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1 BIZTONSÁGI MEGFONTOLÁSOK 

1.1 Általános 

A telepítési, indítási és karbantartási műveletek veszélyesek lehetnek, ha a telepítéshez 

kapcsolódó néhány szempontot figyelmen kívül hagynak: működési nyomások, elektromos 

alkotóelemek és feszültségek a telepítés helyén (megemelt lábazatok, beépített szerkezetek). A 

berendezés biztonságos telepítését és elindítását kizárólag képesített telepítő mérnökök és 

szakképzett telepítők és technikusok végezhetik el, akik kellően felkészültek a termékkel 

kapcsolatban.  

A műveletek során a termék telepítési és felhasználási kézikönyvében található, valamint a 

berendezés, az alkotórészek és a tartozékok címkéin feltüntetett utasításokat és javaslatokat el 

kell olvasni, meg kell érteni és be kell tartani. 

Alkalmazni kell az összes standard biztonsági szabályt és eljárást. 

Használjon biztonsági üveget és kesztyűket. 

A nehéz tárgyak mozgatásához használjon megfelelő eszközöket. Az egységeket óvatosan 

mozgassa és finoman tegye le. 

1.2 Az áramütés elkerülése 

Csak az IEC (Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság) előírásainak megfelelően képzett személyzet 

kaphat engedélyt a villamos alkotóelemek megközelítésére. Bármilyen művelet előtt nagyon 

javasolt kikapcsolni az egységhez vezető elektromos forrásokat. Kapcsolja ki az elektromos 

ellátást a fő áramköri megszakító vagy izolátor segítségével. 

 
FONTOS: Ez a berendezés elektromágneses jeleket használ és bocsát ki. A tesztek azt 

igazolták, hogy a berendezés megfelel az összes vonatkozó szabványnak az 

elektromágneses kompatibilitással összefüggésben. 

 

 

ÁRAMÜTÉS VESZÉLY: Még ha a fő áramköri megszakító vagy izolátor ki is van 
kapcsolva, egyes áramkörökben feszültség lehet, mert lehet, hogy azok más 
áramforrásokra vannak rákötve. 

 

 

ÉGÉSVESZÉLY: Az elektromos áram az alkotóelemek átmeneti vagy tartós 
felmelegedését okozhatja. Nagyon óvatosan nyúljon a tápkábelhez, az elektromos 
kábelekhez és vezetőkhöz, az elosztó doboz burkolatokhoz és a motorházakhoz. 

 

 

FIGYELEM: A működési körülményektől függően a ventilátorokon időszakos tisztítást 
lehet végezni. Egy ventilátor bármikor működésbe léphet, akkor is, ha az egységet 
kikapcsolták. 
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1.3 Biztonsági eszközök 

Minden egység háromféle biztonsági eszközzel van ellátva: 

1.3.1 Általános biztonsági eszközök 

Ezen a biztonsági szinten a biztonsági eszközök lekapcsolják az összes kört és leállítják az 

egységet. Ha beavatkozik egy általános biztonsági eszköz, az egységen kézi beavatkozást kell 

végezni a gép normál működőképességének a visszaállítása érdekében. E általános szabály alól 

kivételt jelent az, ha a riasztás ideiglenes abnormális körülményekhez kapcsolódik. 

 Vészleállító 

Az elektromos szekrény ajtóján egy nyomógomb található. A gomb pirossal van megjelölve sárga 

háttér előtt. A vészleállító gomb megnyomása a forgó részek azonnali leállását eredményezi, 

ezáltal baleseteket lehet megelőzni. Ekkor a vezérlő riasztást generál. A vészleállító gomb 

kiengedése után az egység megkapja az engedélyt az elinduláshoz, de csak azután lehetséges az 

újraindítás, miután a vezérlőn megszűnt a riasztás. 

 

A vészleállítás az összes motor leállását eredményezi, de nem kapcsolja le az egység áramellátását. 
Az egységen ne végezzen semmilyen javítást vagy beavatkozást anélkül, hogy lekapcsolta volna a 
főkapcsolót. 

1.3.2 Körök biztonsági eszközei 

Ezen a biztonsági szinten a biztonsági eszközök lekapcsolják azt a kört, melyet védenek. A többi 

kör folytatja a működést. 

1.3.3 Az alkotóelemek biztonsági eszközei 

Ezen a biztonsági szinten a biztonsági eszközök lekapcsolják az abnormális működési 

körülmények között lévő alkotóelemet, nehogy visszafordíthatatlanul megsérüljön. Az alábbi 

biztonsági eszközök találhatók meg az egységen: 

 Túláram/túlterhelés védelem 

A túláram/túlterhelés ellen védő eszközök védik a kompresszorokban, ventilátorokban és 

szivattyúkban lévő motorokat túláram vagy rövidzárlat esetén. Inverteres motorok esetében a 

túláram és túlterhelés ellen védő eszközök integrálva vannak az elektromos hajtásokba. A 

rövidzárlat ellen további védelmet jelentenek az egyes fogyasztók elé telepített biztosítékok és 

áramköri megszakítók. 

 Túlmelegedés elleni védelem 

A kompresszorok és ventilátorok villanymotorjait a motor tekercsekbe iktatott termisztorok védik 

a túlmelegedéstől. Ha a tekercs hőmérséklete túllép egy előre beállított küszöböt, a 

termisztorok kioldanak és a motor leállását eredményezik. A magas hőmérséklet riasztást csak 

a kompresszorok esetében tartja nyílván a vezérlő. A riasztást vissza kell állítani a vezérlőn 

keresztül. 

 

Ne végezzen semmilyen beavatkozást egy meghibásodott ventilátoron anélkül, hogy lekapcsolta 
volna a főkapcsolót. A túlmelegedés elleni védelem automatikusan visszaáll, tehát a ventilátor 
automatikusan újra tud indulni, ha a hőmérséklet azt lehetővé teszi. 

 

 Fázis felcserélés, alacsony/magas feszültség, földelési hiba 
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Ha megjelenik valamelyik fenti riasztás, az automatikusan az egység leállását és blokkolását 

eredményezi. A probléma megoldása után a riasztások automatikusan eltűnnek. Az olyan 

ideiglenes körülmények esetén, melyek között a tápfeszültség túllépi a védőberendezésen 

beállított felső határértéket vagy a beállított alsó határérték alá süllyed, az automatikus törlési 

logika lehetővé teszi az egység számára, hogy magától újrainduljon. A másik két esetben kézi 

beavatkozásra lesz szükség a probléma megoldásához. Fázis felcserélés riasztás esetén két 

fázist fel kell cserélni. 

Áramkimaradás esetén az egység automatikusan újra tud indulni, nincs szükség külső 

parancsra. Az áramellátás megszakadásának pillanatában aktív hibák azonban mentésre 

kerülnek, és megakadályozhatják az egységet abban, hogy újrainduljon. 

 

A tápegységen történő közvetlen beavatkozás áramütést, égéseket vagy halált okozhat. Ezt a 
műveletet felkészült személyeknek kell elvégezniük. 

 

 Áramláskapcsoló 

Az egységet áramláskapcsolónak kell védenie. Az áramláskapcsoló leállítja az egységet, ha a 

vízáramlás kisebb, mint a legkisebb megengedett térfogatáram. A vízáramlás visszaállása után 

az áramlásvédelem automatikusan visszaáll. Kivételt jelent, ha az áramláskapcsoló akkor nyit 

ki, mikor legalább egy kompresszor működésben van; ekkor kézzel kell megszüntetni a 

riasztást. 

 Fagyvédelem 

A fagyvédelem megakadályozza, hogy a víz megfagyjon a párologtatóban. Automatikusan 

aktiválódik, ha a párologtatóban lévő víz (bemenő vagy kimenő) hőmérséklete a fagyvédelmi 

határérték alá esik. Ha az egység készenléti állapotban van és fagyás-közeli körülmények 

jelentkeznek, bekapcsol a párologtató szivattyú és megakadályozza a párologtató befagyását. 

Ha az egység működése közben fagyás-közeli körülmények jelentkeznek, az egész egység 

leáll, riasztás generálódik, a szivattyú viszont folytatja működését. A riasztás a fagyási 

körülmények megszűnése után magától eltűnik. 

 Alacsony nyomás védelem 

Ha a kör a beállított határértéknél alacsonyabb szívási nyomásérték mellett működik bizonyos 

időn keresztül, a kör biztonsági logikája leállítja a kört és riasztást generál. A visszaállításhoz 

kézzel vissza kell állítani a riasztást a vezérlőn. A visszaállítás csak akkor lehet érvényes, ha a 

szívási nyomás már nem alacsonyabb a biztonsági határértéknél. 

 Magasnyomás védelem 

Ha az ürítési nyomás túl magas és túllépi a kompresszor működéséhez kapcsolódó 

határértéket, a kör biztonsági logikája megpróbálja megelőzni a riasztást, majd ha a korrekciós 

lépéseknek nincs hatásuk, lekapcsolja a kört, mielőtt még kinyitna a mechaniukus 

magasnyomás kapcsoló. A visszaállításhoz kézzel vissza kell állítani a riasztást a vezérlőn. 

 Mechanikus magasnyomás kapcsoló 

Minden körhöz tartozik legalább egy magasnyomás kapcsoló, mely megpróbálja megelőzni, 

hogy kinyisson a biztonsági nyomáshatároló szelep. Ha az ürítési nyomás túl magassá válik, a 
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mechanikus magasnyomás kapcsoló kinyílik, és a segédrelé áramellátásának a 

megszakításával azonnal leállítja kompresszort. Miután az ürítési nyomás ismét normálissá vált, 

a riasztást meg lehet szüntetni. A riasztást a kapcsolón és a vezérlőn kell visszaállítani. Az 

aktiválást kiváltó nyomásértéket nem lehet megváltoztatni. 

 Biztonsági nyomáshatároló szelep 

Ha a hűtőközeg körben túl magas lesz a nyomás, a biztonsági nyomáshatároló szelep kinyit, 

hogy korlátozza a maximális nyomást. Ha ez történik, azonnal kapcsolja le a gépet és vegye fel 

a kapcsolatot a helyi szerviz szolgálattal. 

 Inverter hiba 

Minden kompresszort el lehet látni inverterrel (beépített vagy külső). Az inverter automatikusan 

figyeli állapotát és tájékoztatja az egységet hibák vagy riasztás előtti körülmények esetén. Ha 

ez történik, a vezérlő korlátozza a kompresszor működését, esetleg lekapcsolja a riasztás alatt 

álló kört. A riasztás megszüntetéséhez kézi beavatkozást kell végezni a vezérlőn. 

1.4 Rendelkezésre álló érzékelők 

1.4.1 Nyomás transzduktor 

Az egyes körök szívási-, ürítési- és olajnyomásának a méréséhez kétféle elektronikus érzékelő áll 

rendelkezésre. Az egyes érzékelők érzékelési tartományai világosan fel vannak tüntetve a 

burkolatokon. Az ürítési- és olajnyomás megfigyelése ugyanahhoz a tartományhoz beállított 

érzékelővel történik. 

1.4.2 Hőmérséklet érzékelők 

A párologtató vízhőmérséklet érzékelői a bemeneti és kimeneti oldalra vannak felszerelve. A hűtő 

belsejében egy kültéri hőmérséklet érzékelő található. Ezen kívül minden körön van egy szívási és 

ürítési hőmérséklet érzékelő, mely felügyeli és szabályozza a túlhevült hűtőközeg hőmérsékleti 

értékeket. 

A hűtőközeggel hűtőtt inverterekben a hűtőlapba integrált kiegészítő érzékelők mérik a hajtóművek 

hőmérsékletét. 

1.4.3 Termisztorok 

Minden kompresszor el van látva PTC termisztorokkal, melyek a motor tekercsekbe vannak 

beiktatva. Ha a motor hőmérséklete veszélyes értékekre kúszik fel, kioldanak a termisztorok. 

1.4.4 Szivárgás érzékelők 

Opcionális kiegészítőként el lehet látni az egységet szivárgás érzékelőkkel, melyek érzékelni 

tudják a kompresszor kabinban lévő levegőt és az esetleges hűtőközeg szivárgásokat. 

