnotou. Je to dočasná podmínka, 
která může zmizet několik minut po spuštění.  

Nízký tlak výparníku Okruh se spustí při nízkém tlaku výparníku. Mohlo by to být způsobeno 
přechodným stavem nebo nedostatkem chladiva. Informujte se u místní údržby, 
zda je třeba provést nápravná opatření. Okruh je chráněný preventivní logikou. 

Vysoký tlak kond. Okruh se spustí při vysokém tlaku kondenzátoru. Může to být způsobeno 
přechodnou podmínkou nebo vysokou okolní teplotou nebo problémy s 
ventilátory kondenzátoru. Informujte se u místní údržby, zda je třeba provést 
nápravná opatření. Okruh bude chráněný preventivní logikou. 

Limit vysoké LWT Okruh se spustí při vysoké teplotě vody. Jde o dočasnou podmínku, která omezí 
maximální kapacitu kompresoru. Snížení teploty vody umožní kompresoru 
dosáhnout plné kapacity. 

Vysoké amp. VFD Napětí v invertoru je vyšší než maximální povolené napětí. Invertor ochrání 
preventivní logika. 

 
Pokud se může okruh spustit, zahájí se úvodní sekvence. Úvodní sekvence je v následujícím grafu 

popsána ve zjednodušené verzi: 
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5.3 Řízení kapacity kompresoru 

Jakmile se kompresor spustí, kapacita se bude měnit podle požadavků termostatu. Nicméně 

existuje několik omezení, která přepíšou kapacitu, aby se předešlo abnormálním provozním 

podmínkám chladiče. Jsou shrnuta níže: 

 Minimální kapacita 

 Vysoká teplota vody 

 Nízký vypařovací tlak 

 Vysoký vypařovací tlak 

 Vysoké napětí VFD 

 Vysoká výtlačná teplota 

5.3.1.1 Limit vysoké teploty vody 

Jediná prevence, kterou lze aktivovat na úrovni zařízení, omezí maximální kapacitu zařízení na 

80% v případě, že teplota vypouštěné vody překročí 25°C. Tato podmínka se zobrazí na úrovni 

okruhu a značí omezení kapacity. 

Symptom Příčina Řešení 

Maximální kapacita zařízení se rovná 
80%. 

Teplota vody odcházející z výparníku je 
vyšší než 25°C 

Počkejte dokud teplota vody neklesne pod 
25°C 

 

  

 

  

 

 

Je třeba spustit okruh? 

Předběžné otevření ventilu 

Spuštění kompresoru 

Nastavení kapacity 

Je natavení kapacity nutné nebo jde o preventivní logiku? 

N 

N 

  Vyčkejte na příkaz termostatu 

  

 Signál k vypnutí termostatu nebo alarm? 

  Čerpadlo okruhu potom kompresor vypne. 

N 
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5.3.1.2 Nízký vypařovací tlak 

Když je okruh spuštěný a tlak ve výparníku klesne pod bezpečnostní limity (viz část 4.4.13), řídící 

logika okruhu reaguje na dvou různých úrovních,  za účelem obnovení normálních provozních 

podmínek.  

Pokud vypařovací tlak klesne pod limit, kompresor nesmí aktuální kapacitu dále zvyšovat. Tato 

podmínka se na displeji ovladače zobrazí ve stavu okruhu jako "Spuštění: Nízký tlak výparníku". 

Stav se automaticky smaže jakmile se tlak zvýší nad limit o 14 kPa. 

Pokud vypařovací tlak klesne pod limit, kompresor se vypustí, aby došlo k obnovení normálních 

provozních podmínek. Tato podmínka se na displeji ovladače zobrazí ve stavu okruhu jako 

"Spuštění: Nízký tlak výparníku". Stav se automaticky smaže jakmile se tlak zvýší nad limit o 14 

kPa. 

Odstranění tohoto problému viz 6.1.8.1 . 

5.3.1.3 Vysoký kondenzační tlak 

Když je okruh spuštěný a kondenzační tlak stoupne nad bezpečnostní limity, řídící logika okruhu 

reaguje na dvou různých úrovních,  za účelem obnovení normálních provozních podmínek. 

Dvě různé úrovně, limity pro pozdržení vysokého tlaku a snížení vysokého tlaku, se vypočtou z 

maximálního tlaku kondenzátoru povoleného kompresorem. Tato hodnota závisí na vypařovacím 

tlaku, jak je znázorněno na obrázku níže. 

Pokud se kondenzační tlak zvýší nad limit, kompresor nesmí aktuální kapacitu dále zvyšovat. Tato 

podmínka se na displeji ovladače zobrazí ve stavu okruhu jako "Spuštění: Vysoký tlak kond.". Limit 

se vypočte na základě saturované kondenzační teploty; stav se automaticky vymaže jakmile se 

saturovaná kondenzační teplota zvýší nad limit o 5.6°C.  

Pokud kondenzační tlak stoupne nad limit, kompresor se vypustí, aby došlo k obnovení normálních 

provozních podmínek. Tato podmínka se na displeji ovladače zobrazí ve stavu okruhu jako 

"Spuštění: Vysoký tlak kond.". Stav se automaticky smaže jakmile se saturovaná kondenzační 

teplota zvýší nad limit o 5.6°C. 

Odstranění tohoto problému viz 6.1.8.2 . 

 

Bezpečná provozní 

oblast 

Výpar. Sat. Tepl. 

Kond. Sat. Tepl. 

Uvoln. vys. tlaku 
Pozdr. vys. tlaku 
Vypuštění při 
vysokém tlaku 
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5.3.1.4 Vysoké napětí VFD 

Když je kompresor spuštěný a výstupní napětí stoupne nad bezpečnostní limity, řídící logika 

okruhu reaguje na dvou různých úrovních,  za účelem obnovení normálních provozních podmínek. 

Bezpečnostní limity vypočte ovladač na základě zvoleného typu kompresoru. 

Pokud se napětí výší nad aktuální limit (101% RLA), kompresor nesmí aktuální kapacitu dále 

zvyšovat. Tato podmínka se na displeji ovladače zobrazí ve stavu okruhu jako "Spuštění: Vysoké 

amp. VFD". 

Pokud kondenzační tlak stoupne nad limit (105% RLA), kompresor se vypustí, aby došlo k 

obnovení normálních provozních podmínek. Tato podmínka se na displeji ovladače zobrazí ve 

stavu okruhu jako "Spuštění: Vysoké amp. VFD". Stav se automaticky smaže jakmile dojde k 

poklesu pod uvedený limit pozdržení. 

5.3.1.5 Vysoká výtlačná teplota 

Když je kompresor spuštěný a teplota na výstupu stoupne nad bezpečnostní limity, řídící logika 

okruhu reaguje na dvou různých úrovních,  za účelem obnovení normálních provozních podmínek. 

Pokud se teplota na výstupu zvýší nad limit (95°C), kompresor nesmí aktuální kapacitu dále 

zvyšovat. Tato podmínka se na displeji ovladače zobrazí ve stavu okruhu jako "Spuštění: Vysoká 

výst. tepl.". 

Pokud teplota na výstupu stoupne nad limit (100°C), kompresor se vypustí, aby došlo k obnovení 

normálních provozních podmínek. Tato podmínka se na displeji ovladače zobrazí ve stavu okruhu 

jako "Spuštění: Vysoká výst. tepl.". Stav se automaticky smaže jakmile teplota klesne pod uvedený 

limit pozdržení. 

5.4 Řízení kondenzace 

Kondenzační tlak se řídí za účelem dosažení nejlepší účinnosti chladiče v rámci limitů kompresoru. 

Řízení tlaku v kondenzátoru je dosaženo prostřednictvím fázování ventilátoru a/nebo řízením 

kontroly kondenzátoru, je-li zařízení vybaveno možností regulace rychlosti ventilátoru. Více 

informací viz 0 . 

Konkrétně, když je chladič spuštěný při nízké okolní teplotě, je na základě saturované teploty 

odpařování stanovena minimální saturovaná teplota kondenzátoru. To kompresoru umožní 

fungovat v rámci stanovených hodnot. Tato zadaná hodnota je dále zvýšena (viz obrázek níže) o 

množství, které závisí na venkovní teplotě a zatížení kompresoru, za účelem dosažení co nejlepší 

účinnosti, tj. minimální spotřeba energie kompresorů a ventilátorů. 
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5.4.1 Nastavení ventilátoru 

Zařízení může být vybaveno zap./vyp. ventilátorů, ventilátory invertoru nebo bezkontaktními 

ventilátory. Podle typu ventilátoru je třeba provést různé nastavení ovladače chladiče a/nebo 

invertorů. 

5.4.1.1 Nastavení ovladače 

Nastavení ovladače ventilátorů lze zkontrolovat a změnit v menu "Zobrazit/Nastavit zařízení"  

“Konfigurace”. 

Konfigurace 
ventilátoru 

Zap./Vyp. Invertor Bezkontaktní 

Typ ventilátoru AC700 (výchozí, 700 
ot./min.) 
AC900 (výchozí, 900 
ot./min.) 

AC700 (výchozí, 700 
ot./min.) 
AC900 (výchozí, 900 
ot./min.) 

EC700L (výchozí, 600 ot./min. až 700 
ot./min.) 
EC700 (výchozí, 700 ot./min.) 
EC800 (výchozí, 800 ot./min.) 
EC900 (výchozí, 900 ot./min.) 

Ovl. kond. Zap./Vyp. VFD VFD 

 

Zap./Vyp. a bezkontaktní ventilátory nepotřebují žádná další nastavení. Ventilátory invertoru je 

třeba nastavit dle pokynů uvedených v následující kapitole. 

Fáze ventilátoru se nastaví v krocích 1 ventilátoru. Rozfázování ventilátoru se přizpůsobí od 5 do 

12 ventilátorů na okruh, podle následující tabulky: 

* *  ** *** 

 

Ventilátory se aktivují podle rozdílu mezi saturovanou teplotou kondenzátoru a cílovou kondenzací 

stanovenou ovladačem. Pokud tento rozdíl překročí nastavení fáze nahoru nebo dolů, vypočte se 

nahromadění chyb. Jakmile nahromadění chyb překročí pevný limit, dojde k aktivaci nebo 

deaktivaci nového kroku. Pokud se saturovaná teplota vrátí do oblasti mrtvého pásma, akumulace 

chyb se vymaže. 

5.4.2 Nastavení ventilátoru VFD 

Zařízení mohou být vybavena ovládáním VFD, jak volitelně, tak standardně. Každý okruh tvoří dva 

kroky, uspořádané dle následující tabulky. Dvě fáze se aktivují podle stejné logiky, která byla 

popsaná v předcházející kapitole. 

Výpar. Sat. Tepl. 

Kond. Sat. Tepl. 