1.5 Rendelkezésre álló vezérlők 

1.5.1 Párologtató szivattyúk 

A vezérlő egy vagy két párologtató szivattyút tud szabályozni, és felügyeli az automatikus 

átkapcsolást a két szivattyú között. Lehetőség van prioritást adni az egyik szivattyúnak, vagy 

átmenetileg kizárni az egyik vagy mindkét szivattyút. Ha a szivattyúk el vannak látva inverterrel, a 

vezérlő szabályozni tudja a sebességüket is. 
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1.5.2 Kompresszorok 

A vezérlő szabályozni tud egy vagy két független hűtőközeg körre telepített egy vagy két 
kompresszort (körönként egy kompresszort). A kompresszorok összes biztonsági berendezését a 
vezérlő kezeli. Az inverter beágyazott biztonsági berendezéseinek kezelése elektronikusan 
történik, erről pedig csak az UC kap értesítést. 

1.5.3 Expanziós szelep 

A vezérlő minden hűtőközeg körhöz szabályozni tud egy elektronikus expanziós szelepet. A 

Microtech® III integrált logika mindig garantálja a hűtőközeg kör lehető legjobb működését. 

1.6 Sorkapocs csatlakoztatások 

1.6.1 Általános leírás 

Az alább felsorolt érintkezések megtalálhatók a felhasználó sorkapcsán. Hivatkozásul az MC24 

vagy Mc230 kapcsolási rajz szolgál. Az alábbi táblázat összefoglalja a csatlakozásokat a 

sorkapcson. 

 
Leírás Kapocs Megjegyzések 

Áramláskapcsoló (kötelező) 708, 724 24 Vdc digitális bemenet 

Dupla alapérték 703, 728 24 Vdc digitális bemenet 

Áramláskor. eng. 884, 885 24 Vdc digitális bemenet 

Külső hiba 881 884 24 Vdc digitális bemenet 

Gyors újraindítás engedélyezés (opcionális) 764, 765 24 Vdc digitális bemenet 

Tartozék hűtő (opcionális) 764, 763 24 Vdc digitális bemenet 

LOC/BMS kiválasztás (opcionális) 894, 895 24 Vdc digitális bemenet 

Be-ki távkapcsoló 540, 541 230 Vac digitális bemenet 

Általános riasztás 525, 526 NINCS digitális kimenet (24…230 Vac kül ellátás) 

1. kompresszor állapota 512, 513 NINCS digitális kimenet (24…230 Vac kül ellátás) 

2. kompresszor állapota 514, 515 NINCS digitális kimenet (24…230 Vac kül ellátás) 

1. riasztási kör (opcionális) 560, 561 NINCS digitális kimenet (24…230 Vac kül ellátás) 

2. riasztási kör (opcionális) 560, 562 NINCS digitális kimenet (24…230 Vac kül ellátás) 

Párologtató 1. szivattyú indítás 806, 805 NINCS digitális kimenet (24 Vdc bel ellátás) 

Párologtató 2. szivattyú indítás 806, 807 NINCS digitális kimenet (24 Vdc bel ellátás) 

Igény korlátozása 888, 889 4-20 mA analóg bemenet 

Áramkorlát (opcionális) 886, 890 4-20 mA analóg bemenet 

Alapérték felülírás  886, 887 4-20 mA analóg bemenet 

Szivattyú VFD jel (opcionális) 882, 883 0-10 Vdc analóg bemenet 

 

1.6.1.1 Áramláskapcsoló 

Habár az áramláskapcsoló opcionális tartozékként van felsorolva, kötelező felszerelni egyet és 

rákötni a digitális bemeneti kapcsokra, hogy a hűtő csak akkor kapjon engedélyt a működésre, ha 

az áramláskapcsoló észlel egy minimális áramlást. 

 

Ha az egységet áramláskapcsoló nélkül, vagy az áramláskapcsolót megkerülve használjuk, fagyás 
miatt megsérülhet a párologtató. Az egység elindítása előtt ellenőrizni kell az áramláskapcsolót. 

1.6.1.2 Dupla alapérték 

Ezen az érintkezőn keresztül át lehet kapcsolni két különböző LWT alapérték között, és az 

alkalmazástól függően két különböző működési mód között is.  

A jég működést ki kell választani a jég tárolás alkalmazás esetén. Ebben az esetben az UC be/ki 

módban fogja működtetni a hűtőt, és kikapcsolja azt az alapérték elérése után. Ebben az esetben 
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az egység teljes kapacitás mellett fog működni, majd a leálláskor jég késleltetést fog alkalmazni 

egy másik hűtő elindításához. 

1.6.1.3 Áramkorlát (opcionális) 

Ezzel a funkcióval szabályozni lehet az egység kapacitását a bemeneti áramerősség korlátozása 

érdekében. Az áramerősség korlátozás opció az Energiamérő opción belül található. A korlátozási 

jel összehasonlításra kerül a HMI egységen beállított korlátozási értékkel. Alapbeállításban az 

áramerősség korlátozási alapérték a HMI-n keresztül van kiválasztva: lehetőség van egy külső 4-

20 mA jel engedélyezésre egy távolról megváltoztatható alapérték létrehozásához. 

1.6.1.4 Külső hiba 

Ez az érintkezés jelenti az UC egység számára egy külső eszköz felől érkezett hibát vagy 

figyelmeztetést. Az lehet egy külső szivattyútól érkező riasztás, mely értesíti az UC egységet a 

hibáról. Ezt a bemenetet be lehet állítani hibaként (egység leállása) vagy figyelmeztetésként (a 

HMI kijelzi, de a hűtőn nem történik beavatkozás). 

1.6.1.5 Gyors újraindítás (opcionális) 

A gyors újraindítás funkció célja, hogy az egységet a lehető legrövidebb idő alatt újraindítsa egy 

áramkimaradást követően, az áramkimaradás előtti kapacitást pedig a lehető legrövidebb idő alatt 

visszaállítsa (a normál működés megbízhatóságának a fenntartása mellett). A gyors újraindítás az 

engedélyező kapcsolón keresztül lehetséges. 

1.6.1.6 Ki-be távkapcsoló 

Az egységet el lehet indítani távoli engedélyezés érintkezésen keresztül. A Q0 kapcsolót "Távoli" 

helyzetbe kell állítani.  

1.6.1.7 Általános riasztás 

Ha az egység riasztás alatt van, ez a kimenet zárva van, gy azt jelzi, hogy egy kívülről 

csatlakoztatott BMS hibásodott meg. 

1.6.1.8 Kompresszor állapota 

A digitális kimenet zárva van, ha a hozzá tartozó kör működésben van. 

1.6.1.9 Riasztási kör (opcionális) 

Ez az opció a "Gyors újraindítás" opcióban található. Ha egy kör riasztás alatt van, a vonatkozó 

digitális érintkező zárva van. 

1.6.1.10 Párologtató szivattyú indítása 

A 24 Vdc digitális kimenet (belső ellátással) engedélyezve van, egy egy szivattyú (1. vagy 2.) 

parancsot kapott az elindulásra. A kimenetet egy külső szivattyú elindításához (fix vagy váltakozó 

sebességen) lehet használni. A kimenet egy olyan külső bemenetet vagy relét igényel, melynek 

gerjesztő árama kisebb mint 20 mA. 

1.6.1.11 Igény korlátozása 

Ezzel az opcionális funkcióval korlátozni lehet az egység kapacitásának százalékos értékét egy 

változtatható határértékre. Ezt a korlátozást nem lehet közvetlenül hozzákötni az egység 

áramfelvételének egy vonatkozó korlátozásához (50% igény korlátozás eltérhet az egység FLA 

50%-ától). 
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Az igény korlátozás jelet folyamatosan változtatni lehet 4 és 20 mA között. A Microtech III 

átkonvertálja ezt a jelet egy kapacitás korlátozássá a minimum és a maximum kapacitás között 

(lineáris összefüggéssel). Egy 0 és egy 4 mA jel a teljes kapacitásnak felel meg, így ha semmi 

nincs rákötve erre a bemenetre, nem kerül alkalmazásra korlátozás. A maximális korlátozás soha 

nem erőlteti az egység lekapcsolását. 

1.6.1.12 Alapérték felülírás 

Ezen a bemeneten keresztül alkalmazni lehet egy eltérést az aktív alapértéken, az ELWT 

működési pontjának beállítása érdekében. Ezt a bemenetet a kényelem növelése érdekében lehet 

használni. 

1.6.1.13 Szivattyú VFD jel (opcionális) 

Ha szükség van az inverter készletre, a sebességszabályozót rend szerint az ügyfélnek kell 

biztosítania. A "Pump VFD Signal" ("VFD szivattyú jel") kapcsok lehetővé teszik az ügyfél 

számára, hogy az inverterre rákössön egy vezetéket külső sebesség hivatkozással. Ezek a 

kapcsok a vezérlő panel belsejében vannak.  
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2 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 

2.1 Általános 

A Microtech® III rendszer egy- vagy kétkörös, léghűtéses, hűtőközeggel működő hűtők 

ellenőrzését végzi. A Microtech® III szabályozza a kompresszor elindulását, mely a hőcserélőből 

kilépő víz kívánt hőmérsékletének a fenntartását végzi. Hűtés üzemmódban ellenőrzés alatt tartja 

a ventilátorok működését annak érdekében, hogy az egyes körökben fenntartható legyen a 

megfelelő kondenzációs nyomás. 

A biztonsági eszközök biztonságos működésének a garantálása érdekében a Microtech® III 

folyamatos megfigyelést végez azokon. A Microtech® III továbbá hozzáférést ad egy olyan 

rutinszerű tesztelés opcióhoz, mely átfedi az összes bemenetet és kimenetet. A Microtech® III 

ellenőrző rendszerek három különböző módon tudnak működni: 

 Helyi üzemmód: a gépet a felhasználói kezelőfelületről érkező parancsok irányítják. 

 Távoli mód: a gép ellenőrzése távoli érintkezéseken (feszültségmentes érintkezések) 

keresztül történik. 

Hálózati üzemmód: a gépet a BAS rendszerről érkező parancsok irányítják. Ebben az esetben 

adatkábelt kell bekötni az egység és a BAS között.  

Amikor a Microtech® III rendszer önállóan működik (helyi vagy távoli mód), megtartja összes 

ellenőrzési képességét, de nem tudja működtetni a Hálózati módban érvényes funkciókat. 

2.2 Használt rövidítések 

Ebben a kézikönyvben a hűtőközeg körök megnevezése 1. kör és 2. kör. Az 1. körhöz tartozó 

kompresszor Cmp1 címkével van megjelölve. A 2. körhöz tartozó kompresszor Cmp2 címkével 

van megjelölve. 

A kézikönyvben az alábbi rövidítések találhatók meg gyakran: 

UC Egység vezérlő (Microtech III) 

HMI Ember-gép interfész 

CP Kondenzációs nyomás 

EP Párolgási nyomás 

CSRT Kondenzációs telített hűtőközeg hőmérséklet 

ESRT Párologtatási telített hűtőközeg hőmérséklet 

ST Szívási hőmérséklet 

DT Ürítési hőmérséklet 

SSH Szívási túlhevülés 

DSH Ürítési túlhevülés 

EXV Elektronikus expanziós szelep 

ELWT A párologtatóból kilépő víz hőmérséklete 

EEWT A párologtatóba belépő víz hőmérséklete 
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2.3 VEZÉRLŐ ÜZEMELTETÉSI KORLÁTOK: 

Működés (IEC 721-3-3): 

 Hőmérséklet -40...+70 °C 

 LCD-korlátozás -20… +60 °C 

 Folyamat-bus korlátozás -25….+70 °C 

 Páratartalom < 90 % r.h (nincs lecsapódás) 

 Légnyomás min. 700 hPa, mely max. 3000 m tengerszint feletti magasságnak felel meg. 

 Szállítás (IEC 721-3-2): 

 Hőmérséklet -40...+70 °C 

 Páratartalom < 95 % r.h (nincs lecsapódás) 

 Légnyomás min. 260 hPa, mely max. 10 000 m tengerszint feletti magasságnak felel meg. 

2.4 Vezérlési felépítés 

Az általános vezérlési felépítés a következő: 

 Egy Microtech III fővezérlő 

 I/O bővítőmodulok, az egység konfigurációjához szükséges számban 

 Kommunikációs kezelőfelület(ek) kiválasztás szerint 

 A bemeneti/kimeneti bővítések periférikus busszal csatlakoznak a fővezérlőhöz. 

 

Vezérlő/ 
Bővítőmodul 

Siemens alkatrészszám Cím Használat 

Fővezérlő POL687.70/MCQ Nincs Minden konfiguráción használatos 

EEXV Modul 1 POL94U.00/MCQ 3 Minden konfiguráción használatos 

EEXV Modul 2 POL94U.00/MCQ 4 Kettes konfigurációnál használatos 

Bővítőmodul POL965.00/MCQ 5 Minden konfiguráción használatos 

Gyors újraindítás modul POL945.00/MCQ 22 A gyors újraindítás opcióval használatos 

 

Minden kártya egy szokásos 24 Vac forrásról kapja az ellátást. A bővítő kártyák ellátást 

közvetlenül a vezérlő végezheti. Minden kártyát el lehet látni 24Vdc forrásról is. 
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VIGYÁZAT: A tápegység kártyákra való rákötése során ügyeljen a helyes polaritásra, 

ellenkező esetben nem fog működni a perifériás busz kommunikáció, vagy megsérülhet a 

kártya. 

 

2.5 Kommunikációs modulok 

A következő modulok bármelyikét lehet közvetlenül csatlakoztatni a fő vezérlő bal oldalához, amely 

lehetővé teszi egy BAS vagy más távoli interfész működését.  Egyszerre legfeljebb hármat lehet 

rákötni a vezérlőre.  Általában az elindítás után a vezérlő automatikusan felismeri az új modulokat 

és konfigurálja magát azokhoz.  Ha a modulokat kiveszik az egységből, a cshouldonfiguration 

manuális megváltoztatása válik szükségessé. 

Modul Siemens alkatrészszám Használat 

BacNet/IP POL908.00/MCQ Opcionális 

Lon POL906.00/MCQ Opcionális 

Modbus POL902.00/MCQ Opcionális 

BACnet/MSTP POL904.00/MCQ Opcionális 

 

  



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 

Léghűtéses inverteres vízhűtő 
FELHASZNÁLÓI 

KÉZIKÖNYV 

 

Felhasználói kézikönyv 

16 
 

EWAD TZ170-710 
Léghűtéses inverteres vízhűtő 

D-EOMAC00909-14HU 
 

3 A vezérlő használata 
Az ellenőrző rendszer egy egység vezérlőből (UC) áll, mely bővítőmodulokat tartalmaz. Ezek a 

modulok további funkciókat tesznek elérhetővé. Minden kártya egy belső perifériás busz 

segítségével kommunikál az UC egységgel. A Microtech III folyamatosan kezeli a 

kompresszorokra telepített kölönböző nyomás- és hőmérséklet érzékelőktől kapott, és az egység 

számára továbbított információkat. Az UC egységben van egy program az egység ellenőrzés alatt 

tartásához. 

A Standard HMI egységen van egy beépített kijelző (A) három gombbal (B), valamint egy 

forgatógomb (C). 

 

A billentyűzet/kijelző (A) egy 5 soros, 22 karaktert tartalmazó kijelző. 

A három gomb (B) funkciója alább van leírva: 

 
Riasztás állapota (minden oldalt összeköt a riasztási listát tartalmazó oldallal, a riasztási 
naplóval és a riasztási pillanatfelvétellel (ha van)) 

 Visszatérés a főoldalra 

 Visszatérés az előző szintre (ez lehet a Főoldal) 

 
A forgatógomb (C) segítségével görgetni lehet a különböző oldalak, beállítások és az adott 

felhasználói szinten elérhető adatok között. A kerék elforgatásával navigálni lehet a képernyő 

(oldal) sorai között, és szerkesztés körben növelni vagy csökkenteni lehet egy adott értéket. A 

kerék megnyomása az Enter gomb megnyomásához hasonló hatással jár, ekkor egy linkről a 

következő paraméterkészletre ugrik át. 

3.1 Általános javaslat 

Az egység bekapcsolása előtt olvassa el a következő javaslatokat: 

A B C 

AC EEXV1 EEXV2 

UC 
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 Az összes művelet és beállítás elvégzését követően zárja be a kapcsolódoboz paneleket. 

 A kapcsolódobozokat csak felkészített személyzet nyithatja ki. 

 Ha az UC egység gyakori hozzáférésére van szükség, nagyon javasolt távoli 

kezelőfelületet telepíteni. 

 A párologtatót, a kompresszorokat és a hozzájuk tartozó invertereket elektromos melegítők 

védik a fagyás ellen. Ezek a melegítők a fő tápegységről kapják az ellátást, a 

hőmérsékletet pedig termosztát vagy a vezérlő tartja ellenőrzés alatt. A vezérlő LCD 

kijelzője is megsérülhet az extrém alacsony hőmérsékletek miatt. Ezért semmilyen 

körülmények között sem javasolt lekapcsolni az egységet télen, különösen hűvösebb 

éghajlaton. 

3.2 Navigálás  

Amikor a vezérlőegységet feszültség alá helyezik, akkor a vezérlő képernyő aktív lesz és a Kezdő 

képernyő jelenik meg rajta, amelyet a Menü gomb megnyomásával lehet elérni. A navigációs kerék 

az egyetlen szükséges navigációs eszköz, bár a MENÜ, RIASZTÁS és VISSZA gombok a 

későbbiekben leírt gyorshivatkozást biztosíthatják. 

A lenti képen a HMI képernyők egy példája látható. 

 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 

 

A felső jobb sarokban csengő harang aktív riasztásra utal. Ha a harang nem mozog, az arra utal, 

hogy a riasztás el lett ismerve, de nem szűnt meg, mert a riasztási körülmény nem lett elhárítva. 

 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 

 

Az aktív tétel ki van emelve: ebben a példában a Főmenüben kiemelt tétel egy másik oldalra 

mutató link. A forgatógomb megnyomása után a HMI egy másik oldalra ugrik. Ebben az esetben a 

HMI a jelszó megadási oldalra ugrik. 

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

E n t e r  P W                   * * * * 
                              
                              

 

3.3 Jelszavak 

A HMI szerkezete a felhasználói szinteken alapul, tehát minden jelszó felfedi azokat a beállításokat 

és paramétereket, melyek az adott szinten engedélyezve vannak. Az egység állapotáról – aktív 

riasztás lista, aktív alapérték és ellenőrzött vízhőmérséklet – alapvető információk elérhetők a 

jelszó megadása nélkül. 
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Az UC két szinten tud jelszókat kezelni: 

 FELHASZNÁLÓ 5321 

KARBANTARTÓ 2526 

 

Az alábbi információk áttekintik mindazokat az adatokat és beállításokat, melyeket a karbantartói 

jelszó megadásával el lehet érni. A felhasználói jelszó a 4 fejezetben elmagyarázott beállításoknak 

csak egy részét teszi elérhetővé. 

A jelszó megadási képernyőn ki van emelve a jelszó megadás mező, mely arra utal, hogy a jobb 

oldali mezőt meg lehet változtatni. Ez a vezérlő egy alapértékét mutatja. A forgatógomb 

megnyomása után kiemelésre kerül egy mező, így könnyebb megadni a numerikus jelszót. Az 

összes mező megváltoztatása után meg kell adni a 4 karakterből álló jelszót, és ha az helyes, 

elérhetővé válnak az adott szinthez tartozó további beállítások. 

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

E n t e r  P W                   5 * * * 
                              
                              

 
A jelszó 10 perc tétlenség után lejár; új jelszó megadásakor a vezérlés tápellátásának 

megszűnésekor törlődik. Egy érvénytelen jelszó megadása ugyanazzal az eredménnyel jár, mint 

amikor nem adnak meg jelszót. 

Amikor megadnak egy érvényes jelszót, akkor a vezérlő lehetővé teszi a további változtatásokat és 

hozzáférést úgy, hogy a felhasználónak nem kell megadnia egy jelszót, amíg a jelszó időzítése 

lejár vagy egy másik jelszót adnak meg. A jelszó időzítésének alapértelmezett értéke 10 perc. Ez 3 

és 30 perc között állítható be a Bővített menü Időzítés beállítások részében. 

3.4 Szerkesztés 

A Szerkesztési üzemmódba a navigációs keréknek a megnyomásával lehet belépni, miközben a 

kurzor egy szerkeszthető mezőt tartalmazó sorra mutat. A szerkesztési üzemmódban a kerék 

ismételt megnyomása a szerkeszthető mező kiemelését eredményezi. A keréknek az óramutató 

járása szerinti elfordítása, miközben egy szerkeszthető mezőt van kiemelve, az érték növekedését 

eredményezi. A keréknek az óramutató járásával ellentétes elfordítása, miközben egy 

szerkeszthető mezőt van kiemelve, az érték csökkenését eredményezi. Minél gyorsabban forgatják 

a kereket, az érték annál gyorsabban csökken vagy növekszik. A kerék ismételt megnyomásával 

az új érték elmentésre kerül és a billentyűzet/kijelző kilép a szerkesztési üzemmódból és visszalép 

a navigációs üzemmódba. 

Az „R” jelzésű paraméter csak olvasható, és ezek egy állapot értékét vagy leírását tartalmazzák. 

Az „R/W” jelzés írható/olvasható paramétert jelez (feltéve, hogy a megfelelő jelszót megadták). 

1. példa: Állapot ellenőrzés, például az egység ellenőrzése helyi szinten vagy hálózaton 

keresztül történik?  Az egység vezérlési forrását keressük, mivel az egy egység állapot paraméter. 

A főmenüben kezdünk, majd kiválasztjuk az Egység megtekintése/beállítása menüpontot, hogy a 

következő menücsoportra lépjünk. A mező jobb oldalán egy nyíl látható, amely azt jelzi, hogy át 

kell ugrani a következő szintre.  Nyomja meg a kereket az ugrás végrehajtásához. 
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Belép az Állapot/Beállítások hivatkozásra. Egy nyíl jelzi, hogy ez a sor egy hivatkozás egy további 

menüre. Nyomja meg újra a kereket a következő menüre való ugráshoz, ami az Egység 

állapota/beállítások. 

Forgassa el a kereket a vezérlési forrásra való lépéshez és az eredmények leolvasásához. 

2. példa: Alapérték, például a hűtött víz alapértékének a megváltoztatása. Ezt a paramétert 

Hűtés LWT 1. alapértéknek nevezik, és egy egység által beállított paraméter. A Főmenüben 

válassza ki az Egység nézete/beállítás menüpontot. A nyíl azt jelzi, hogy egy további menüre való 

hivatkozás.  

Nyomja meg a kereket és ugorjon a következő menüre, ami az Egység nézete/beállítása, majd a 

kerék használatával lépjen a Hőmérsékletek pontra. Ez is egy nyíllal és egy további menüre való 

hivatkozással rendelkezik. Nyomja meg a kereket és lépjen a Hőmérsékletek menüre, amely hat 

sornyi hőmérséklet-alapértéket tartalmaz. Görgessen lefelé a Hűtés LWT 1 alapértékre, majd 

nyomja meg a kereket az elem megváltoztatása oldalra lépéshez. Forgassa el a kereket az 

alapértéknek a kívánt értékre való beállításához. Amikor ezt elvégezte, akkor nyomja meg újra a 

kereket az új értékhez. A Fekete gombbal lehetséges visszaugrani a hőmérsékletek menüre, ahol 

megjelenik az új érték. 

3. példa: Riasztás törlése, Egy új riasztás jelenlétét a kijelző tetején lévő rezgő harang jelzi. Ha a 
harang le van fagyva, akkor egy vagy több riasztást visszaigazoltak, de még mindig aktívak. A 
Riasztás menünek a Főmenüből való megtekintéséhez görgessen le a Riasztások sorra, vagy 
egyszerűen nyomja meg a kijelzőn lévő Riasztás gombot.  Vegye figyelembe, hogy a nyíl ezt a sort 
hivatkozásként jelzi. Nyomja meg a kereket a következő menüriasztásra való lépéshez. Itt két sor 
van: Aktív riasztás és Riasztás napló. A riasztások az Aktív riasztások hivatkozásból törölhetők. 
Nyomja meg a kereket a következő képernyőre lépéshez. Amikor az Aktív riasztás listát megadják, 
akkor lépjen a Riasztás törlése elemre, amely alapértelmezésként ki van kapcsolva. A riasztások 
visszaigazolásához változtassa meg ezt az értéket. Ha a riasztások törölhetők, akkor a riasztás 
számlálón 0 jelenik meg; egyéb esetben még mindig a riasztások számát jeleníti meg. Ha a 
riasztásokat visszaigazolták, akkor a kijelzőn tetejének jobb oldalán lévő harang abbahagyja a 
rezgést, ha a riasztások még mindig aktívak, vagy eltűnnek ha a riasztásokat törlik. 