Min. kond. tlak 

Kond. tlak při 30% 
zatížení 

Kond. tlak při 50% 
zatížení 
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* * * * * * * * * 

 
Invertory použité k ovládání ventilátoru mohou být různé, podle počtu ventilátorů, které řídí. 

Většina parametrů platí pro všechny, některé další parametry (série 9900) platí pro konkrétní typ 

invertoru a ventilátoru. Další informace naleznete v návodu k použití invertorů, který je součástí 

dokumentace tohoto zařízení. 

Seznam parametrů invertoru - ovládání ventilátoru 1 

Parametr Popis 
Typ ventilátoru 

AC900 AC700 

1611 Náhled param. Dlouhý náhled Dlouhý náhled 

1002 Ext. příkazy NOT SEL NOT SEL 

1301 Min AI1 0% 0% 

1601 Spustit Aktivovat DI1 DI1 

1604 Restart chyby DI1 DI1 

2006 Podpětí Aktivovat Aktivovat 

2101 Funkce Stat AUTO AUTO 

2202 Čas zrychlení 10 s 10 s 

2203 Čas zpomalení 10 s 10 s 

2603 IR komp. V 10,5 10,5 

2604 IR komp. frekv. 50% 50% 

2606 Kmitočet 8kHz 8kHz 

2609 Vyhlazení šumu Aktivovat Aktivovat 

2618 Napětí FW 400 V 400 V 

3006 Termální čas motoru 350 s 350 s 

3104 Přepětí AR Aktivovat Aktivovat 

3108 Externí selhání AR Vypnout Vypnout 

9906 Vstup motoru 4,0 A 2,7 A 

9908 Rychlost motoru 900 ot./min. 700 ot./min. 

9909 Výkon motoru 1,2 kW 0,7 kW 

 

Seznam parametrů invertoru - ovládání ventilátoru 2 

Parametr Popis 
Typ ventilátoru 

AC900 AC700 

1611 Náhled param. Dlouhý náhled Dlouhý náhled 

1002 Ext. příkazy NOT SEL NOT SEL 

1301 Min AI1 0% 0% 

1601 Spustit Aktivovat DI1 DI1 

1604 Restart chyby DI1 DI1 

2006 Podpětí Aktivovat Aktivovat 

2101 Funkce Stat AUTO AUTO 

2202 Čas zrychlení 10 s 10 s 

2203 Čas zpomalení 10 s 10 s 

2603 IR komp. V 10,5 10,5 

2604 IR komp. frekv. 50% 50% 

2606 Kmitočet 8kHz 8kHz 

2609 Vyhlazení šumu Aktivovat Aktivovat 

2618 Napětí FW 400 V 400 V 

3006 Termální čas motoru 350 s 350 s 

3104 Přepětí AR Aktivovat Aktivovat 

3108 Externí selhání AR Vypnout Vypnout 

9906 Vstup motoru 8,0 A 5,4 A 

9908 Rychlost motoru 900 ot./min. 700 ot./min. 

9909 Výkon motoru 2,4 kW 1,4 kW 

 

5.5 Řízení EXV 

Zařízení je standardně vybaveno jedním elektronickým expanzním ventilem (EXV) na okruh, který 

je řízený krokovým elektromotorem. EXV řídí sací přehřátí za účelem optimalizace účinnosti 

výparníku, aby se předešlo současnému nasávání kapaliny do kompresoru. 
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Ovladač integruje algoritmus PID, který řídí dynamickou odezvu ventilu za účelem udržení 

dostatečně rychlé a stabilní odezvy na odchylky systémových parametrů. Parametry PID jsou 

zabudovány do ovladače a nelze je změnit. EXV má následující provozní režimy: 

 Předotevření 

 Tlak 

 Přehřívání 

Když se má okruh spustit, EXV se předotevře. Poté se EXV změní na kontrolu tlaku. S tímto 

přechodem se současně spustí kompresor. 

Při kontrole tlaku se EXV přepne do kontroly tlaku výparníku. Cílová hodnota tlaku se liší na 

základě LWT výparníku a hodnotách přehřátí.  

Když EXV přejde do režimu přehřívání, cíl se postupně mění dokud se nedosáhne normálního 

vypočteného cíle. Cíl přehřátí se mění tak, aby se předešlo vniknutí kapek chladiva do 

kompresoru. Tento cíl se neustále aktualizuje, v průměru po 10 sekundách. 

Přechod z řízení tlaku do řízení přehřívání vyžaduje následující: 
 

 Evap LWT <= 15.5°C, 

 Stabilizovaný okruh chladiva. 

K přechodu z řízení přehřívání do řízení tlaku může dojít pouze pokud se teplota vody znovu zvýší 

nad limit maximálního provozního tlaku (MOP). K tomu dojde v případě následující podmínky: 

 Tlak výp. > 370kPa (MOP) 

Kdykoli je okruh spuštění, pozice EXV je omezena mezi 5% nebo 100%. 

Kdykoli je okruh vypnutý nebo se spustí vypínání, EXV  musí být v pozici zavřeno. V takovém 

případě jsou přikázány další kroky, aby se zaručilo správné obnovení nulové pozice. 

Ovladač expanzního ventilu je vybavený modulem UPS, který v případě výpadku napájení 

expanzní ventil bezpečně zavře. 

5.6 Ovládání ekonomizéru 

Ekonomizér okruhu se aktivuje v případě, že dojde k některé z následujících podmínek: 

 Okruh ve stavu Spuštěno 

 Rychlost kompresoru > Econ En Spd 

 Poměr tlaku v okruhu > Econ Act PR 

 Přehřívání na výstupu > 22°C 

 Procento RLA < 95% 

Ekonomizér okruhu se vypne v případě, že dojde k některé z následujících podmínek: 

 Okruh ve stavu Vypnuto 

 Poměr tlaku v okruhu < Econ Act PR – 0.3 

 Přehřívání na výstupu < 17°C 
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5.7 Řízení vstřikování kapaliny 

Vstřikování kapaliny se aktivuje když teplota na výstupu stoupne nad bezpečnostní limit, aby se tak 

předešlo přehřátí komponentů kompresoru. 

Vstřikování kapaliny se vypne když se teplota na výstupu sníží pod zadanou hodnotu aktivace o 

rozdíl 5°C. 

5.8 Řízení proměnlivého poměru objemu 

Poměr objemu kompresoru řídí destičky VR v kompresoru. Tyto destičky přizpůsobí geometrii 

odtokového portu tak, aby se dosáhlo optimální účinnosti kompresoru, v souladu s provozními 

podmínkami chladiče. 

Destičky VR se pohybují mezi dvěma pozicemi, tzv. VR2 (odpovídající poměru objemu 2.0) a VR3 

(odpovídající poměru objemu 3). V případě vypnutí kompresoru nedojde k aktivaci žádného 

ventilu.  

 Při spuštění se destička umístí do pozice VR2.  

 Během spuštění se provede automatický výběr mezi pozicemi VR2 a VR3, aby se tak 

maximalizovala účinnost kompresoru. 
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6 Alarmy 
UC chrání zařízení a komponenty před provozem v abnormálních podmínkách. Ochranu lze 

rozdělit na prevenci a alarmy. Alarmy lze poté rozdělit na zpomalení a alarmy rychlého zastavení. 

Alarmy zpomalení čerpadla se aktivují když lze v případě systému nebo dílčího systému provést 

běžné vypnutí navzdory abnormálním provozním podmínkám. Alarmy rychlého zastavení se 

aktivují, když abnormální provozní podmínky vyžadují okamžité zastavení celého systému nebo 

dílčího systému z důvodu prevence potenciálního poškození. 

UC zobrazí na příslušné stránce aktivní alarmy, v historii se uchovává posledních 50 záznamů 

rozdělených mezi spuštěné alarmy a oznámení. Uloží se čas a datum každého alarmu a 

oznámení. 

UC rovněž uloží záznam každého spuštěného alarmu. Každá položka obsahuje záznam 

provozních podmínek před spuštěním alarmu. Podle alarmů zařízení a alarmů okruhu jsou 

naprogramovány různé záznamy, které pomáhají v případě diagnostiky selhání. 

6.1.1 Události zařízení 

6.1.1.1 Obnovení napájení zařízení (Rivedere) 
Tento alarm pouze zaznamená dočasnou ztrátu napájení zařízení nebo ovladače.  

Symptom Příčina Řešení 

Řetězec v seznamu alarmů. 
-- 
Řetězec v protokolu alarmu: 

UnitPowerRestore 

Jednotka nebyla nějakou dobu 
napájena. 

Zkontrolujte důvody ztráty napájení a 
to, zda nedošlo k problému se 
správným provozem chilleru. 
 

Ovladač jednotky nebyl nějakou dobu 
napájen z důvodu selhání 24V 
pojistky. 

Zkontrolujte pojistku 24V. 

Ovladač jednotky nebyl nějakou dobu 
napájen z důvodu selhání jističe 
okruhu M12.  

Zkontrolujte zkrat na 230 V. 

6.1.2 Výstražné alarmy - zařízení 

6.1.2.1 Externí událost 

Tento alarm označuje, že zařízení, jehož provoz je spojený s tímto strojem, hlásí problém. 

Symptom Příčina Řešení 

Stav jednotky je Zapnuto. 
Na displeji se pohybuje ikona zvonku. 
Řetězec v seznamu alarmů. 
UnitExternalEvent 
Řetězec v protokolu alarmu: 

UnitExternalEvent 

Řetězec ve snímku alarmu 
ExtEvent: InAlarm 
 

Došlo k externí události, která 
způsobila otevření, minimálně  po 
dobu 5 sekund, na desce ovladače 
digitálního vstupu. 

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

POZNÁMKA: Výše uvedené platí v případě UŽIVATELSKÉ konfigurace externího digitálního vstupu jako události (viz 
část 4.4.2) 

6.1.2.2 Špatný limit požadavku na vstupu  

Tento alarm se generuje když dojde k aktivaci limitu požadavku a vstup do ovladače je mimo 

povolený rozsah. 

Symptom Příčina Řešení 
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Stav jednotky je Zapnuto. 
Na displeji se pohybuje ikona zvonku.  
Funkci limitu požadavku nelze použít. 
Řetězec v seznamu alarmů. 
BadDemandLimitInput 
Řetězec v protokolu alarmu: 

BadDemandLimitInput 

Řetězec ve snímku alarmu 
BadDemandLmInpW: InAlarm 

Vstup limitu požadavku mimo rozsah 
Za toto varování se považuje signál 
menší než 3mA nebo vyšší než 
21mA. 

Zkontrolujte hodnoty vstupního 
signálu ovladače jednotky. Musí být v 
povoleném rozsahu mA; 
 

Zkontrolujte elektrické krytí vodičů. 
 