3.5 Alap vezérlőrendszerek diagnosztikája 

A MicroTech III vezérlőpanel, a bővítőmodulok és a kommunikációs modulok kétállapotú LED-del 

(BSP és Busz) vannak felszerelve, amelyek az eszközök működési állapotát jelzik. A BUSZ LED a 

vezérlővel való kommunikáció állapotát mutatja. A kétfokozatú LED jelentése lent kerül leírásra. 

UC BSP LED 

BSP LED Üzemmód 

Folyamatos zöld Alkalmazás fut 

Folyamatos sárga Az alkalmazás be van töltve, de nem fut (*) vagy a BSP frissítés aktív 

Folyamatos vörös Hardverhiba (*) 

Villogó zöld BSP indítási fázis. A vezérlőnek időre van szüksége az elinduláshoz. 

Villogó sárga Alkalmazás nincs betöltve (*) 

Villogó sárga/zöld Biztonságos mód hiányzik (ha meg lett szakítva a BPS frissítés) 

Villogó vörös BSP hiba (szoftver hiba*) 

Villogó vörös/zöld Alkalmazás/BSP frissítés vagy inicializálás 

(*) Lépjen kapcsolatba a szervizzel. 

Bővítőmodulok  

BSP LED 

BSP LED Üzemmód 

Folyamatos zöld BSP működik 
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Folyamatos vörös Hardverhiba (*) 

Villogó vörös BSP-hiba (*) 

Villogó vörös/zöld BSP frissítés üzemmód 

 

Busz LED 

Busz LED Üzemmód 

Folyamatos zöld Kommunikáció üzemel, bemenet/kimenet működik 

Folyamatos 
sárga 

Működő kommunikáció, de az alkalmazás paramétere rossz vagy hiányzik, vagy a gyári beállítás 
helytelen. 

Folyamatos 
vörös 

Kommunikáció kikapcsolva (*) 

Kommunikációs modulok  

BSP LED (ugyanaz minden modul esetén) 

BSP LED Üzemmód 

Folyamatos zöld BPS működik, kommunikáció a vezérlővel 

Folyamatos sárga BSP működik, nincs kommunikáció a vezérlővel (*) 

Folyamatos vörös Hardverhiba (*) 

Villogó vörös BSP-hiba (*) 

Villogó vörös/zöld Alkalmazás/BSP frissítés  

(*) Lépjen kapcsolatba a szervizzel. 

LON modul BUSZ LED 

Busz LED Üzemmód 

Folyamatos zöld Kommunikációra kész. (Összes paraméter betöltve, Neuron konfigurálva.) Nem jelez kommunikációt a 
többi eszközzel. 

Folyamatos 
sárga 

Indítás 

Folyamatos 
vörös 

Nincs kommunikáció a Neuronnal (belső hiba, elhárítható egy új LON alkalmazás letöltésével) 

Villogó sárga Kommunikáció nem lehetséges a Neuronnal. A Neuront online kell konfigurálni és beállítani a LON 
eszköz használatával. 

 

Bacnet MSTP BUSZ LED 

Busz LED Üzemmód 

Folyamatos zöld Kommunikációra kész. A BACnet szerver elindult. Nem jelez aktív kommunikációt. 

Folyamatos sárga Indítás 

Folyamatos vörös A BACnet szerver nem működik. Automatikus újraindítás 3 másodperccel a kérés után. 

 

Bacnet IP BUSZ LED 

Busz LED Üzemmód 

Folyamatos zöld Kommunikációra kész. A BACnet szerver elindult. Nem jelez aktív kommunikációt. 

Folyamatos 
sárga 

Indítás. A LED sárga fénnyel világít, amíg a modul kap egy IP-címet, ezért létre kell hozni egy 
kapcsolatot. 

Folyamatos vörös A BACnet szerver nem működik. Automatikus újraindítás 3 másodperccel a kérés után. 

 

Modbus BUSZ LED 

Busz LED Üzemmód 

Folyamatos 
zöld 

Minden kommunikáció működik 

Folyamatos 
sárga 

Indítás, vagy egy konfigurált csatorna nem kommunikál a Vezérlővel. 

Folyamatos 
vörös 

Minden konfigurált kommunikáció kikapcsolva. Azt jelenti, hogy nincs kommunikáció a Vezérlővel. Az 
időtúllépést konfigurálni kell. Ha az időtúllépés nulla, akkor az időtúllépés ki van kapcsolva. 
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3.6 Vezérlő karbantartása 

A vezérlőnek szükséges, hogy a beszerelt akkumulátor karban legyen tartva. Az akkumulátort 

minden második évben ki kell cserélni. Az akkumulátor típusa: BR2032, és több gyártója is 

van. 

Az akkumulátor cseréjéhez távolítsa el a vezérlő kijelzőjének műanyag burkolatát egy 

csavarhúzó használatával a következő képen látható módon: 

  
 

Ügyeljen arra, hogy elkerüli a műanyag burkolat sérülését. Az új akkumulátort megfelelő 

akkumulátortartóba kell helyezni, amely a következő képen látható kiemelve, és ahol láthatók a 

tartón is jelölt polaritások. 

 

 

3.7 Távirányító felhasználói interfész 

Egy lehetséges opció, ha egy külső távoli HMI-t kötünk az UC egységre. A távoli HMI ugyanazokat 

a funkciókat képes betölteni, mint a beépített felület, ezen kívül a harang gomb alatt van egy dióda 

is, mely jelzi a riasztásokat.  
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A távkapcsoló az egységgel együtt rendelhető meg, és külön, helyszínen felszerelendő opcióként 

szállítják.  Bármikor el lehet rendezni a hűtőberendezés leszállítása és telepítése után, majd a 

munkához kapcsolható a következő oldalon leírt módon.  A távirányító panelt az egység táplálja 

meg és nincs szükség további tápegységre. 

Minden megtekintés és alapérték-módosítás rendelkezésre áll az egység vezérlőjén és a 

távirányító panelen.  A navigáció azonos az egységnek az ebben a kézikönyvben leírt vezérlőjével. 

A távirányító bekapcsolásakor megjelenő kezdőképernyőn megjelenik a hozzá csatlakozó egység.  

Emelje ki a kívánt egységet, majd nyomja meg a kereket a hozzáféréshez.  A távirányítón 

automatikusan megjelennek a hozzá csatlakozó egységek, nincs szükség kezdeti bevitelre. 

A távoli HMI-t akár 700 méterre is el lehet vinni, a vezérlőn található folyamati busz csatlakozás 

segítségével. A lent látható összekötés segítségével max. 8 berendezés összekötése is 

lehetséges egyetlen interfésszel. További részletekért tekintse át a HMI kézikönyvét. 

 

3.8 Beágyazott web felület 

A MicroTech III vezérlő beágyazott web felülettel rendelkezik, mellyel felügyelni lehet az egységet, 

miközben az rá van kötve egy helyi hálózatra. A hálózati konfigurációtól függően be lehet állítani a 

MicroTech III IP címét, mint a DHCP fix IP címe. 

Egy PC egy szokásos web böngészővel rá tud csatlakozni az egység vezérlőjére; ehhez meg kell 

adni az IP címet és a kiszolgáló nevét (ezek az adatok a jelszó nélkül elérhető "Hűtő névjegye" 

oldalon találhatók). 

A csatlakozás után az alábbi ábrának megfelelően meg kell adni egy felhasználónevet és egy 

jelszót: 

  

 

MicroTech®  III 
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Az alábbi adatokat kell megadni a webfelület eléréséhez: 

Felhasználónév: ADMIN 
Jelszó: SBTAdmin! 
 
Az alábbi oldal jelenik meg: 

 
Az oldal a gépen lévő HMI egy másolata, és a szerkezetet és a felhasználói szinteket tekintve 
ugyanazok a szabályok érvényesek rá. 
Ezen kívül lehetővé teszi naplók nyilvántartását is legfejebb 5 különböző mennyiségben. A 
mennyiség ellenőrzéséhez mindössze rá kell kattintani a vonatkozó értékre. Ezután a következő 
képernyő lesz látható: 
 

 
 

A web böngészőtől és a verziótól függően előfordulhat, hogy ez a napló nem látható. Olyan 

böngészőre van szükség, mely alkalmas a HTML 5 támogatására: 

 Microsoft Internet Explorer v.11, 

 Google Chrome v.37, 

 Mozilla Firefox v.32. 
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Ezek a programok csak példák a támogatott böngészőkre, a feltüntetett verziókat pedig a 

szükséges minimumnak kell tekinteni. 
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4 Menüstruktúra 
Minden beállítás különböző menükbe van besorolva. Minden menü más almenüket, beállításokat 

vagy egy adott funkcióra (pl. energiatakarékosság vagy indítás) vonatkozó adatokat gyűjt össze 

egyetlen oldalra Az alábbi oldalak mindegyikén szürke mező mutatja a változtatható értékeket és 

az alapbeállításokat. 

4.1 Főmenü 

 
Alapérték/Almenü Alapértelmezés Tartomány Leírás 

Enter Password (Jelszó megadása)  - Almenü a hozzáférési szintek 
aktiválásához 

Quick Menu (Gyorsmenü)  - Egység adatok áttekintése almenü 

Quick Setup (Gyors indítás)  - Gyors indítás almenü 

View/Set Unit (Nézet/Beállítás 
egység) 

 - Egység adatok és beállítások almenü 

View/Set Circuit (Nézet/kör 
beállítás) 

 - Kör adatok és beállítások almenü 

Unit Status= (Egység állapota=) Ki:  Egység Sw Automatikus   
Ki: Jég üzemmód id 
Ki: OAT kizárás 
Ki: Minden kör letiltva 
Ki: Egységriasztás 
Ki: Billentyűzet letiltás  
Ki: Távoli Sw 
Ki: BAS letiltás 
Ki: Egység Sw 
Ki: Teszt üzemmód 
Automatikus
 Zajcsökkentés 
Automatikus Terhelésre 
vár 
Automatikus Párol recirk 
Automatikus Áramlásra 
vár 
Automatikus Leszívás 
Automatikus Max 
leszívás 
Automatikus Egység 
kap korlát 
Automatikus
 Áramkorlátozás 

Egység állapota 
 

Active Setpt= (Aktív alapérték=) 7,0°C - Kilépő vízhőmérséklet aktív alapérték 

Evap LWT= (Párologtató LWT=) -273,1°C - Ellenőrzött víz hőmérséklete 

Unit Capacity= (Egység 
kapacitása=) 

0,0% - Egység felkapcsolás 

Unit Mode= (Egység üzemmódja=) Hűtés - Lásd 4.4.2 fejezet 

Time Until Restart (Idő újraindításig)  - Kompresszor biztonsági időzítők almenü 

Alarms (Riasztások)  - Almenü a riasztásokhoz; a harang 
gombbal megegyező funkció 

Scheduled Maintenance (Tervszerű 
karbantartás) 

 - Következő karbantartás ütemezése 
almenü 

Áttekintés (Áttekintés)  - Áramerősség körülmények áttekintése 
almenü 

Manuális vezérlés (Manuális 
vezérlés) 

 - Aktuátorok manuális kezelése almenü 

About Chiller (Hűtő névjegye)  - Alkalmazás információ almenü 

4.2 Quick Menu (Gyorsmenü) 

 
Alapérték/Almenü Alapértelmezés Tartomány Leírás 

Unit Status= (Egység állapota=) Ki: Egység Sw - Egység állapota (lásd 4.1) 

Active Setpt= (Aktív alapérték=) 7,0°C -  

Evap LWT= (Párologtató LWT=) -273,1°C - Ellenőrzött víz hőmérséklete 

Evap EWT= (Párologtató EWT=) -273,1°C - Visszatérő víz hőmérséklete 

Unit Capacity= (Egység kapacitása=) 0,0% -  

Unit Current= (Egység áramerőssége=) 0,0A -  

Softload Limit= (Lágy terhelés korlátozás=) 100,0% - Lágy terhelés kapacitás korlátozás 
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Network Limit= (Hálózati korlátozás=) 100,0% - Kapacitás korlátozás a BMS-től 

Demand Limit= (Igény korlátozása=) 100,0% - Kapacitás korlátozás a külső jeltől 

Unit Mode= (Egység üzemmódja=) Hűtés - Lásd 4.4.2 fejezet 

Control Source= (Vezérlőforrás=) Helyi Helyi, hálózat  

Current Lim Sp= (Áramerősség hat alapérték=) 800A 0.0…2000.0A Áramkorlát határérték alapérték 