Zkontrolujte správnou hodnotu 
výstupu ovladače jednotky v případě, 
že je vstupní signál v povoleném 
rozsahu. 

6.1.2.3 Špatný reset teploty vody na výstupu 

Tento alarm se generuje když dojde k aktivaci možnosti restartu zadané hodnoty a vstup do 

ovladače je mimo povolený rozsah. 

Symptom Příčina Řešení 

Stav jednotky je Zapnuto. 
Na displeji se pohybuje ikona zvonku.  
Funkci restartu LWT nelze použít. 
Řetězec v seznamu alarmů. 
BadSetPtOverrideInput 
Řetězec v protokolu alarmu: 

 BadSetPtOverrideInput 

Řetězec ve snímku alarmu 
BadSPtOvrdInpW: InAlarm 

Reset vstupu LWT mimo rozsah; 
Za toto varování mimo rozsah se 
považuje signál nižší než 3mA a vyšší 
než 21mA. 

Zkontrolujte hodnoty vstupního 
signálu ovladače jednotky. Musí být v 
povoleném rozsahu mA; 
 

Zkontrolujte elektrické krytí vodičů. 
 

Zkontrolujte správnou hodnotu 
výstupu ovladače jednotky v případě, 
že je vstupní signál v povoleném 
rozsahu. 

6.1.2.1 Špatný limit na vstupu 

Tento alarm se generuje když dojde k aktivaci možnosti Flexibilního limitu a vstup do ovladače je 

mimo povolený rozsah. 

Symptom Příčina Řešení 

Stav jednotky je Zapnuto. 
Na displeji se pohybuje ikona zvonku.  
Funkci flexibilního limitu požadavku 
nelze použít. 
Řetězec v seznamu alarmů. 
BadCurrentLimitInput 
Řetězec v protokolu alarmu: 

 BadCurrentLimitInput 

Řetězec ve snímku alarmu 
BadCurrLmInpW: InAlarm 

Flexibilní limit mimo rozsah. 
Za toto varování mimo rozsah se 
považuje signál nižší než 3mA a vyšší 
než 21mA. 

Zkontrolujte hodnoty vstupního 
signálu ovladače jednotky. Musí být v 
povoleném rozsahu mA; 
 

Zkontrolujte elektrické krytí vodičů. 
 

Zkontrolujte správnou hodnotu 
výstupu ovladače jednotky v případě, 
že je vstupní signál v povoleném 
rozsahu. 

 
6.1.3 Problémy zařízení 

6.1.3.1 Zámek - venkovní teplota (OAT) 

Symptom Příčina Řešení 

Stav zařízení je StartInhbtAmbTemp. 
Během normálního vypnutí se zastaví 
všechny okruhy. 
Na displeji se pohybuje ikona zvonku. 
 
Řetězec v seznamu alarmů. 
BadCurrentLimitInput 
Řetězec v protokolu alarmu: 

 BadCurrentLimitInput 

Řetězec ve snímku alarmu 
BadCurrLmInpW: InAlarm 

Venkovní teplota je nižší než 

hodnota nastavená v ovladači 

jednotky. 

 

Na ovladači zařízení zkontrolujte 

hodnotu minimální venkovní teploty. 

 

Zkontrolujte, zda tato hodnota 

odpovídá použití chladiče, proto 

zkontrolujte správné použití a 

využití chladiče. 

Nesprávný provoz snímače okolní 

teploty. 

Zkontrolujte správný provoz 

snímače OAT v souladu s 

informacemi o rozsahu kOhm (k), 

který souvisí s hodnotami teploty. 
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6.1.3.2 Selhání čerpadla výparníku #1 

Tento alarm se generuje je-li čerpadlo spuštěno, ale průtokový spínač nelze zavřít. 

Symptom Příčina Řešení 

Zařízení může být ZAP.  
Na displeji se pohybuje ikona zvonku.  
V případě selhání čerpadla 2 se 
použije záložní čerpadlo nebo se 
všechny okruhy zastaví. 
Řetězec v seznamu alarmů. 
EvapPump1Fault 

Řetězec v protokolu alarmu: 

 EvapPump1Fault 

Řetězec ve snímku alarmu 
EvPumpFlt1: InAlarm 

Čerpadlo 1 nemusí být v provozu. Zkontrolujte problém s elektrickým 

zapojením čerpadla 1. 

Zkontrolujte, zda nedošlo k 

zaseknutí jističe čerpadla 1. 

Zkontrolujte, zda nedošlo k 

problému v zapojení vodičů 

spouštěče čerpadla a ovladače 

zařízení. 

Zkontrolujte filtr čerpadla  zda se v 

okruhu nenachází nějaké překážky. 

Průtokový spínač nefunguje 

správně. 

Zkontrolujte zapojení a kalibraci 

průtokového spínače. 

6.1.3.3 Selhání čerpadla výparníku #2 

Symptom Příčina Řešení 

Zařízení může být ZAP.  
Na displeji se pohybuje ikona zvonku.  
V případě selhání čerpadla 1 se 
použije záložní čerpadlo nebo se 
všechny okruhy zastaví. 
Řetězec v seznamu alarmů. 
EvapPump2Fault 
Řetězec v protokolu alarmu: 

 EvapPump2Fault 

Řetězec ve snímku alarmu 
EvPumpFlt2: InAlarm 

Čerpadlo č. 2 nefunguje; Zkontrolujte problém s elektrickým 

zapojením čerpadla 1. 

 

Zkontrolujte, zda nedošlo k 

zaseknutí jističe čerpadla 2. 

Zkontrolujte, zda nedošlo k 

problému v zapojení vodičů 

spouštěče čerpadla a ovladače 

zařízení. 

Zkontrolujte filtr čerpadla  zda se v 

okruhu nenachází nějaké překážky. 

Průtokový spínač nefunguje 

správně. 

Zkontrolujte zapojení a kalibraci 

průtokového spínače. 

6.1.4 Alarmy - zastavení čerpadla zařízení 

6.1.4.1 Selhání snímače teploty vody vstupující do výparníku (EWT)  

Tento alarm se generuje kdykoli je vstupní odpor mimo přijatelný rozsah. 

Symptom Příčina Řešení 

Stav jednotky je Vypnuto 
Během normálního vypnutí se zastaví 
všechny okruhy. 
Na displeji se pohybuje ikona zvonku. 
Řetězec v seznamu alarmů. 
UnitOffEvpEntWTempSen 
Řetězec v protokolu alarmu: 

 UnitOffEvpEntWTempSen 
Řetězec ve snímku alarmu 
EvapEntWTemp Fault: InAlarm 

Snímač je rozbitý. 

 
Zkontrolujte integritu snímače 

podle tabulky a povoleného rozsahu 

kOhm (k). 

Zkontrolujte správnou funkci 

snímačů. 

Snímač je zkratovaný 

 
Pomocí měření odporu zkontrolujte, 

zda není snímač zkratovaný. 

Snímač není správně zapojený 
(otevřený) 

Zkontrolujte absenci vody nebo 
vlhkosti na elektrických kontaktech. 

Zkontrolujte správné zapojení 
elektrických konektorů.  

Správné zapojení vodičů zkontrolujte i 
podle nákresu zapojení. 

 

6.1.4.2 Alarm - selhání snímače venkovní teploty 

Tento alarm se generuje kdykoli je vstupní odpor mimo přijatelný rozsah. 

Symptom Příčina Řešení 
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Stav jednotky je Vypnuto 
Během normálního vypnutí se zastaví 
všechny okruhy.  
Na displeji se pohybuje ikona zvonku. 
Řetězec v seznamu alarmů. 
UnitOffAmbTempSen 
Řetězec v protokolu alarmu: 

 UnitOffAmbTempSen 

Řetězec ve snímku alarmu 
OATemp: InAlarm 

Snímač je rozbitý. 

 
Zkontrolujte integritu snímače. 

Zkontrolujte správný provoz 

snímačů podle tabulky a 

povoleného rozsahu kOhm (k). 

Snímač je zkratovaný 

 
Pomocí měření odporu zkontrolujte, 

zda není snímač zkratovaný. 

Snímač není správně zapojený 
(otevřený) 

Zkontrolujte absenci vody nebo 
vlhkosti na elektrických kontaktech. 

Zkontrolujte správné zapojení 
elektrických konektorů.  

Správné zapojení vodičů zkontrolujte i 
podle nákresu zapojení. 

6.1.4.3 Invertované teploty vody ve výparníku  

Tento alarm se generuje v okamžiku, kdy teplota vody na vstupu je o 1°C nižší než teplota vody na 

výstupu a je spuštěný minimálně jeden kompresor. 

Symptom Příčina Řešení 

Stav jednotky je Vypnuto 
Během normálního vypnutí se zastaví 
všechny okruhy.  
Na displeji se pohybuje ikona zvonku. 
Řetězec v seznamu alarmů. 
UnitOffEvpWTempInvrtd 
Řetězec v protokolu alarmu: 

 UnitOffEvpWTempInvrtd 

Řetězec ve snímku alarmu 
EvapInvAl: InAlarm 

Došlo k inverzi snímačů teploty vody 
na vstupu a na výstupu. 

Zkontrolujte zapojení snímačů do 
ovladače zařízení. 

Zkontrolujte časovou prodlevu dvou 
snímačů se spuštěným čerpadlem. 

Došlo k reverzi potrubí pro přívod a 
odvádění vody. 

Zkontrolujte, zda voda protéká v 
příslušném směru. 

Vodní čerpadlu využívá zpáteční 
chod. 

Zkontrolujte, zda voda protéká v 
příslušném směru. 

6.1.5 Alarmy - rychlé zastavení zařízení 

6.1.5.1 Nouzové zastavení  

Tento alarm se aktivuje v okamžiku stisknutí tlačítka nouzového zastavení. 

 

Před opakovaným nastavením tlačítka nouzového nastavení se ujistěte, zda došlo k odstranění 
škodlivé podmínky. 

  

Symptom Příčina Řešení 

Stav jednotky je Vypnuto 
Všechny okruhy se okamžitě zastaví.  
Na displeji se pohybuje ikona zvonku. 
Řetězec v seznamu alarmů. 
UnitOffEmergencyStop 
Řetězec v protokolu alarmu: 

 UnitOffEmergencyStop 

Řetězec ve snímku alarmu 
OATemp: InAlarm 

Došlo ke stisknutí tlačítka nouzového 
zastavení. 

Alarm vymažete otočením tlačítka 
nouzového zatavení proti směru 
hodinových ručiček. 

Tlačítko nouzového zastavení není 
stisknuto. 

Zkontrolujte elektrické zapojení mezi 
tlačítkem a ovladačem. 
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6.1.5.2 OptionCtrlrCommFail 

Tento alarm se generuje v případě komunikačních problémů s modulem AC. 