 

4.3 Gyors indítás 

 
Alapérték/Almenü Alapértelmezés Tartomány Leírás 

Language (Nyelv) ENGLISH - Lásd 4.4.2 fejezet 

Control Source (Vezérlőforrás) Helyi Helyi, távoli Lásd 4.4.1 fejezet 

Available Modes= (Rendelkezésre 
álló üzemmódok =) 

Hűtés Hűtés, Hűtés glikollal, Hűtés/jég 
glikollal, Jég glikollal, jég 

Lásd 4.4.2 fejezet 

Temperature Set (Hőmérséklet beáll)  - Hőmérséklet szabályozás 
alapbeállítások almenü 

Alarm Set (Riasztás beáll)  - Alap riasztási korlátozások almenü 

Ev Pump Set (Pár sziv beáll)  - Alap párologtató szivattyú típus és 
szabályozási mód kiválasztás almenü 

Power Conservation 
(Energiatakarékosság) 

 - Lásd 4.4.6 fejezet 

Date/Time/Schedules 
(Dátum/Idő/Menetrend) 

 - Lásd 4.4.5 fejezet 

4.4 Nézet/Beállítás egység 

 
Alapérték/Almenü Alapértelmezés Tartomány Leírás 

Status/Settings (Állapot/Beállítások)  - Az egység állapota almenü 

Set-Up (Indítás)  - Az egység beállítása almenü (termosztát vezérlés) 

Temperatures (Hőmérsékletek)  - Hőmérséklet adatok és alapértékek almenü 

Vfd beállítások  - Vfd telepítési beállítások almenü 

Date/Time/Schedules 
(Dátum/Idő/Menetrend) 

 - Dátum, idő és csendes üzemmód menetrend almenü 

Power Conservation (Energiatakarékosság)  - Egység korlátozó funkciók almenü 

Configuration (Konfiguráció)  - Egység konfiguráció részletei almenü 

PumpVfd (Vfd szivattyú)  - VFD opcionális szivattyú konfiguráció almenü 

Modbus Setup (Modbus beállítás)  - Modbus kommunikáció beállítás almenü 

Bacnet IP Setup (Bacnet IP beállítás)  - Bacnet IP kommunikáció beállítás almenü 

Bacnet MSTP Setup (Bacnet MSTP 
beállítás) 

 - Bacnet MSTP kommunikáció beállítás almenü 

LON Setup (LON beállítás)  - LON kommunikáció beállítás almenü 

Ctrlr IP Setup (Ctrlr IP beállítás)  - IP beállítások a beépített web szerverhez almenü 

Design Conditions (Tervezési körülmények)  - Egység tervezési adatok almenü 

Alarm Limits (Riasztási határértékek)  - Riasztás beállítások almenü 

Calibrate Sensors (Érzékelők kalibrálása)  - Érzékelők kalibrálása almenü 

Menu Password (Jelszó menü)  - A felhasználói szinthez tartozó jelszó kiiktatása 
almenü 

4.4.1 Állapot/Beállítások 

Ez az oldal összefoglalja az egység állapotához tartozó összes információt. Ezen kívül lehetőség 
van a kör közbülső fokozat időzítők törlésére is a kör gyorsabb elindulása érdekében.  
 
Alapérték/Almenü Alapértelmezés Tartomány Leírás 

Unit Status= 
(Egység állapota=) 

Ki:  Egység Sw - Egység állapota (lásd 4.1) 

Chiller Enable= 
(Hűtő 
engedélyezés=) 

Engedélyezés Engedélyezés, 
kiiktatás 

A hűtő működés engedélyezése 

Control Source= 
(Vezérlőforrás=) 

Helyi Helyi, hálózat Meghatározza, hogy a be/ki, hűtés/jég alapérték, működési mód, 
kapacitás korlátozás irányítása a helyi (HMI) beállításokon vagy a BMS 
rendszeren keresztül történjen-e. 

Next Crkt On= 
(Köv kör be=) 

0 - Megmutatja a következő elindítandó kört 

Next Crkt Off= 
(Köv kör ki=) 

0 - Megmutatja a következő leállítandó kör számát 

Netwrk En SP= 
(Hálózat eng SP=) 

KI Engedélyezés, 
kiiktatás 
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Netwrk Mode SP= 
(Hálózati mód 
SP=) 

Hűtés - Hűtés, jét, Melegítés (NA), Hűtés/hővisszanyerés 

Netwrk Cool SP= 
(Hálózati hűtés 
SP=) 

6,7°C - Hűtés alapérték a BMS-től 

Netwrk Cap Lim= 
(Hálózat kap kor=) 

100% - Kapacitás korlátozás a BMS-től 

Felk mar késés= 
(Felk mar késés=) 

0s - Fennmaradó késés a kompresszor következő indulásáig 

Stg Dn Dly Rem= 
(Lek mar késés=) 

0s - Fennmaradó késés a kompresszor következő leállásáig 

Clr Stg Delays= 
(Felk késés törl=) 

KI Ki, be Fennmaradó késés a kompresszor következő elindulásáig/leállásáig 
törlés 

Netwrk Ice SP= 
(Hálózati jég SP=) 

-4,0°C - Jég alapérték a BMS-től 

Ice Cycle Rem= 
(Jégidő mar=) 

0min - Fennmaradó jégidő késleltetése 

Clr Ice Dly (Jégidő 
késleltetése) 

KI Ki, be Fennmaradó késés törlése 

Evp Pmp Ctrl= 
(Pár sziv ell=) 

Csak 1. csak 1., csak 2., 
auto, 1. 
elsődleges, 2. 
elsődleges 

A működő szivattyúk számának beállítása és a prioritás megadása Auto 
se 

Evap Recirc Tm= 
(Pár visszaker 
időz=) 

30s  Víz visszakeringetés időzítése 

Evap Nom DT= 
(Pár névl DT=) 

5,6°C  Névleges víz delta T 

Evap Pmp 1 Hrs= 
(Pár sziv 1 ó=) 

0h  1. szivattyú működési órák (ha van) 

Evap Pmp 2 Hrs= 
(Pár sziv 2 ó=) 

0h  2. szivattyú működési órák (ha van) 

Remote Srv En= 
(Távoli szerver 
engedélyezése=) 

KI  KI, BE 

 

4.4.2 Indítás 

Ez az oldal összefoglalja a termosztát vezérléséhez tartozó összes beállítást. 

Alapérték/Almenü Alapértelmezés Tartomány Leírás 

Available Modes= (Rendelkezésre 
álló üzemmódok =) 

Hűtés Hűtés,  
Hűtés glikollal  
Hűtés/jég glikollal 
Jég glikollal 
Teszt 

Elérhető működési módok 

Start Up DT= (DT indítás=) 2,7°C 0,0...5,0°C Termosztát szabályozás start eltérés 

Shut Dn DT= (DT kikapcsolás=) 1,0°C 0,0...1,7°C Készenléti állapot eltérés 

Stg Up DT= (Felk DT=) 0,5°C 0,0...1,7°C Kompresszor start engedélyezés eltérés 

Stg Dn DT= (Lekapcs DT=) 1,0°C 0,0...1,7°C Eltérés egy kompresszor erőltetett 
lekapcsolásához 

Max Pulldn= (Max leszívás=) 1,7°C/perc 0,3…2,7°C/min Vízhűtés max értéke 

Stg Up Delay= (Felk késés=) 5 min 0…60 min Kompresszor indulás közbülső fokozat 

Stg Dn Delay= (Lekapcs késés=) 3 min 3…30 min Kompresszor leállás közbülső fokozat 

Strt Strt Dly= (Strt Strt késés=) 20min - Kompresszor indítás indítás késés  

Stop Strt Dly= (Stop Strt késés=) 5min - Kompresszor leállítás indítás késés 

Pumpdn Press= (Leszívási nyom=) 100kPa 70…280kPa Leszívási nyomás korlát 

Pumpdn Time= (Leszívási idő=) 120s 0…180s Leszívás időtúllépés korlát 

Lt Ld Stg Dn %= (Lt Ld 
kikapcsolás%=) 

40% 20…50% Kör kapacitás küszöb egy kompresszor 
lekapcsolásához 

Hi Ld Stg Up %= (Ma ter felk %=) 80% 50…100% Kör kapacitás küszöb egy kompresszor 
felkapcsolásához 

Liq Inject Act= (Foly bef akt=) 90°C 80...100°C Ürítési hőmérséklet határérték az SV folyadék 
befecskendezéshez 

Var VR Act PR= (Akt ny vál VR=) 3,8 - Nyomásarány küszöb a VR3 csúszka helyzet 
aktiválásához 

Econ Act PR= (Hőcs akt NY=) 3,3 - Nyomásarány küszöb a hőcserélő aktiválásához 

Max Ckts Run= (Max kör műk=) 2 1…2 A használandó körök számának határértéke 

C1 Sequence #= (C1 szekvencia 
sz=) 

1 1…2 1. kör manuális szekvenciája 
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C2 Sequence #= (C2 szekvencia 
sz=) 

1 1…2 2. kör manuális szekvenciája 

Unit En Init= (Egység eng ind=) Engedélyezés Engedélyezés, 
kiiktatás 

Egység engedélyezése 

Ice Cycle Dly= (Jégidő 
késleltetése=) 

12h 1…23h Jégidő késleltetése 

Ext Fault Cfg= (Küls hib konf=) Esemény Esemény, riasztás  

Rapid Restore= (Gyors 
visszaállítás=) 

KI Engedélyezés, 
kiiktatás 

Funkció engedélyezése, ha telepítve van a Gyors 
visszaállítás 

Pwr Off Time= (Kikapcsolási idő=) 60s - Áramkimaradás maximális időtartama a Gyors 
visszaállítás engedélyezése előtt 

Display Units= (Kijelző egységek=) Metrikus Metrikus, angolszász 
rendszer 

 

Language (Nyelv) English - Saját nyelv megkeresése 

4.4.3 Hőmérsékletek 

Ez az oldal összefoglalja az összes lényeges hőmérsékleti értéket és a hűtött víz hőmérséklet 

alapértékeket (a határértékek és az aktív alapérték a kiválasztott működési módtól függ majd) 

Alapérték/Almenü Alapértelmezés Tartomány Leírás 

Evap LWT= (Párologtató 
LWT=) 

-273,1°C - Ellenőrzött víz hőmérséklete 

Evap EWT= (Pár EWT=) -273,1°C - Visszatérő víz hőmérséklete 

HR LWT=  -273,1°C  Kimenő víz hővisszanyerés (csak akkor kerül kijelzésre, 
ha be van állítva a hővisszanyerés) 

HR EWT= -273,1°C  Bemenő víz hővisszanyerés (csak akkor kerül kijelzésre, 
ha be van állítva a hővisszanyerés) 

Evap Delta T= (Párologtató 
Delta T=) 

-273,1°C  Delta T a párologtatón keresztül 

Active Setpt= (Aktív 
alapérték=) 

7,0°C  Aktív ellenőrzött alapérték 

Pulldn Rate= (Leszívási 
érték=) 

0,0°C/perc  Ellenőrzött hőmérséklet csökkenésének az értéke 

Outside Air= (Külső levegő=) -273,1°C  Külső levegő hőmérséklete 

Cool LWT 1= (Hűtés LWT 
1=) 

7,0°C 4.0…15.0°C (hűtés 
mód) 
-8,0…15,0°C (hűtés 
glikollal mód) 

Elsődleges hűtési alapérték 

Cool LWT 2= (Hűtés LWT 
2=) 

7,0°C 4.0…15.0°C (hűtés 
mód) 
-8,0…15,0°C (hűtés 
glikollal mód) 

Másodlagos hűtési alapérték (lásd 3.6.3) 

Ice LWT= (Jég LWT=) -4,0°C -8,0...4,0°C Jég alapérték (jég tárolás be/ki mód mellett) 

Max LWT= 15,0°C  Felső határérték a Hűtés LWT1 és Hűtés LWT2 
esetében 

HR EWT Stp 40,0°C 30,0...50,0°C Hővisszanyerő Belépő víz alapérték 

HR EWT Dif 2,0°C 1,0...10,0°C Hővisszanyerő vízhőmérséklet eltérés 

 

4.4.4 Vfd beállítások 

Ez az oldal alapvető Vfd beállításokat tartalmaz. A kompresszorokra szerelt összes inverter 

Modbus címét be lehet állítani. Ezt a funkciót a kompresszor cseréje esetén javasolt használni. Ez 

az oldal a Modbus beállítási paramétereket is tartalmazni fogja (átviteli sebesség, paritás stb.). 