Symptom Příčina Řešení 

Stav jednotky je Vypnuto 
Všechny okruhy se okamžitě zastaví.  
Na displeji se pohybuje ikona zvonku. 
Řetězec v seznamu alarmů. 
OptionCtrlrCommFail 
Řetězec v protokolu alarmu: 

 OptionCtrlrCommFail 

Řetězec ve snímku alarmu 
OptionExtFlt: InAlarm 

Modul není napájen. Zkontrolujte napájení z konektoru po 
straně modulu. 

Zkontrolujte, zda obě LED svítí 
zeleně. 

Zkontrolujte, zda je konektor po 
straně do modulu pevně zasunutý. 

Adresa modulu není správně 
nastavená. 

Zkontrolujte, zda je adresa modulu 
správná a odpovídá schématu 
zapojení. 

Modul je rozbitý. Zkontrolujte, zda jsou obě LED 
zapnuté a zda svítí zeleně. Pokud 
kontrolka BSP LED svítí červeně, 
modul vyměňte. 

Zkontrolujte, zda je napájení v 
pořádku, ale zda jsou obě LED 
vypnuté. V takovém případě proveďte 
výměnu modulu. 

6.1.5.3 Chyba ovladače EXV  

Tento alarm se spustí v případě komunikačního problému s modulem ovladače exv (EEXV 1 nebo 

EEXV2). 

Symptom Příčina Řešení 

Stav jednotky je Vypnuto 
Všechny okruhy se okamžitě zastaví.  
Na displeji se pohybuje ikona zvonku. 
Řetězec v seznamu alarmů. 
Cx OffEXVCrtlrComFail 
Řetězec v protokolu alarmu: 

 Cx OffEXVCrtlrComFail 

Řetězec ve snímku alarmu 
ExvExtFltx: InAlarm 

Modul není napájen. Zkontrolujte napájení z konektoru po 
straně modulu. 

Zkontrolujte, zda obě LED svítí 
zeleně. 

Zkontrolujte, zda je konektor po 
straně do modulu pevně zasunutý. 

Adresa modulu není správně 
nastavená. 

Zkontrolujte, zda je adresa modulu 
správná a odpovídá schématu 
zapojení. 

Modul je rozbitý. Zkontrolujte, zda jsou obě LED 
zapnuté a zda svítí zeleně. Pokud 
kontrolka BSP LED svítí červeně, 
modul vyměňte. 

Zkontrolujte, zda je napájení v 
pořádku, ale zda jsou obě LED 
vypnuté. V takovém případě proveďte 
výměnu modulu. 

6.1.5.4 Alarm PVM    

 

 

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

  

Tento alarm se generuje v případě problémů s napájením chladiče. 
 
Symptom Příčina Řešení 

Stav jednotky je Vypnuto 
Všechny okruhy se okamžitě zastaví. 
Na displeji se pohybuje ikona zvonku. 
Řetězec v seznamu alarmů. 
Cx OffEXVCrtlrComFail 
Řetězec v protokolu alarmu: 

 Cx OffEXVCrtlrComFail 

Ztráta jedné fáze. 
 

Zkontrolujte úroveň napětí na každé z 
fází; 

Nesprávná sekvence fáze L1,L2,L3; 
 

Zkontrolujte sekvenci zapojení L1, L2, 
L3 v souladu s nákresem chilleru; 

Úroveň napětí na panelu jednotky 
není v povoleném rozsahu (±10%); 
 

Zkontrolujte, zda je úroveň napětí v 
každé fázi v rozmezí povoleného 
rozsahu, který je vyznačený na štítku 
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Řetězec ve snímku alarmu 
ExvExtFltx: InAlarm 

chilleru;  

Je důležité zkontrolovat úroveň 

napětí v každé fázi nejen u 

nespuštěného chilleru, ale také u 

chilleru spuštěného při minimální 

kapacitě až po plnou kapacitu. Je 

tomu tak, protože k poklesu napětí 

může dojít na určité úrovni kapacity 

chlazení jednotky nebo kvůli určitým 

pracovním podmínkám (tj. vysoké 

hodnoty OAT); 

V takových případech může problém 

souviset s velikostí napájecího 

kabelu. 

V jednotce došlo ke zkratu Zkontrolujte správnou izolaci každého 
okruhu pomocí testovacího zařízení 
Megger. 

6.1.5.5 Alarm - Snížení průtoku ve výparníku 

Tento alarm se generuje v případě průtoku v chladícím zařízení za účelem ochrany zařízení před 

zamrznutím. 

Symptom Příčina Řešení 

Stav jednotky je Vypnuto 
Všechny okruhy se okamžitě zastaví. 
Na displeji se pohybuje ikona zvonku. 
Řetězec v seznamu alarmů. 
UnitOffEvapWaterFlow 
Řetězec v protokolu alarmu: 

 UnitOffEvapWaterFlow 

Řetězec ve snímku alarmu 
EvapFlowLoss: InAlarm 
 

Žádný průtok vody po dobu 30 
sekund nebo příliš nízký průtok vody. 

Zkontrolujte přívod čerpadla  zda se v 
okruhu nenachází nějaké překážky. 

Zkontrolujte kalibraci průtokového 
spínače a přizpůsobte ho 
minimálnímu průtoku vody. 

Zkontrolujte, zda se může oběžné 
kolo čerpadla volně otáčet a není 
poškozené. 

Zkontrolujte ochranná zařízení okruhu 
(jističe, pojistky, invertory, atd.). 

Zkontrolujte zapojení spínače. 

6.1.5.6 Alarm - Ochrana před zamrznutím vody ve výparníku 

Tento alarm se generuje v případě, že teplota vody (na vstupu nebo na výstupu) klesla pod 

bezpečnostní limit. Snaha o ochranu spuštění čerpadla výměníkem tepla a umožnění cirkulace 

vody.  

Symptom Příčina Řešení 

Stav jednotky je Vypnuto 
Všechny okruhy se okamžitě zastaví. 
Na displeji se pohybuje ikona zvonku. 
Řetězec v seznamu alarmů. 
UnitOffEvapWaterTmpLo 

Řetězec v protokolu alarmu: 

 UnitOffEvapWaterTmpLo 

Řetězec ve snímku alarmu 
EvFrz: InAlarm 
 

Příliš nízký průtok vody; Zvyšte průtok vody. 
 

Teplota na vstupu do výparníku je 
příliš nízká. 

Zvyšte teplotu vody na vstupu 
 

Spínač průtoku nefunguje nebo není 
žádný průtok vody. 

Zkontrolujte průtokový spínač a 
čerpadlo. 
 

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

Zkontrolujte průtok vody a filtr. Ve 
výparníku nejsou žádné dobré 
podmínky pro výměnu tepla. 

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

Teplotu vody zkontrolujte pomocí 
správného nástroje a nastavte časový 
posun. 
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6.1.5.7 Externí alarm 

Tento alarm se generuje v případě externího zařízení jehož provoz je spojený s tímto zařízením. 

Tímto externím zařízením může být čerpadlo nebo invertor. 

Symptom Příčina Řešení 

Stav jednotky je Vypnuto 
Všechny okruhy jsou během 
normálního vypnutí vypnuté.  
Na displeji se pohybuje ikona zvonku. 
Řetězec v seznamu alarmů. 
UnitOffExternalAlarm 

Řetězec v protokolu alarmu: 

 UnitOffExternalAlarm 

Řetězec ve snímku alarmu 
ExtAlarm: InAlarm 
 

Došlo k externí události, která 
způsobila otevření, minimálně  po 
dobu 5 sekund, portu na desce 
ovladače. 

Zkontrolujte příčiny externí události 
nebo alarmu. 
 

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

POZNÁMKA: Výše uvedené platí v případě UŽIVATELSKÉ konfigurace externího digitálního vstupu jako alarm (viz část 
4.4.2) 

6.1.6 Alarmy - okruh 

6.1.6.1 Neúspěšné čerpání 

Tento alarm se spustí pokud okruh nebyl schopný provést odčerpání veškerého chladiva z 

výparníku. 

Symptom Příčina Řešení 

Stav okruhu je Vyp. 
Žádné označení na obrazovce. 
Řetězec v seznamu alarmů. 
-- 

Řetězec v protokolu alarmu: 

 Cx Failed Pumpdown 

Řetězec ve snímku alarmu 
PdFail: InAlarm 

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

Zkontrolujte správný provoz a plnou 
zavírací pozici EEXV. Po zavření 
ventilu se v průzoru nesmí ukázat 
žádný průtok chladiva. 

Zkontrolujte LED v horní části ventilu, 
C LED musí svítit zeleně. Pokud obě 
LED střídavě blikají, ventil motoru 
není správně zapojen. 

Snímač vypařovacího tlaku nefunguje 
správně; 

Zkontrolujte správnou činnost 
snímačů vypařovacího tlaku. 

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

Zkontrolujte kompresory na okruzích. 

6.1.7 Alarmy - zastavení odčerpávání okruhu 

6.1.7.1 Chyba senzoru teploty sání 
Tento alarm se generuje za účelem oznámení, že snímač nepracuje správně. 

Symptom Příčina Řešení 

Stav okruhu je Vyp. 
Okruh je během normálního vypnutí 
vypnutý.  
Na displeji se pohybuje ikona zvonku. 
Řetězec v seznamu alarmů. 
CxCmp1 OffSuctTempSen 

Řetězec v protokolu alarmu: 

 CxCmp1 OffSuctTempSen 

Řetězec ve snímku alarmu 
Co1.SuctTemp: InAlarm 

Snímač je zkratovaný Zkontrolujte integritu snímače. 

Zkontrolujte správný provoz snímačů 
v souladu s informacemi o rozsahu 

kOhm (k), který souvisí s hodnotami 
teploty. 

Snímač je rozbitý. Pomocí měření odporu zkontrolujte, 
zda není snímač zkratovaný.  

Snímač není správně zapojený 
(otevřený) 

Zkontrolujte správnou instalaci na 
potrubí okruhu s chladivem. 

Zkontrolujte absenci vody nebo 
vlhkosti na elektronických kontaktech 
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snímače. 

Zkontrolujte správné zapojení 
elektrických konektorů. 

Správné zapojení vodičů zkontrolujte i 
podle nákresu zapojení. 

6.1.7.2 Selhání snímače teploty na výstupu 

Tento alarm se generuje za účelem oznámení, že snímač nepracuje správně. 

Symptom Příčina Řešení 

Stav okruhu je Vyp. 
Okruh je během normálního vypnutí 
vypnutý.  
Na displeji se pohybuje ikona zvonku. 
Řetězec v seznamu alarmů. 
CxCmp1 OffDischTmpSen 

Řetězec v protokolu alarmu: 

 CxCmp1 OffDischTmpSen 

Řetězec ve snímku alarmu 
Co1.DischTemp: InAlarm 

Snímač je zkratovaný Zkontrolujte integritu snímače. 