Alapérték/Almenü Alapértelmezés Tartomány Leírás 

Baud Rate= (Átviteli sebesség =) 19200 - Modbus kommunikációs sebesség 

Parity= (Paritás=) Nincs - Parity= (Paritás=) 

Two Stop Bits= (Két leállás bit=) Nem - Leállás bitek száma 

4.4.5 Dátum/Idő/Menetrend 

Ezen az oldal keresztül lehet beállítani a dátumot és időt az UC egységen. A dátum és idő a 

riasztási naplóban kerül felhasználásra, valamint a Csendes üzemmód engedélyezésében és 

letiltásában játszik szerepet. Továbbá meg lehet adni a Nappali fény takarékosság (DLS) 

üzemmód kezdeti és befejezési időpontját is. 
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A Csendes üzemmód lehetővéteszi a hűtő által kiadott zaj csökkentését. Ennek elvégzéséhez 

alkalmazni kell a maximum alapérték visszaállítást a hűtési alapértékhez, és egy megfelelő eltérés 

alkalmazásával növelni kell a kondenzátor hőmérsékleti célértékét. 

Alapérték/Almenü Alapértelmezés Tartomány Leírás 

Actual Time= (Aktuális idő=) 12:00:00   

Actual Date= (Aktuális dátum=) 01/01/2014   

UTC elt= -60min  Eltérés az UTC-hez képest 

DLS Enable= (DLS engedélyezés=) Igen  Nem, igen 

DLS Strt Month= (DLS ind hónap=) Márc  Nappali fény takarékosság üzemmód kezdetének hónapja 

DLS Strt Week= (DLS ind hét=) 2. hét  Nappali fény takarékosság üzemmód kezdetének hete 

DLS End Month= (DLS hónap 
vége=) 

Nov NA, 
Jan...dec 

Nappali fény takarékosság üzemmód befejezésének 
hónapja 

DLS End Week= (DLS hét vége=) 1. hét 1....5. hét Nappali fény takarékosság üzemmód befejezésének hete 

Quiet Mode= (Csendes üzemmód=) KI KI, BE Csendes üzemmód (QM) engedélyezése 

QM Start Hr= (QM indítás órája=) 21h 18…23h Csendes üzemmód indítás órája 

QM Start Min= (QM indítás perce=) 0min 0…59min Csendes üzemmód indítás perce 

QM End Hr= (QM befejezés órája=) 6h 5…9h Csendes üzemmód befejezés órája 

QM End Min= (QM befejezés órája=) 0min 0…59min Csendes üzemmód befejezés perce 

QM Cond Offset= (QM kond 
eltérés=) 

5°C 0,0...14,0°C Csendes üzemmód kondenzátor cél eltérés 

 

 A panelen a valós idő beállításainak megtartása a vezérlőbe szerelt akkumulátornak 
köszönhetően lehetséges. Ne felejtse el, hogy az akkumulátort 2 évente ki kell cserélni (lásd a 
3.6 szakaszt). 

4.4.6 Power Conservation (Energiatakarékosság) 

Ez az oldal összefoglalja azokat a beállításokat, melyekre a hűtő kapacitásának a korlátozásához 

van szükség. Az alapérték visszaállítási opciókkal kapcsolatban további magyarázat található a 7.2 

fejezetben. 

Alapérték/Almenü Alapértelmezés Tartomány Leírás 

Unit Capacity= (Egység 
kapacitása=) 

100,0%   

Demand Lim En= (Igény korlát 
eng=) 

KI KI, BE Igény korlát eng 

Demand Limit= (Igény 
korlátozása=) 

100,0%  Igény korlát üzemmód - Aktív igény korlátozás 

Unit Current= (Egység 
áramerőssége=) 

0,0A  Áramkorlátozás üzemmód (opcionális) - Egység 
áram leolvasás 

Current Limit= (Áramkorlátozás=) 800A  Áramkorlátozás üzemmód (opcionális) - Aktív 
áramkorlátozás 

Current Lim Sp= (Áramerősség hat 
alapérték=) 

800A 0…2000A Áramkorlátozás üzemmód (opcionális) - Aktív 
korlátozás alapérték 

Setpoint Reset= (Alapérték 
visszaállítás=) 

Nincs Nincs, 4–20 mA, 
Vissza, OAT 

Alapérték visszaállítás típusa  

Max Reset= (Max visszaállítás=) 5,0°C 0,0...10,0°C Alapérték visszaállítás üzemmód - Vízhőm. 
alapérték max visszaállítás 

Start Reset DT= (DT visszaállítás 
start=) 

5,0°C 0,0...10,0°C Alapérték visszaállítási mód – Párologtató DT, 
melynél nem történik visszaállítás 

Max Reset OAT= (OAT max 
visszaállítás=) 

15,5°C 10,0...29,4°C Alapérték visszaállítási mód – OAT, melynél nem 
történik visszaállítás 

Strt Reset OAT= (OAT visszaállítás 
ind=) 

23,8°C 10,0...29,4°C Alapérték visszaállítási mód – OAT, melynél 0°C 
visszaállítás történik 

Softload En= (Lágy terhelés eng=) KI KI, BE Lágy terhelés mód engedélyezés 

Softload Ramp= (Lágy terhelés 
sebességugrás=) 

20min 1…60min Lágy terhelés mód – a Lágy terhelés 
sebességugrás időtartama 

Starting Cap= (Kap indítás=) 40,0% 20,0…100,0% Lágy terhelés mód – Kezdeti kapacitás korlátozás a 
lágy terheléshez  

 

4.4.7 Konfiguráció 

Ez az oldal összefoglalja az egységgel kapcsolatos összes beállítást, pl. körök száma, 

kompresszorok típusa, ventilátor szabályozási stratégia stb. Ezen beállítások egy részét nem lehet 
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módosítani, és javasolt azokat a gyártás vagy rendelés fázisában beállítani. A további részleteket 

illetően tekintse át az "Egység üzembe helyezése" c. fejezetet. 

Alapérték/Almenü Alapértelmezés Tartomány Leírás 

 Apply Changes= (Változtatások 
alkalmazása=) 

Nem Nem, igen A változtatások után adja meg az 
igen választ 

Number Of Ckts= (Körök száma=) 2 1,2  

Comp Type= (Kompr típusa=) Nincs  Kompresszor és max frekvencia 
beáll 

Fan Type= (Ventilátor típusa=) AC700 AC900, AC700, EC900, EC700, 
EC700L 

Ventilátor típusa 

Cond Cntrl= (Kond ell=) Lépés Lépés, Vfd, Sebell Kondenzátor ventilátor szabályozás 
beállítás 

Pump Type= (Szivattyú típusa=) Be/ki Be/ki, FixSeb, VálÁraml Szivattyú vezérlés beállítás 

Energy Mtr= (Energiam=) Nincs Nincs, Nemo Energiamérő típus beállítása 

Leak Detector= (Szivárgás érzékelő=) Nincs Nincs, analóg  

Comm Module 1= (Komm modul 1=) Nincs Modbus, Bacnet IP, Bacnet MSTP, 
Lon, AWM 

 

Comm Module 2= (Komm modul 2=) Nincs Modbus, Bacnet IP, Bacnet MSTP, 
Lon, AWM 

 

Comm Module 3= (Komm modul 3) Nincs Modbus, Bacnet IP, Bacnet MSTP, 
Lon, AWM 

 

 

 

Ezeknek az értékeknek a módosítását előbb el kell ismerni a vezérlőn az "Apply Changes = Yes" 
("Változtatások mentése = Igen") beállítással. Ez a vezérlő újraindítását fogja eredményezni! Ezt 
csak akkor lehet elvégezni, ha a kapcsolódobozon lévő Q0 kapcsoló 0 helyzetben van. 

4.4.8 VFD szivattyú 

Ez az oldal olyan beállításokra vonatkozik, melyek az inverteres szivattyúk (ha vannak) 

működtetéséhez szükségesek. A megjelenített almenü a kiválasztott szivattyú típustól függ. 

Szivattyú típus= Fix seb 

Amikor szivattyú típusként a Fix seb van kiválasztva, az alábbi beállítási lista jelenik meg. Két 

alapérték van megjelenítve, az aktív alapértéket az ügyfél által biztosított kapcsolón keresztül lehet 

kiválasztani. 

Alapérték/Almenü Alapértelmezés Tartomány Leírás 

Pump Fixd Spd 1= (Szivattyú fix 
seb 1=) 

0,0% 0,0…100,0% A szivattyú sebessége, amikor a szivattyú sebesség 
kiválasztó KI van kapcsolva 

Pump Fixd Spd 2= (Szivattyú fix 
seb 2=) 

0,0% 0,0…100,0% A szivattyú sebessége, amikor a szivattyú sebesség 
kiválasztó BE van kapcsolva 

4.4.9 Kommunikációs modul indítása 

A kommunikációs modulok (Modbus, Bacnet IP, Bacnet MSTP és LON) megfelelő beállításához 

kérjük, tekintse át a gyárból kikérhető vonatkozó dokumentációt. 

4.4.10 Elektromos adatok 

Ez az oldal az energiamérőből származó elektromos adatokat tartalmazza, amennyiben ez az 

opció engedélyezve van és az energiamérő megfelelően van telepítve. 

Alapérték/Almenü Alapértelmezés Tartomány Leírás 

Average Voltage (Átlag feszültség)   Átlagos feszültség a három fázisban 

Average Current (Átlagos áramerősség)   Átlagos feszültség a három fázisban 

Active Power (Aktív teljesítmény)   Pillanatnyi aktív teljesítmény 

Cosphi   Egység teljesítmény faktor 

Average Power (Átlagos teljesítmény)   Átlagos teljesítmény 

Active Energy (Aktív energia)   Összegyűlt aktív energia 
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4.4.11 Vezérlő IP beállítás 

A Microtech ® II rendszer integrált web szerverrel rendelkezik, mely megjelenik a HMI 

képernyőkön is. Ennek az eléréséhez további web HMI felületre lehet szükség, melynek 

segítségével be lehet állítani az IP beállításokat a helyi hálózathoz. Ezt ezen az oldalon lehet 

elvégezni. Kérjük, forduljon az IT osztályhoz és kérjen további információkat arról, hogyan lehet 

beállítani az alábbi alapértékeket. 

Az új beállítások aktiválásához újra kell indítani a vezérlőt; ezt az Alapérték változtatások 

alkalmazásán keresztül lehet elvégezni. 

A vezérlő képes a DHCP támogatására is: ebben az esetben a vezérlő nevét kell használni. 

Alapérték/Almenü Alapértelmezés Tartomány Leírás 

Apply Changes= (Változtatások alkalmazása=) Nem  Nem, igen 

DHCP= KI  Ki, be 

Act IP= (Akt IP=)   Aktív IP cím 

Act Msk= (Akt mask=)   Aktív subnet mask 

Akt Gwy= (Akt átjáró=)   Aktív átjáró 

Gvn IP= (Hozzár IP=)   Hozzárendelt IP cím (aktívvá fog válni) 

Gvn Msk= (Hozzárendelt mask=)   Hozzárendelt subnet mask 

Gvn Gwy= (Hozzárendelt átjáró=)   Hozzárendelt átjáró 

A Microtech III helyi hálózatra való rákötéséhez ellenőriztesse az IT osztállyal, hogyan kell 
beállítani ezeket a tulajdonságokat. 

4.4.12 Tervezési körülmények 

Ez az oldal a hűtő tervezési körülményeit mutatja be. 

Alapérték/Almenü Alapértelmezés Tartomány Leírás 

Evap Dsn EWT= (EWT pár terv=) 0,0°C  Visszatérő víz hőmérséklet tervezés 

Evap Dsn LWT= (LWT pár terv=) 0,0°C  Ellenőrzött víz hőmérséklet tervezés 

4.4.13 Riasztási határértékek 

Ez az oldal riasztási határértékeket tartalmaz az alacsony nyomás riasztás megelőzési 

küszöbökkel együtt. A megfelelő működés érdekében manuálisan kell ezeket beállítani a 

vonatkozó alkalmazás szerint. 

Alapérték/Almenü Alapértelmezés Tartomány Leírás 

Low Press Hold= (Alacsony nyomás 
tartás=) 

180,0kPa  Alacsony nyomás biztonsági határérték a kapacitás 
növelés megállításához  

Low Press Unld= (Alacsony nyomás 
teherm=) 

160,0kPa  Alacsony nyomás riasztás megelőzés  

Hi Oil Pr Dly= (Magas olajnyomás késés=) 30s  A magas olajnyomás differencia riasztás késése 

Hi Oil Pr Diff= (Magas olajnyomás 
eltérés=) 

250kPa  Nyomásesés eltömődött szűrő miatt 

Hi Disch Temp= (Magas ürítési 
hőmérséklet=) 

110,0°C  Maximum ürítési hőmérséklet határérték 

Hi Cond Pr Dly= (Magas kondenzációs 
nyomás késés=) 

5s  Magas nyomás riasztás késés a transzduktortól  

Lo Pr Ratio Dly= (Alacsony nyomásarány 
késés=) 

90s  Alacsony nyomás arány riasztás késés  

OAT Lockout= (OAT kizárás=) 4,0°C  Levegő hőmérséklet működési határérték  

Strt Time Lim= (Ind idő határérték=) 60s  Időkorlátozás az alacsony környezeti hőmérséklet 
indításhoz 

Evap Water Frz= (Pár víz fagyás=) 2,2°C  Fagyásvédelmi határérték 

Evap Flw Proof= (Pár áramlás 
visszaigazolás=) 

15s  Áramlás visszaigazolás késés 

Evp Rec Timeout= (Pár visszak 
időtúllépés=) 

3min  Visszakeringetés időtúllépés a riasztás megjelenése 
előtt 

Low DSH Limit= (Alacsony DSH 
határérték=) 

12,0°C  Minimum elfogadható ürítési túlhevülés 

HP Sw Test C#1 (HP Sw teszt 1. kör) KI  Be, ki. Engedélyezi a magasnyomás kapcsoló 
működését az 1. körön 



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 

Léghűtéses inverteres vízhűtő 
FELHASZNÁLÓI 

KÉZIKÖNYV 

 

Felhasználói kézikönyv 

32 
 

EWAD TZ170-710 
Léghűtéses inverteres vízhűtő 

D-EOMAC00909-14HU 
 

HP Sw Test C#2 (HP Sw teszt 2. kör) KI  Be, ki. Engedélyezi a magasnyomás kapcsoló 
működését az 2. körön 

 

 

A HP Sw teszt lekapcsolja az összes ventilátort, miközben a kompresszor működésben van, hogy a 
kondenzer nyomása annyira megemelkedjen, hogy a magasnyomás kapcsolók kioldását 
eredményezze. Ne felejtse el, hogy a magasnyomás kapcsoló meghibásodása esetén kioldanak a 
biztonsági kapcsolók és magas nyomású forró hűtőanyag lövell ki! 

 

 

A kioldás után a szoftver visszaáll a normál működésre. A riasztás azonban nem áll vissza 
mindaddig, míg a magasnyomás kapcsolókat kézzel vissza nem állítják a kapcsolón lévő gomb 
segítségével. 

4.4.14 Érzékelők kalibrálása 

Ez az oldal az egység érzékelők megfelelő kalibrálását mutatja be. 

Alapérték/Almenü Alapértelmezés Tartomány Leírás 

Evap LWT= (Párologtató LWT=) 7,0°C  LWT párologtató áramerősség leolvasás (tartalmazza az 
eltérést) 

Evp LWT Offset= (Pár LWT 
eltérés=) 

0,0°C  Párologtató LWT kalibrálás 

Evap EWT= (Pár EWT=) 12,0°C  EWT párologtató áramerősség leolvasás (tartalmazza az 
eltérést) 

Evp EWT Offset= (Pár EWT 
eltérés=) 

0,0°C  Párologtató EWT kalibrálás 

Outside Air= (Külső levegő=) 35,0°C  Külső levegő hőmérséklet áramerősség leolvasás (tartalmazza 
az eltérést) 

OAT Offset= (OAT eltérés) 0,0°C  Külső levegő hőmérséklet kalibrálás 

4.4.15 Jelszó menü 

Lehetőség van arra, hogy mindig aktívan tartsuk a felhasználói szintet, hogy ne kelljen megadni a 

felhasználói jelszót. Ehhez a Jelszó letiltás alapértéket Be (On) helyzetbe kell állítani. 

Pwd Disable= (jelszó kikapcsolás=) KI Ki, be 

4.5 Nézet/kör beállítás 

Ebben a részben választani lehet a rendelkezésre álló körök közül, és el lehet érni a kiválasztott 

körre vonatkozó adatokat. 

Alapérték/Almenü Alapértelmezés Tartomány Leírás 

Circuit #1 (1. kör)   1. kör menü 

Circuit #2 (2. kör)   2. kör menü 

 
Az egyes körökhöz tartozó almenük hasonlóak, de tartalmuk tükrözi a vonatkozó kör állapotát. 

Alább az almenüket csak egyszer magyarázzuk el. Ha csak egy kör elérhető, a fenti táblázatban a 

2. kör el lesz rejtve és nem lesz elérhető. 

A fenti linkek mindegyike az alábbi almenübe visz: 

Alapérték/Almenü Alapértelmezés Leírás 

Data (Adat)  Termodinamikai adatok 

Állapot/Beállítások (Állapot/Beállítások)  Állapot és beállítások 

Comp 1 (1. kompresszor)  Kompresszor állapota és elektromos adatok 

Condenser (Kondenzátor)  A kondenzátor ventilátor beállítás állapota 

EXV  Az expanziós szelep beállítás állapota 

Configuration (Konfiguráció)  Kör konfiguráció 

Calibrate Sensors (Érzékelők kalibrálása)  Érzékelő kalibrálás 

 

A fent almenükben minden tételhez tartozik egy érték és egy másik oldalra vezető link. Ezen az 

oldalon minden körhöz ugyanazok az adatok lesznek megjelenítve, ahogy a lenti ábrán látható. 
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Alapérték/Almenü Alapértelmezés Tartomány Leírás 

1. komp működési órák   A bemutatott adat  

Circuit #1= (1. kör=) 0h  Az 1. körre vonatkozó adatok 

Circuit #2= (2. kör=) 0h  A 2. körre vonatkozó adatok 

4.5.1 Adat 

Ezen az oldalon megjelenítésre kerül az összes lényeges termodinamikai adat. 

Alapérték/Almenü Alapértelmezés Tartomány Leírás 

Capacity= (Kapacitás=) 0,0%  Kör kapacitása  

Evap Pressure= (Pár nyomás=) 220,0kPa  Párolgási nyomás 

Cond Pressure= (Kond nyomás=) 1000,0kPa  Kondenzációs nyomás 

Suction Temp= (Szívási hőm=) 5,0°c  Szívási hőmérséklet 

Discharge Temp= (Ürítési hőm=) 45,0°C  Ürítési hőmérséklet 

Suction SH= (Szívási túlh=) 5,0°C  Szívási túlhevülés 

Discharge SH= (Ürítési túlh=) 23,0°C  Ürítési túlhevülés 

Oil Pressure= (Olajnyomás=) 1000,0kPa  Olajnyomás 

Oil Pr Diff= (Olaj ny eltérés=) 0,0kPa  Olaj nyomás eltérés 

EXV Position= (EXV-pozíció=) 50%  Expanziós szelep helyzete 

Econ Sv Output= (Hőcs áll kimenet=) KI  Hőcserélő állapota 

Liq Inj= (Foly bef =) KI  Folyadékbefecskendezés állapota 

Variable VR St= (VR St változó=) Ki(VR2)  VR2 vagy VR3 csúszka helyzet állapot 

Evap LWT= (Párologtató LWT=) 7,0°C  Párologtató LWT  

Evap EWT= (Pár EWT=) 12,0°C  Párologtató EWT  

4.5.2 Állapot/Beállítások 

Ez az oldal összefoglalja a kör állapotát.  

Alapérték/Almenü Alapértelmezés Tartomány Leírás 

Circuit Status= (Kör állapot=)   Kör állapota 

Ki:   VFD melegítés   Ki: Kész 
Ki: Felkapcsolás késleltetése 
Ki: Ciklusidőzítő  
Ki: BAS letiltás  
Ki: Billentyűzet letiltás 
Ki: Körkapcsoló 
Ki: Olajmelegítés  
Ki: Riasztás 
Ki: Teszt üzemmód 
EXV Előnyitás 
Működés: Leszívás 
Működés: Normál 
Működés: Ürít túlh alacsony 
Működés: Pár nyomás alacsony 
Működés: Kond nyomás magas 
Működés: Magas LWT határérték 
Működés: Magas VFD amp 
Működés: Magas VFD hőm 
Ki: Max komp indul 
Ki: VFD melegítés 
Ki: Karbantartás 

Circuit Mode= (Kör üzemmód=) Engedélyezés  Letiltás, engedélyezés, teszt 

Circuit Cap= (Kör kap=) 100%   

Service Pumpdn= (Leszívás=) KI  Ki, be 

Economizer= (Hőcserélő=) Együtt  Nélkül, együtt 

Econ En Spd= (Hőcserélő eng seb=) 1200rpm  Kompresszor sebesség a hőcserélő engedélyezéséhez 

Start VFD Spd= (VFD seb indítása=) 1800rpm  Kompresszor indulási sebessége 

Max VFD Spd= (Max VFD seb=) 5400rpm  Kompresszor maximum sebesség 

4.5.3 Komp1 

Ez az oldal a kompresszorral kapcsolatos összes lényeges adatot tartalmazza. Ezen az oldalon 

keresztül kézzel be lehet állítani a kompresszor kapacitását. 

Alapérték/Almenü Alapértelmezés Tartomány Leírás 

Start=   Az utolsó elindítás dátuma és időpontja 

Stop=   Az utolsó leállítás dátuma és időpontja 

Run Hours= (Működési órák=) 0h  A kompresszor működési órái 
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No. Of Starts= (Indítások száma=) 0  A kompresszor elindításainak a száma 

Cycle Time Rem= (Mar ciklus idő=) 0s  A fennmaradó ciklus idő 

Clear Cycle Time (Ciklus idő törlés)   Ciklus idő törlési parancs 

Capacity= (Kapacitás=) 100%  Kompresszor kapacitás 

Act Speed= (Akt sebesség=) 5400rmp  Kompresszor sebesség (modelltől függően) 

Current= (Áramerősség=) 200,0A  Inverter áramerősség 

Percent RLA= (RLA százalék=) 85%  A teljes terheléssel járó áramerősség feletti százalék 

Power Input= (Teljesítmény bemenet=) 0kW   

Cap Control= (Kap ellenőrzés=) Automatikus  Automatikus, manuális 

Manual Cap= (Manuális kap=) 0,0%  Manuális kapacitás százalék 

Vfd Valve Life= (Vfd szelep élettartam=) 100%  Inverter hűtő SV fennmaradó ciklusok 

Vfd Capct Life= (Vfd kap élettartam=) 100%  Inverter kondenzátor fennmaradó élettartam 

4.5.4 Kondenzátor 

Ez az oldal összefoglalja a kondenzátor nyomásának beállításához szükséges összes lényeges 

adatot és beállítást a működési feltételeknek való megfelelés érdekében. 