Zkontrolujte správný provoz snímačů 
v souladu s informacemi o rozsahu 

kOhm (k), který souvisí s hodnotami 
teploty. 

Snímač je rozbitý. Pomocí měření odporu zkontrolujte, 
zda není snímač zkratovaný.  

Snímač není správně zapojený 
(otevřený) 

Zkontrolujte správnou instalaci na 
potrubí okruhu s chladivem. 

Zkontrolujte absenci vody nebo 
vlhkosti na elektronických kontaktech 
snímače. 

Zkontrolujte správné zapojení 
elektrických konektorů. 

Správné zapojení vodičů zkontrolujte i 
podle nákresu zapojení. 

6.1.7.3 Selhání snímače tlaku oleje 

Tento alarm se generuje za účelem oznámení, že snímač nepracuje správně. 

Symptom Příčina Řešení 

Stav okruhu je Vyp. 
Okruh je během normálního vypnutí 
vypnutý.  
Na displeji se pohybuje ikona zvonku. 
Řetězec v seznamu alarmů. 
CxCmp1 OffOilFeedPSen 

Řetězec v protokolu alarmu: 

 CxCmp1 OffOilFeedPSen 

Řetězec ve snímku alarmu 
Co1.OilFeedP: InAlarm 

Snímač je zkratovaný Zkontrolujte integritu snímače. 

Zkontrolujte správný provoz snímačů 
v souladu s informacemi o rozsahu 

kOhm (k), který souvisí s hodnotami 
teploty. 

Snímač je rozbitý. Pomocí měření odporu zkontrolujte, 
zda není snímač zkratovaný.  

Snímač není správně zapojený 
(otevřený) 

Zkontrolujte správnou instalaci na 
potrubí okruhu s chladivem. 

Zkontrolujte absenci vody nebo 
vlhkosti na elektronických kontaktech 
snímače. 

Zkontrolujte správné zapojení 
elektrických konektorů. 

Správné zapojení vodičů zkontrolujte i 
podle nákresu zapojení. 

Zkontrolujte napájení snímače. 

6.1.7.4 Selhání kompresoru při vysoké teplotě Vfd 

Tento alarm se spustí je-li teplota Vfd příliš vysoká než aby bylo možné kompresor spustit. 

Symptom Příčina Řešení 

Stav okruhu je Vyp. 
Okruh je během normálního vypnutí 
vypnutý.  
Na displeji se pohybuje ikona zvonku. 
Řetězec v seznamu alarmů. 
CxCmp1 VfdOverTemp 

Chlazení elektromagnetického ventilu 
nefunguje. 

Zkontrolujte zapojení 
elektromagnetického ventilu. 

Zkontrolujte plnění chladivem. Nízké 
plnění může způsobit přehřátí 
elektroniky Vfd. 

Zkontrolujte překážky v potrubí. 
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Řetězec v protokolu alarmu: 

 CxCmp1 VfdOverTemp 

Řetězec ve snímku alarmu 
VfdOverload: InAlarm 

Topení Vfd není správně zapojené. Zkontrolujte, zda se topení Vfd zapne 
v případě zvýšení teploty Vfd. 

Zkontrolujte, zda se stykač, který 
ovládá topení Vfd, správně zapíná. 

 

6.1.7.5 Selhání kompresoru při nízké teplotě Vfd 

Tento alarm se spustí je-li teplota Vfd příliš nízká než aby bylo možné kompresor spustit. 
 
Symptom Příčina Řešení 

Stav okruhu je Vyp. 
Tento okruh se vypne v rámci 
normálního vypnutí.  
Na displeji se pohybuje ikona zvonku. 
Řetězec v seznamu alarmů. 
CxCmp1 VfdLowTemp 
Řetězec v protokolu alarmu: 

 CxCmp1 VfdLowTemp 

Řetězec ve snímku alarmu 
LowVfdTemp: InAlarm 

Chlazení elektromagnetického ventilu 
nefunguje. Vždy se otevře, kdy se 
kompresor spustí. 

Zkontrolujte zapojení 
elektromagnetického ventilu. 

Zkontrolujte provoz ventilu a zjistěte, 
zda ho lze řádně zavřít. 

Zkontrolujte provozní cykly ventilu. 
Má omezený počet cyklů. 

Topení Vfd nefunguje. Zkontrolujte, zda je topení Vfd 
zapojené do sítě. 

Zkontrolujte, zda je nastaveno zapnutí 
topení Vfd v případě, že teplota Vfd 
klesne. 

 

6.1.7.6 Chyba - únik plynu 

Tento alarm se spustí je-li teplota Vfd příliš nízká než aby bylo možné kompresor spustit. 
 
Symptom Příčina Řešení 

Stav okruhu je Vyp. 
Okruh se vypne a provede hluboké 
odčerpání okruhu.  
Na displeji se pohybuje ikona zvonku. 
Řetězec v seznamu alarmů. 
C1 OffGasLeakage  
Řetězec v protokolu alarmu: 

 C1 OffGasLeakage 

Řetězec ve snímku alarmu 
GasLeakage: InAlarm 

Únik plynu v kompresorech. Zařízení vypněte a proveďte test 
úniku plynu. 

Selhání snímače úniku plynu. Snímač nastavte do otevřené pozice 
a zkontrolujte, zda ho lze vymazat. 
Snímač vyměňte nebo tuto možnost 
vypněte dokud nedostanete nový díl. 

6.1.8 Alarmy - rychlé zastavení okruhu 

6.1.8.1 Alarm - nízký tlak 

Tento alarm se spustí v případě, že vypařovací tlak klesne pod hladinu vypuštění při nízkém tlaku 

a řízení nedokáže tento stav kompenzovat. 

Symptom Příčina Řešení 

Stav okruhu je Vyp. 
Kompresor neběží, okruh se okamžitě 
zastaví.  
Na displeji se pohybuje ikona zvonku. 
Řetězec v seznamu alarmů. 
CxCmp1 OffEvapPressLo 
Řetězec v protokolu alarmu: 

 CxCmp1 OffEvapPressLo 

Řetězec ve snímku alarmu 
EvapRefPress: InAlarm 

Přechodný stav jako v případě 
fázování ventilátoru. 

Počkejte dokud řízení EXV tento stav 
neobnoví. 

Nízká hladina chladiva. Stav kapalného chladiva zkontrolujte 
průzorem na potrubí.  

Změřte podchlazení a zjistěte, zda je 
plnění správné. 

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

Zkontrolujte přístup výparníku a 
odpovídající teplotu vody a zhodnoťte 
limit nízkého tlaku. 

Vysoká hodnota ve výparníku Výparník vyčistěte 

Zkontrolujte kvalitu kapaliny 
protékající do výměníku. 

Zkontrolujte procento a typ glykolu 
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(etylén/propylen) 

Průtok vody do tepelného výměníku 
je příliš nízký; 

Zvyšte průtok vody. 

Měnič vypařovacího tlaku nefunguje 
správně; 

Zkontrolujte správnou funkci snímače 
a hodnoty zkalibrujte. 

EEXV nepracuje správně. 
Neotevírá se dostatečně nebo se 
pohybuje v opačném směru. 

Zkontrolujte zda bylo dokončeno 
odčerpávání a bylo dosaženo limitu 
tlaku; 

Zkontrolujte pohyby ventilu. 

Na schématu zapojení zkontrolujte 
zapojení do ventilu pohonu. 

Změřte odpor každého vinutí, musí 
být jiný než 0 Ohm. 

Teplota vody je nízká. Zvyšte teplotu vody na vstupu. 
Zkontrolujte bezpečnostní nastavení v 
případě nízkého tlaku. 

6.1.8.2 Alarm - vysoký tlak 

Tento alarm se spustí v případě, že se saturovaná teplota kondenzátoru zvýší nad maximální 

saturovanou teplotu kondenzátoru a řízení nedokáže tento stav kompenzovat. Maximální 

saturovaná teplota kondenzátoru je 68,5°C ale může se snížit pokud se saturovaná teplota 

dostane do záporných čísel. 

Symptom Příčina Řešení 

Stav okruhu je Vyp. 
Kompresor neběží, okruh se zastaví. 
Na displeji se pohybuje ikona zvonku. 
Řetězec v seznamu alarmů. 
CxCmp1 OffCndPressHi 

Řetězec v protokolu alarmu: 

 CxCmp1 OffCndPressHi 

Řetězec ve snímku alarmu 
CondRefPress: InAlarm 

Jeden nebo více ventilátorů 
kondenzátoru nefunguje správně; 

Zkontrolujte, zda byla aktivována 
ochrana ventilátorů. 

Zkontrolujte, zda se mohou ventilátory 
volně otáčet. 

Zkontrolujte, zda se neobjevila 
překážka bránící volnému vstřikování 
vzduchu. 

Špinavé nebo částečně zablokované 
cívky kondenzátoru; 

Odstraňte překážky. 
Vyčistěte cívku kondenzátoru pomocí 
měkkého kartáče a profukovače. 

Teplota vzduchu na vstupu je příliš 
vysoká; 

Teplota vzduchu změřená na vstupu 
kondenzátoru nesmí překročit limit 
uvedený v provozním rozsahu 
chladiče. 

Zkontrolujte místo instalace zařízení a 
zkontrolujte, zda nedošlo ke zkratům 
způsobeným ventilátory stejného 
zařízení nebo ventilátory vedlejších 
chladičů (zkontrolujte správnou 
instalaci IOM). 

Jeden nebo více ventilátorů 
kondenzátoru se otáčí 
ve špatném směru. 

Zkontrolujte správné pořadí sekvencí 
(L1, L2, L3) v elektrickém zapojení 
ventilátorů; 

Nadměrné plnění 
chladiva do zařízení. 

Zkontrolujte podchlazení kapaliny a 
super přehřátí sání za účelem 
nepřímé kontroly správného naplnění 
chladivem. 
Je-li třeba, obnovte veškeré chladivo 
na hodnotu plného doplnění a 
zkontrolujte zda hodnota odpovídá 
označení na štítku jednotky v kg. 

Převaděč vysokého tlaku nemůže 
fungovat správně 

Zkontrolujte správnou činnost 
snímačů vysokého tlaku. 
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6.1.8.3 Alarm - vysoký mechanický tlak 

Tento alarm se spustí když tlak v kondenzátoru stoupne nad vysoký mechanický limit, což způsobí, 

že zařízení otevře napájení všem doplňkovým relé. To způsobí okamžité vypnutí kompresoru a 

všech ostatních spouštěcích zařízení v tomto okruhu. 

 

Symptom Příčina Řešení 

Stav okruhu je Vyp. 
Kompresor neběží, okruh se zastaví. 
Na displeji se pohybuje ikona zvonku. 
Řetězec v seznamu alarmů. 
CxCmp1 OffMechPressHi 
Řetězec v protokolu alarmu: 

 CxCmp1 OffMechPressHi 

Řetězec ve snímku alarmu 
Co1.MhpAl: InAlarm 

Jeden nebo více ventilátorů 
kondenzátoru nefunguje správně; 

Zkontrolujte, zda byla aktivována 
ochrana ventilátorů. 

Zkontrolujte, zda se mohou ventilátory 
volně otáčet. 

Zkontrolujte, zda se neobjevila 
překážka bránící volnému vstřikování 
vzduchu. 

Špinavé nebo částečně zablokované 
cívky kondenzátoru; 

Odstraňte překážky. 
Vyčistěte cívku kondenzátoru pomocí 
měkkého kartáče a profukovače. 

Teplota vzduchu na vstupu je příliš 
vysoká; 

Teplota vzduchu změřená na vstupu 
kondenzátoru nesmí překročit limit 
uvedený v provozním rozsahu 
chladiče. 

Zkontrolujte místo instalace zařízení a 
zkontrolujte, zda nedošlo ke zkratům 
způsobeným ventilátory stejného 
zařízení nebo ventilátory vedlejších 
chladičů (zkontrolujte správnou 
instalaci IOM). 

Jeden nebo více ventilátorů 
kondenzátoru se otáčí 
ve špatném směru. 

Zkontrolujte správné pořadí sekvencí 
(L1, L2, L3) v elektrickém zapojení 
ventilátorů; 

Nadměrné plnění 
chladiva do zařízení. 

Zkontrolujte podchlazení kapaliny a 
super přehřátí sání za účelem 
nepřímé kontroly správného naplnění 
chladivem. 
Je-li třeba, obnovte veškeré chladivo 
na hodnotu plného doplnění a 
zkontrolujte zda hodnota odpovídá 
označení na štítku jednotky v kg. 

Mechanický spínač vysokého tlaku je 
poškozený nebo není kalibrovaný. 

Zkontrolujte správnou činnost spínače 
vysokého tlaku. 

6.1.8.4 Alarm - vysoká teplota na výstupu 

Tento alarm oznamuje, že teplota na výstupu kompresoru překročila maximální limit, což by mohlo 

způsobit poškození mechanických částí kompresoru. 

 

Když se tento alarm spustí, kliková skříň kompresoru a odtokové trubky se mohou hodně zahřát. Při 
kontaktu s kompresorem a odtokovými trubkami v tomto stavu dávejte pozor. 

  

Symptom Příčina Řešení 

Stav okruhu je Vyp. 
Kompresor neběží, okruh se zastaví. 
Na displeji se pohybuje ikona zvonku. 
Řetězec v seznamu alarmů. 
CxCmp1 OffDischTmpHi 
Řetězec v protokolu alarmu: 

 CxCmp1 OffDischTmpHi 

Řetězec ve snímku alarmu 
Co1.DischTemp: InAlarm 

Vstřikování správně nefunguje. Zkontrolujte elektrické zapojení mezi 
ovladačem a elektromagnetickým 
ventilem vstřikování. 

Zkontrolujte, zda v potrubí pro 
vstřikování kapaliny není nějaká 
překážka, a to sledování teploty na 
výstupu. 

Otvor pro vstřikování kapaliny je malý. Zkontrolujte, zda je elektromagnetický 
ventil pro vstřikování kapaliny 
aktivovaný v rámci limitů. 
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Snímače teploty na výstupu nefungují 
správně; 

Zkontrolujte správnou činnost 
snímačů teploty na výstupu. 

6.1.8.5 Alarm - vysoká teplota motoru 

Tento alarm značí, že teplota motoru překročila maximální limit teploty pro bezpečný provoz. 

 

Symptom Příčina Řešení 

Stav okruhu je Vyp. 
Kompresor neběží, okruh se zastaví. 
Na displeji se pohybuje ikona zvonku. 
Řetězec v seznamu alarmů. 
CxCmp1 OffMotorTempHi 
Řetězec v protokolu alarmu: 

 CxCmp1 OffMotorTempHi 

Řetězec ve snímku alarmu 
Co1.HighMotorTe: InAlarm 

Nedostatečné chlazení motoru Zkontrolujte plnění chladivem. 

Zkontrolujte, zda byly dodrženy 
provozní podmínky zařízení. 

Snímače teploty v motoru nefungují 
správně; 

Zkontrolujte hodnoty na snímači 
teploty v motoru a zkontrolujte 
ohmovou hodnotu. Správná hodnota 
okolní teploty se pohybuje v řádu 
stovek Ohmů. 

Zkontrolujte zapojení snímače do 
desky. 

6.1.8.6 Alarm - vysoký tlak oleje 

Tento alarm značí, že olejový filtr je ucpaný a je třeba ho vyměnit. 

 

Symptom Příčina Řešení 

Stav okruhu je Vyp. 
Okruh je zastavený. 
Na displeji se pohybuje ikona zvonku. 
Řetězec v seznamu alarmů. 
CxCmp1 OffOilPrDiffHi 

Řetězec v protokolu alarmu: 

 CxCmp1 OffOilPrDiffHi 

Řetězec ve snímku alarmu 
Co1.HighOilPd: InAlarm 

Olejový filtr je ucpaný. Vyměňte olejový filtr. 

6.1.8.7 Alarm - Žádný tlak při spuštění 

Tento alarm zabrání tomu, aby se kompresor spustil při velmi nízkém (< 35kPa) tlaku odpařování 

nebo kondenzace bez ventilátoru VFD. 

 

Symptom Příčina Řešení 

Stav okruhu je Vyp. 
Okruh je zastavený. 
Na displeji se pohybuje ikona zvonku. 
Řetězec v seznamu alarmů. 
Cx OffNoPressAtStart 
Řetězec v protokolu alarmu: 

 Cx OffNoPressAtStart 
Řetězec ve snímku alarmu 
NoPrAtStrt: InAlarm 

Okolní teplota je příliš nízká Zkontrolujte provozní kryt tohoto 
stroje. 

6.1.8.8 Alarm - Žádná změna tlaku při spuštění 

Tento alarm značí, že kompresor nelze spustit ani nedokáže vytvořit určitou minimální odchylku 

tlaků odpařování nebo kondenzace po startu. 

 

Symptom Příčina Řešení 

Stav okruhu je Vyp. 
Okruh je zastavený. 

Kompresor nelze spustit. Zkontrolujte, zda je signál spuštění do 
invertoru správně zapojen. 
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Na displeji se pohybuje ikona zvonku. 
Řetězec v seznamu alarmů. 
Cx OffNoPressChgStart 

Řetězec v protokolu alarmu: 

 Cx OffNoPressChgStart 

Řetězec ve snímku alarmu 
NoPrChgStrt: InAlarm 

Kompresor se otáčí špatným směrem; Zkontrolujte správnou sekvenci fází 
kompresoru (L1, L2, L3) v souladu s 
nákresem; 
 

Invertor není správně 
naprogramován, špatný směr otáčení. 

Okruh s chladivem je bez chladiva. Zkontrolujte tlak v okruhu a 
přítomnost chladiva. 

Špatná funkce měničů vypařovacího 
nebo kondenzačního tlaku. 

Zkontrolujte správnou funkci měničů 
vypařovacího nebo kondenzačního 
tlaku.  

6.1.8.9 Chyba snímače vypařovacího tlaku 

Tento alarm značí, že převodník tlaku ve výparníku nefunguje správně. 

Symptom Příčina Řešení 

Stav okruhu je Vyp. 
Okruh je zastavený. 
Na displeji se pohybuje ikona zvonku. 
Řetězec v seznamu alarmů. 
CxCmp1 EvapPressSen 
Řetězec v protokolu alarmu: 

 CxCmp1 EvapPressSen 

Řetězec ve snímku alarmu 
EvapRefPress Fault: Ostatní 

Snímač je rozbitý. Zkontrolujte integritu snímače. 
Zkontrolujte správný provoz snímačů 
v souladu s informacemi o rozsahu 
mVolt (MV), který souvisí s hodnotami 
teploty. 

Snímač je zkratovaný Pomocí měření odporu zkontrolujte, 
zda není snímač zkratovaný. 

Snímač není správně zapojený 
(otevřený) 

Zkontrolujte správnou instalaci na 
potrubí okruhu s chladivem. Měnič 
musí dokázat vcítit tlak přes jehlu 
ventilu. 

Zkontrolujte absenci vody nebo 
vlhkosti na elektronických kontaktech 
snímače.  

Zkontrolujte správné zapojení 
elektrických konektorů. 

Správné zapojení vodičů zkontrolujte i 
podle nákresu zapojení. 

6.1.8.10 Chyba snímače kondenzačního tlaku 

Tento alarm značí, že převodník kondenzačního tlaku nefunguje správně. 

Symptom Příčina Řešení 

Stav okruhu je Vyp. 
Okruh je zastavený. 
Na displeji se pohybuje ikona zvonku. 
Řetězec v seznamu alarmů. 
CxCmp1 CondPressSen 
Řetězec v protokolu alarmu: 

 CxCmp1 CondPressSen 

Řetězec ve snímku alarmu 
CondRefPress Fault: Ostatní 

Snímač je rozbitý. Zkontrolujte integritu snímače. 
Zkontrolujte správný provoz snímačů 
v souladu s informacemi o rozsahu 
mVolt (MV), který souvisí s hodnotami 
teploty. 

Snímač je zkratovaný Pomocí měření odporu zkontrolujte, 
zda není snímač zkratovaný. 

Snímač není správně zapojený 
(otevřený) 

Zkontrolujte správnou instalaci na 
potrubí okruhu s chladivem. Měnič 
musí dokázat vcítit tlak přes jehlu 
ventilu. 

Zkontrolujte absenci vody nebo 
vlhkosti na elektronických kontaktech 
snímače.  

Zkontrolujte správné zapojení 
elektrických konektorů. 

Správné zapojení vodičů zkontrolujte i 
podle nákresu zapojení. 

6.1.8.11 Alarm - vysoké napětí motoru 

Tento alarm značí, že napětí kompresoru překračuje předem definovaný limit. 

Symptom Příčina Řešení 
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Stav okruhu je Vyp. 
Kompresor neběží, okruh se zastaví. 
Na displeji se pohybuje ikona zvonku. 
Řetězec v seznamu alarmů. 
CxCmp1 OffMtrAmpsHi 
Řetězec v protokolu alarmu: 

 CxCmp1 OffMtrAmpsHi 

Řetězec ve snímku alarmu 
Co1.Current Hi: xxx A 

Okolní teplota je příliš vysoká. Zkontrolujte výběr zařízení a zjistěte, 
zda je možné zařízení spustit při 
plném zatížení. 

Zkontrolujte správnou funkci všech 
ventilátoru a to zda dokážou udržet 
kondenzační tlak na správné úrovni. 

Vyčistěte cívky kondenzátoru a 
povolte tak nižší kondenzační tlak. 

Byl vybrán špatný model kompresoru. Zkontrolujte model kompresoru tohoto 
zařízení. 

6.1.8.12 Alarm - nízký tlakový poměr 

Tento alarm značí, že poměr mezi kondenzačním a vypařovacím tlakem je pod limitem, což závisí 

na rychlosti kompresoru a zaručuje správnou lubrikaci kompresoru. 

Symptom Příčina Řešení 

Stav okruhu je Vyp. 
Okruh je zastavený. 
Na displeji se pohybuje ikona zvonku. 
Řetězec v seznamu alarmů. 
CxCmp1 OffPrRatioLo 

Řetězec v protokolu alarmu: 

 CxCmp1 OffPrRatioLo 

Řetězec ve snímku alarmu 
LowPrRatio: InAlarm 

Kompresor nedokáže vyvinout 
minimální kompresi. 

Zkontrolujte zadanou hodnotu a 
nastavení ventilátoru, může být příliš 
nízká. 

Zkontrolujte napětí kompresoru a 
přehřívání na výstupu. Kompresor 
může být poškozený. 

zkontrolujte správnou funkci snímačů 
tlaku. 
 

Zkontrolujte, zda se během 
předchozího provozu neotevřel 
bezpečnostní ventil (zkontrolujte 
historii zařízení). 
Poznámka: - 
Pokud rozdíl mezi výtlačným a sacím 
tlakem překročí 22 bar, otevře se 
vnitřní bezpečnostní ventil a je třeba 
provést výměnu. 

Zkontrolujte možné poškození rotorů 
brány/šroubu rotoru. 
 

6.1.8.13 Alarm - Přepětí 

Tento alarm značí, že napájecí napětí tohoto chladiče překročilo maximální limit, který umožňuje 

správné použití komponentů. Zjistí se to pohledem na napětí DC na invertoru, které závisí na 

napájení. 

 

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

 
Symptom Příčina Řešení 

Stav okruhu je Vyp. 
Okruh je zastavený. 
Na displeji se pohybuje ikona zvonku. 
Řetězec v seznamu alarmů. 
Cx OffOverVoltage 
Řetězec v protokolu alarmu: 

 Cx OffOverVoltage 

Řetězec ve snímku alarmu 
OverVoltage: InAlarm 

V napájení chladiče se objevila 
vysoká hodnota, která způsobila 
zaseknutí. 

Zkontrolujte, zda je napájecí napětí 
tohoto chladiče v rozsahu přijatelné 
tolerance. 

Nastavení napájecího napětí na 
Microtech III není vhodné pokud se 
napájecí napětí právě používá. 

Změřte napájecí napětí chladiče a na 
HMI Microtech III vyberte správnou 
hodnotu. 
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6.1.8.14 Alarm - podpětí 

Tento alarm značí, že napájecí napětí tohoto chladiče překročilo minimální limit, který umožňuje 

správné použití komponentů. 

 

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

 
Symptom Příčina Řešení 

Stav okruhu je Vyp. 
Okruh je zastavený. 
Na displeji se pohybuje ikona zvonku. 
Řetězec v seznamu alarmů. 
Cx OffUnderVoltage 
Řetězec v protokolu alarmu: 

 Cx OffUnderVoltage 

Řetězec ve snímku alarmu 
UnderVoltage: InAlarm 

V napájení chladiče se objevila nízká 
hodnota, která způsobila zaseknutí. 

Zkontrolujte, zda je napájecí napětí 
tohoto chladiče v rozsahu přijatelné 
tolerance. 

Nastavení napájecího napětí na 
Microtech III není vhodné pokud se 
napájecí napětí právě používá. 

Změřte napájecí napětí chladiče a na 
HMI Microtech III vyberte správnou 
hodnotu. 

6.1.8.15 Přehřátí kompresoru VFD 

Tento alarm  značí, že teplota převodníku překročila bezpečnostní limity a převodník se zastavil, 

aby se předešlo poškození komponentů. 

Symptom Příčina  Řešení 

Stav okruhu je Vyp. 
Okruh je zastavený. 
Na displeji se pohybuje ikona zvonku. 
Řetězec v seznamu alarmů. 
CxCmp1 OffVfdOverTemp 

Řetězec v protokolu alarmu: 

 CxCmp1 OffVfdOverTemp 

Řetězec ve snímku alarmu 
VfdOverTemp: InAlarm 

Nedostatečné chlazení motoru Zkontrolujte plnění chladivem. 

Zkontrolujte, zda byly dodrženy 
provozní podmínky zařízení. 

Zkontrolujte funkci 
elektromagnetického ventilu chlazení. 

Snímače teploty v motoru nefungují 
správně; 

Zkontrolujte hodnoty na snímači 
teploty v motoru a zkontrolujte 
ohmovou hodnotu. Správná hodnota 
okolní teploty se pohybuje v řádu 
stovek Ohmů. 

Zkontrolujte zapojení snímače do 
desky. 

6.1.8.16 Selhání komunikace VFD  

Tento alarm značí komunikační problém s invertorem. 

Symptom Příčina Řešení 

Stav okruhu je Vyp. 
Kompresor neběží, okruh se okamžitě 
zastaví. 
Na displeji se pohybuje ikona zvonku. 
Řetězec v seznamu alarmů. 
CxCmp1 OffMechPressHi 
Řetězec v protokolu alarmu: 

 CxCmp1 OffMechPressHi 

Řetězec ve snímku alarmu 
Co1.MhpAl: InAlarm 

Síť RS485 není řádně zapojena. Zařízení vypněte a zkontrolujte 
kontinuitu sítě RS485. Musí existovat 
kontinuita z hlavního ovladače do 
posledního měniče, stejně jako je 
znázorněno na nákresu zapojení. 

Komunikace Modbus neprobíhá 
správně. 

Zkontrolujte adresu měniče a adresy 
všech zařízení v síti RS485 (např. 
elektroměr). Všechny adresy se musí 
lišit. 

Rozhraní Modbus může být chybové. Se servisní organizací se poraďte 
ohledně zhodnocení této možnosti a 
desku případně vyměňte. 
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6.1.8.17 Selhání kompresoru VFD  

Tento alarm značí abnormální stav, který způsobil zastavení měniče. 

Symptom Příčina Řešení 

Stav okruhu je Vyp. 
Kompresor neběží, okruh se okamžitě 
zastaví. 
Na displeji se pohybuje ikona zvonku. 
Řetězec v seznamu alarmů. 
CxCmp1 OffVfdFault 
Řetězec v protokolu alarmu: 

 CxCmp1 OffVfdFault 

Řetězec ve snímku alarmu 
Co1.VfdFault: InAlarm 

Měnič je spuštění v nebezpečném 
stavu a z toho důvodu je třeba měnič 
zastavit. 

Zkontrolujte záznam alarmu a zjistěte 
kód alarmu. Kontaktujte servisní 
organizaci a poraďte se, jak problém 
vyřešit. 

6.1.8.18 Žádný tlak při spuštění 

Tento alarm se používá k označení stavu, kdy je tlak ve výparníku nebo kondenzátoru nižší než 35 

kPa, takže okruh se potenciálně vyprázdní. 

Symptom Příčina Řešení 

Stav okruhu je Vyp. 
Kompresor se nespustí. 
Na displeji se pohybuje ikona zvonku. 
Řetězec v seznamu alarmů. 
Cx OffNoPressAtStart 
Řetězec v protokolu alarmu: 

 Cx OffNoPressAtStart 
Řetězec ve snímku alarmu 
NoPrAtStrt: InAlarm 

Tlak výparníku nebo kondenzátoru je 
pod 35 kPa. 

Pomocí vhodného měřícího zařízení 
zkontrolujte kalibraci měnič. 

Zkontrolujte zapojení kabelů měniče. 

Zkontrolujte plnění chladivem a 
nastavte ho na správnou hodnotu. 

6.1.8.19 CxCmp1 MaintCode01 

Tento alarm označuje stav, kdy komponent v měniči vyžaduje ověření nebo dokonce výměnu. 

Symptom Příčina Řešení 

Stav okruhu je Zap. 
Kompresor funguje jako normálně. 
Na displeji se pohybuje ikona zvonku. 
Řetězec v seznamu alarmů. 
CxCmp1 OffMechPressHi 
Řetězec v protokolu alarmu: 

 CxCmp1 OffMechPressHi 

Řetězec ve snímku alarmu 
Co1.MhpAl: InAlarm 

Ventil v měniči může vyžadovat 
kontrolu nebo výměnu. 

Kontaktujte servisní organizaci a 
poraďte se, jak problém vyřešit. 

6.1.8.20 CxCmp1 MaintCode02 

Tento alarm označuje stav, kdy komponent v měniči vyžaduje ověření nebo dokonce výměnu. 

Symptom Příčina Řešení 

Stav okruhu je Zap. 
Kompresor funguje jako normálně. 
Na displeji se pohybuje ikona zvonku. 
Řetězec v seznamu alarmů. 
CxCmp1 OffMechPressHi 

Řetězec v protokolu alarmu: 

 CxCmp1 OffMechPressHi 

Řetězec ve snímku alarmu 
Co1.MhpAl: InAlarm 

Kondenzátor v měniči může 
vyžadovat kontrolu nebo výměnu. 

Kontaktujte servisní organizaci a 
poraďte se, jak problém vyřešit. 
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7 Možnosti 

7.1 Využití odpadního tepla (volitelné) 

Tento chladič zvládne celkovou rekuperaci tepla. Tato funkce bude vyžadovat další  modul a 

snímače ke čtení hodnot teploty vody na výstupu a spuštění čerpadla pro rekuperaci tepla.  

Rekuperace tepla se spouští pomocí spínače Q8 nainstalovaného na zařízení a vyžaduje 

nastavení ovladače tak, aby provedl potřebou práci. První ze všech funkcí je třeba zapnout na 

hlavním ovladači, poté se zobrazí všechna nastavení související s touto funkcí. Informace pro 

aktivaci zadané hodnoty rekuperace tepla a její aktivaci naleznete v části 4.5.6 . 

Zadaná hodnota/Sub menu Výchozí Rozsah Popis 

Apply Changes= Ne  Ne, Ano 

C1 # Of Fans= 6  Počet ventilátorů k dispozici 

Rekuperace tepla= Aktivovat  Vypnout/Zapnout 

 

Po dokončení bude třeba ovladač restartovat. 

Po restartu se všechna data týkající se rekuperace tepla a nastavení zobrazí na HMI. V  

Zobrazit/Nastavit zařízení - Teploty se poté zobrazí teploty vody na vstupu a na výstupu. 

HR LWT= -273,1°C  Rekuperace tepla - teplota vody na výstupu (zobrazí se pouze je-li rekuperace tepla nastavena) 

HR EWT= -273,1°C  Rekuperace tepla - teplota vody na vstupu (zobrazí se pouze je-li rekuperace tepla nastavena) 

 
Kromě toho se zobrazí zadaná hodnota a rozdíl rekuperace tepla, ty lze nastavit dle potřeby: 

Zadaná hodnota/Sub menu Výchozí Rozsah Popis 

HR EWT Stp 40,0°C 30,0…50,0°C Rekuperace tepla - Zadaná hodnota vody na vstupu 

HR EWT Dif 2,0°C 1,0…10,0°C Rekuperace tepla - rozdíl teploty vody 

7.2 Elektroměr včetně proudového omezení (volitelné) 

Na zařízení lze nainstalovat elektroměr. Elektroměr je do ovladače zařízení zapojený přes 

Modbus, který zobrazí všechna relevantní data, např.: 

 Síťové napětí (na fázi a průměr) 

 Síťový proud (na fázi a průměr) 

 Aktivní výkon 

 Cos Phi 

 Aktivní energie 

Více podrobní je uvedeno v kapitole 4.4.10. Ke všem těmto datům lze také získat přístup z BMS, a 

to po zapojení do komunikačního modulu. Podrobnosti a parametry nastavení naleznete v návodu 

k použití komunikačního modulu. 

Jak elektroměr, tak ovladač zařízení musí být správně nastavené. Níže naleznete pokyny k 

nastavení elektroměru. Další podrobnosti k provozu zařízení naleznete v konkrétních pokynech pro 

elektroměr. 

 

Nastavení elektroměru 

Heslo (Down+Enter) 1000   

Připojení 3-2E tři fáze systému 
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Adresa 020   

Přenosová rychlost 19,2 kbps 

Par Žádný paritní bit 

Časová prodleva 3 sek. 

      

Heslo 2 2001   

Poměr CT viz štítek CT aktuální poměr (tj. je-li CT 600:5, proveďte nastavení na 120) 

Poměr VT 1 žádné transformátory napětí (s výjimkou 690V chladiče) 

 

Jakmile provedete konfiguraci elektroměru, proveďte na ovladači zařízení následující kroky: 

 V hlavním menu jděte do části Zobrazení/Nastavení zařízení  Konfigurace 

 Nastavte Energy Mtr= Nemo 

Možnosti elektroměru integrují funkci omezení napětí, která zařízení umožní omezit kapacitu tak, 

aby nepřekročila předem definovanou zadanou hodnotu. Tuto hodnotu lze nastavit na displeji 

zařízení nebo ji lze změnit z externího signálu 4-20 mA. 

Proudové omezení musí být nastaveno v souladu s těmito pokyny: 

 V hlavním menu jděte do části Zobrazení/Nastavení zařízení  Úspora energie 

V menu jsou k dispozici následující nastavení související s možností proudového omezení: 

Proud zařízení Zobrazí proud zařízení 

Proudové omezení Zobrazí aktivní proudové omezení (které lze zadat pomocí externího signálu je-li zařízení v režimu 
sítě) 

Hodnota proudového 
omezení 

Nastavení hodnoty proudového omezení (je-li zařízení v lokálním režimu) 

 

7.3 Rychlý restart (volitelný) 

Tento chladič dokáže v reakci na výpadek napájení aktivovat sekvenci rychlého restartu 

(volitelnou). Doplňkový modul bude obsahovat kontakt, který ovladač informuje o aktivované 

funkci. Funkce bude konfigurována v továrně. 

Rychlý restart se aktivuje za následujících podmínek: 

 Výpadek napájení trvá až 180 sekund 

 Spínače zařízení a okruhu jsou v pozici ZAP. 

 Žádné alarmy zařízení ani okruhu. 

 Zařízení bylo spuštěno ve stavu normálního spuštění (s výjimkou záložního zařízení). 

 Zadaná hodnota okruhu BMS je nastavena na Auto, zatímco zdroj řízení je dálkový. 

V instalacích s primárním/pohotovostním režimem, je-li primární zařízení nastaveno na bezpečné 

vypnutí, se spustí pohotovostní zařízení (napájené, čekající na příkaz ke spuštění z BAS) a může 

chvíli trvat než se dosáhne plného zatížení při prvním startu na rozdíl od již spuštěného zařízení. 

Pokud výpadek napájení trvá déle než 180 sekund, zařízení se spustí na základě nastavení 

časovače cyklu Zastavení-Spuštění (minimální nastavení 3 minut) a zatíží se na standardní 

jednotce bez rychlé odezvy. 

Je-li rychlý restart aktivní, zařízení se restartuje do 30 sekund od obnovení napájení. Čas pro 

obnovení plného zatížení je kratší než 6 minut. 
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Vstupy do zařízení jsou nutné v neobvyklém případě, že se spustí záložní chladič, k čemuž dojde 

spíše než k restartu primárního chladiče. Řídící signál (normálně BMS) musí vypnout zapojení 

záložního chladiče na primárním zařízení a zapne zapojení záložního chladiče v okamžik sepnutí.  

Je třeba aktivovat rychlý restart (zapnout ho). Provedete to následovně: 

 V hlavním menu jděte do části Zobrazení/Nastavení zařízení  Nastavení 

 Nastavte Rychlý restart = Zapnout 

7.4 Sada měniče čerpadla (volitelná) 

Sada měniče čerpadla obsahuje jedno nebo dvě odstředivá čerpadla, každé z nich řídí měnič. 

Čerpadla mohou být řízena podle nastavení zákazníka nebo továrního nastavení.  V druhém 

případě lze nastavit kontrolu fixního průtoku a kontrolu proměnlivého průtoku. V každém případě je 

třeba nastavit vhodnou sadu parametrů (viz tabulka níže). Podrobný popis ovládacího panelu a 

parametrů měniče je uvedený v návodu k použití měniče, který je součástí dokumentace zařízení. 

Průvodce spuštěním zařízení s otevřenou smyčkou 

Parametr Popis Nastavení Výchozí POZNÁMKA 

0-03 Regionální nastavení výchozí [0] Mezinárodní   

0-06 Typ mřížky [12] 380-440V/50Hz 
[12] 380-

440V/50Hz 
Zkontrolujte nominální napájení 

1-10 Konstrukce motoru výchozí [0] Asynchronní   

1-20 Výkon motoru výchozí 
Související 

velikost 
Viz data na štítku 

1-22 Napětí motoru 400 V 
Související 

velikost 
Viz data na štítku 

1-23 Kmitočet motoru 50 Hz 
Související 

velikost 
Viz data na štítku 

1-24 Nominální napětí motoru výchozí 
Související 

velikost 
Viz data na štítku 

1-25 
Nominální rychlost 

motoru 
Viz štítek čerpadla 

motoru 
Související 

velikost 
Viz data na štítku 

1-73 Dobrý start [1] Zapnuto [0] Vypnuto   

3-02 Min. ref. - 0 Minimální rychlost odpovídající signálu 0V. 

3-03 Maxim. ref. 50 50 
Nastaví se stejně jako 1-23 bez ohledu na to, zda je 
vyžadována nižší rychlost. 

3-41 Čas zvýšení 10 s 
Související 

velikost 
Čas pro dosažení frekvence 1-23 

3-42 Čas snížení 10 s 
Související 

velikost 
Čas pro zastavení z frekvence 1-23 

4-12 
Nízký limit rychlosti 

motoru [Hz] 
výchozí 0   

4-14 
Vysoký limit rychlosti 

motoru [Hz] 
výchozí 65   

4-19 Max. výstupní frekvence výchozí 
Související 

velikost 
  

5-40 Relé [0] výchozí Alarm   

5-40 Relé [1] výchozí Spuštěný pohon   

6-10 
Koncovka 53 Nízké 

napětí 
výchozí 0,07 V   

6-11 
Koncovka 53 Vysoké 

napětí 
výchozí 10 V   

6-12 
Koncovka 53 Nízký 

proud 
výchozí 4 mA   

6-13 
Koncovka 53 Nízké 

napětí 
výchozí 20 mA   

6-14 Režim koncovky 53 výchozí 1 Napětí na vstupu - [0] se přepne na vstupní proud 

 

Ve standardním vybavení tato sada obsahuje zapojení signálu spuštění/zastavení z ovladače do 

invertoru. V továrním nastavení není provedeno žádné zapojení z ovladače do měniče. Na měniči 
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jsou k dispozici koncovky 53 a 55, které dokážou přijmout signál 0-10V nebo 4-20 mA. Typ signálu 

lze vybrat prostřednictvím parametru 6-14. 

Při nastavení sady měniče čerpadla postupujte dle pokynů níže: 

 V hlavním menu jděte do části Zobrazení/Nastavení zařízení  "Konfigurace" 

 V menu Konfigurace nastavte Typ čerpadla = Zap./Vyp. 

7.5 Řízení rychlosti čerpadla (volitelné) 

Sada obsahuje propojení spuštění/zastavení a referenční signály rychlosti z ovladače do 

měniče(ů) provedené v továrně. Pro správný výběr provozního režimu a/nebo externího zařízení 

jsou k dispozici další koncovky. 

7.5.1 Řízení duální zadané hodnoty fixní rychlosti čerpadla 

Řízení fixní rychlosti čerpadla umožní měniči poháněnému čerpadlem fungovat při fixní rychlosti, 

kterou lze nastavit na ovladači. Při nastavení duální zadané hodnoty fixní rychlosti čerpadla 

postupujte dle pokynů níže: 

 V hlavním menu jděte do části Zobrazení/Nastavení zařízení  "Konfigurace" 

 V menu Konfigurace nastavte Pump Type= FixdSpd 

 Přejděte na “Zobrazit/Nastavit zařízení”  “Nastavení čerpadla VFD" 

 Jako primární hodnotu rychlosti čerpadla nastavte Pump Fixd Spd1. 

 Jako sekundární hodnotu rychlosti čerpadla nastavte Pump Fixd Spd1 (v případě potřeby). 

Primární nebo sekundární hodnoty se aktivují spínačem (označeným jako "spínače pro nastavení 

hodnoty rychlosti čerpadla"), a to následovně: 

Stav spínače pro natavení hodnoty rychlosti čerpadla Aktivní hodnota rychlosti čerpadla 

Otevřít (výchozí) Fixní rychlost čerpadla 1 

Zavřeno Fixní rychlost čerpadla 2 
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