Alapérték/Almenü Alapértelmezés Tartomány Leírás 

# Fans Running= (Vent működés=) 0  Aktuálisan működő ventilátorok száma 

Ventilátorok száma= (Ventilátorok száma=) 6  Ventilátorok teljes száma 

Stg Up Error= (Felk hiba=) 0  Hiba valamelyik ventilátor felkapcsolásakor 

Stg Dn Error= (Lek hiba=) 0  Hiba valamelyik ventilátor lekapcsolásakor 

Cond Target= (Kon cél=) 30,0°C  Telített kondenzátor hőmérséklet cél 

VFD Target= (VFD cél=) 30,0°C  VFD cél (csak a VFD és sebességszabályozás 
esetében) 

VFD Speed= (VFD sebesség=) 0,0%  VFD áramerősség sebesség 

Fan VFD Enable= (VFD ventilátor 
engedélyezés=) 

Engedélyezés  Ventilátor sebesség szabályozás engedélyezve 

Stg On Db 0= (Felkapcs Db 0=) 4,0°C  Holtsáv az 1. ventilátor felkapcsolásához 

Felkapcs Db 1= (Felkapcs Db 1=) 5,0°C  Holtsáv a 2. ventilátor felkapcsolásához 

Felkapcs Db 2= (Felkapcs Db 2=) 5,5°C  Holtsáv a 3. ventilátor felkapcsolásához 

Felkapcs Db 3= (Felkapcs Db 3=) 6,0°C  Holtsáv a 4. ventilátor felkapcsolásához 

Felkapcs Db 4= (Felkapcs Db 4=) 6,5°C  Holtsáv az 5. ventilátor felkapcsolásához 

Stg On Db 5= (Felkapcs Db 5=) 6,5°C  Holtsáv a 6. ventilátor felkapcsolásához 

Stg Off Db 2= (Lekapcs Db 2=) 10,0°C  Holtsáv a 2. ventilátor lekapcsolásához 

Stg Off Db 3= (Lekapcs Db 3=) 8,0°C  Holtsáv a 3. ventilátor lekapcsolásához 

Stg Off Db 4= (Lekapcs Db 4=) 5,5°C  Holtsáv a 4. ventilátor lekapcsolásához 

Stg Off Db 5= (Lekapcs Db 5=) 4,0°C  Holtsáv az 5. ventilátor lekapcsolásához 

Stg Off Db 6= (Lekapcs Db 6=) 4,0°C  Holtsáv a 6. ventilátor lekapcsolásához 

VFD Max Speed= (VFD max sebesség=) 700rpm  VFD maximum sebesség 

VFD Min Speed= (VFD min sebesség=) 175rpm  VFD minimum sebesség 

* az utolsó ventilátor lekapcsoláshoz fix határérték tartozék, mely nem elérhető a HMI-n keresztül. 

 

A ventilátorok úgy vannak beállítva, hogy szinte bármilyen működési körülmény között jól és stabilan 
ellenőrzés alatt tudják tartani a kondenzátor telített hőmérsékletét. 
Az alapértelmezett beállítások helytelen módosítása hátrányosan befolyásolhatja a működést és riasztást 
generálhat. Ezt a műveletet felkészült személyeknek kell elvégezniük. 

4.5.5 EXV 

Ez az oldal összefoglalja az EXV logika állapotával kapcsolatos összes lényeges információt. 

“”Alapérték/Almenü Alapértelmezés Tartomány Leírás 

EXV State= (EXV állapot=) Zárva  Zárva, nyomás, túlhevülés 

Suction SH= (Szívási túlh=) 6,0°C  Szívási túlhevülés 

Superht Target= (Túlhevülés cél=) 6,0°C  Szívási túlhevülés alapérték 

Evap Pressure= (Pár nyomás=) 220kPa  Párolgási nyomás 

EXV Position= (EXV-pozíció=) 50,0%  Expanziós szelep nyitás 

4.5.6 Configuration (Konfiguráció) 

Ezen az oldalon keresztül be lehet állítani a ventilátorok számát az egyes körökhöz. 

Alapérték/Almenü Alapértelmezés Tartomány Leírás 

Apply Changes= (Változtatások alkalmazása=) Nem  Nem, igen 

C1 # Of Fans= (C1 ventilátorok száma=) 6  Elérhető ventilátorok száma. 

Heat Recovery= (Hővisszanyerés=) KI  KI, BE 
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4.5.7 Calibrate Sensors (Érzékelők kalibrálása) 

Ezen az oldalon keresztül be lehet állítani az érzékelők és transzduktorok leolvasását. 

Alapérték/Almenü Alapértelmezés Tartomány Leírás 

 Evap Pressure= (Pár nyomás=)   Párologtató nyomás áramerősség leolvasás (tartalmazza az 
eltérést) 

Evp Pr Offset= (Pár nyomás 
eltérés=) 

0,0kPa  Párologtató nyomás eltérés 

Cond Pressure= (Kond nyomás=)   Kondenzátor nyomás áramerősség leolvasás (tartalmazza az 
eltérést) 

Cnd Pr Offset= (Kond nyomás 
eltérés=) 

0,0kPa  Kondenzátor nyomás eltérés 

Oil Pressure= (Olajnyomás=)   Olajnyomás áramerősség leolvasás (tartalmazza az eltérést) 

Oil Pr Offset= (Olajnyomás eltérés=) 0,0kPa  Olajnyomás eltérés 

Suction Temp= (Szívási hőm=)   Szívási hőmérséklet áramerősség leolvasás (tartalmazza az 
eltérést) 

Suction Offset= (Szívás eltérés=) 0,0°C  Szívási hőmérséklet eltérés 

Discharge Temp= (Ürítési hőm=)   Ürítési hőmérséklet áramerősség leolvasás (tartalmazza az 
eltérést) 

Disch Offset= (Ürítés eltérés=) 0,0°C  Ürítési hőmérséklet eltérés 

 

 

A negatív vízhőmérsékleti alapértékekkel történő alkalmazások esetében kötelező elvégezni a 
párologtató nyomás és a szívási hőmérséklet beállítását. Ezeket a beállításokat megfelelő 
mérőműszerrel és hőmérővel kell elvégezni. 
A két eszköz helytelen beállítása működési korlátozásokat, riasztásokat vagy akár az alkatrészek 
sérülését okozhatja.  

 

4.6 Idő újraindításig 

Ez az oldal feltünteti a fennmaradó ciklus időzítőket az egyes körökhöz. Amikor a ciklus időzítők 

aktívak, a kompresszor minden új elindítása le van tiltva. 

Alapérték/Almenü Alapértelmezés Tartomány Leírás 

C1 Cycle Tm Left= (C1 ciklus fennm id=)  0s  

C2 Cycle Tm Left= (C2 ciklus fennm id=)  0s  

4.7 Riasztások 

Ez a link ugyanarra az oldalra visz, mint amit a Harang gombbal meg lehet nyitni. Minden tétel egy 

különböző információkkal rendelkező oldalra mutató linket mutat be. A megjelenített információ az 

egység, kör vagy kompresszor biztonsági berendezésének az aktiválódását kiváltó abnormális 

működési körülménytől függ. A hűtő kézikönyvének hibaelhárítással foglalkozó szakaszában 

részletes leírás található a riasztásokról és azok kezeléséről. 

Alapérték/Almenü Alapértelmezés Leírás 

Alarm Active (Aktív riasztás)  Aktív riasztások listája 

Alarm Log (Riasztási napló)  A riasztások és elismerések története 

Event Log (Eseménynapló)  Események listája 

Alarm Snapshot (Riasztás 
pillanatfelvétel) 

 Riasztás pillanatfelvételek listája a riasztás bekövetkezésekor regisztrált 
összes lényeges adattal. 

4.8 Tervszerű karbantartás 

Ez az oldal tartalmazza az egységet karbantartó szolgálat telefonszámát, valamint a következő 

karbantartás ütemezését. 

Alapérték/Almenü Alapértelmezés Tartomány Leírás 

Next Maint= (Következő karb=) 2015. január  Következő karbantartás dátuma 

Support Reference= (Segítségnyújtás=) 999-999-999  A segítségnyújtó szolgálat telefonszáma vagy e-mail címe 
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4.9 Áttekintés 

Ez az oldal olyan linkeket tartalmaz, melyek már bemutatott, és a működési adatok elérésének 

megkönnyítése érdekében egybegyűjtött oldalakra vezetnek. 

Alapérték/Almenü Alapértelmezés Tartomány Leírás 

Alarm Active (Aktív riasztás)   Lásd a 4.7 szakaszt 

Alarm Log (Riasztási napló)   Lásd a 4.7 szakaszt 

Unit Status/Settings (Egység állapota/beállítások)   Lásd a 4.4.1 szakaszt 

C1 Status/Settings (C1 állapota/beállítások)   Lásd a 4.5.2 szakaszt 

C2 Status/Settings (C2 állapota/beállítások)   Lásd a 4.5.2 szakaszt 

Scheduled Maintenance (Tervszerű karbantartás)   Lásd a 4.8 szakaszt 

4.10 Manuális vezérlés 

Ez az oldal olyan aloldalakra vezető linkeket tartalmaz, melyeken tesztelni lehet az aktuátorokat, le 

lehet olvasni az egyes érzékelők vagy transzduktorok által jelzett nyers értékeket, valamint 

ellenőrizni lehet digitális bemenetek és kimenetek állapotát. 

Alapérték/Almenü Alapértelmezés Tartomány Leírás 

Unit (Egység)   Aktuátorok és érzékelők a legalapvetőbb részekhez (Egység) 

Circuit #1 (1. kör)   Aktuátorok és érzékelők az 1. körhöz 

Circuit #2 (2. kör)   Aktuátorok és érzékelők az 2. körhöz 

4.10.1 Egység 

Ez az oldal tartalmazza a digitális bemenetek tesztelési pontjait és állapotát, a digitális kimenet 

állapotát és az egységhez tartozó analóg bemenetek nyers értékét. A tesztelési pont aktiválásához 

a Rendelkezésre álló üzemmódok menüt be kell állítani Teszt módra (lásd 4.4.2). Ehhez az 

egységet le kell tiltani. 

Alapérték/Almenü Alapértelmezés Tartomány Leírás 

Unit Alarm Out= 
(Egység riasztás 
ki=) 

KI Ki/be Az általános riasztás relé kimenet tesztelése 

C1 Alarm Out= (C1 
riasztás ki=) 

KI Ki/be Az 1. kör riasztás relé kimenet tesztelése 

C2 Alarm Out= (C2 
riasztás ki=) 

KI Ki/be A 2. kör riasztás relé kimenet tesztelése 

Evap Pump 1= 
(Pár sziv 1=) 

KI Ki/be 1. párologtató szivattyú tesztje 

Evap Pump 2= 
(Pár sziv 2=) 

KI Ki/be 2. párologtató szivattyú tesztje 

Input/Output 
Values 
(Bemeneti/kimeneti 
értékek) 

 Ki/be  

Egység Sw bem= KI Ki/be Egység kapcsoló állapota  

Estop Inpt= (Vészl 
bemenet=) 

KI Ki/be A vészleállító gomb állapota 

PVM Inpt= (PVM 
bem=) 

KI Ki/be A fázis feszültség védelem, az alacsony/magas feszültségvédelem és a 
földelési hiba védelem állapota (telepített ellenőrzési opció) 

Evap Flow Inpt= 
(Pár áramlás 
bem=) 

KI Ki/be Párologtató áramláskapcsoló állapota 

Ext Alm Inpt= (Küls 
riasz bem=) 

KI Ki/be Külső riasztás bemenet állapota 

CurrLm En Inpt= 
(Áramer korl eng 
bem=) 

KI Ki/be Áramerősség határérték engedélyező kapcsoló (opcionális) állapota 

Dbl Sp Inpt= (Dupl 
alap bem=) 

KI Ki/be Dupla alapérték kapcsoló állapota 

RR Unlock Inpt= 
(RR kioldás bem=) 

KI Ki/be Gyors újraindítás engedélyező kapcsoló (opcionális) állapota 

BK Chiller Inpt= 
(Tartalék hűtő 
bem=) 

KI Ki/be Tartalék hűtő engedélyező kapcsoló (opcionális) állapota 
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Evp LWT Res= 
(Pár LWT újraind=) 

0Ohm 340-300kOhm A párologtató LWT érzékelő ellenállása 

Evp EWT Res= 
(Pár EWT 
újraind=) 

0Ohm 340-300kOhm A párologtató EWT érzékelő ellenállása 

OA hőm ell= (OA 
hőm ell=) 

0Ohm 340-300kOhm OAT érzékelő ellenállása 

LWT Reset Curr= 
(LWT visszaállítás 
áram=) 

0mA 3-21mA Áramerősség bemenet az alapérték visszaállításához 

Dem Lim Curr= 
(Igény korl 
árame=) 

0mA 3-21mA Áramerősség bemenet az igény korlátozáshoz 

Unit Sgnl Curr= 
(Egység jel 
árame=) 

0mA 3-21mA Áramerősség bemenet az egység áramerősség jelhez (opcionális) 

Unit Alm Outpt= 
(Egység riaszt 
kimenet=) 

KI Ki/be Az általános riasztás relé állapota 

C1 Alm Outpt= (C1 
riaszt kimenet=) 

KI Ki/be Az 1. kör riasztás relé állapota 

C2 Alm Outpt= (C2 
riaszt kimenet=) 

KI Ki/be A 2. kör riasztás relé állapota 

Evp Pmp1 Outpt= 
(1. pár sziv 
kimenet=) 

KI Ki/be 1. párologtató szivattyú relé állapota 

Evp Pmp2 Outpt= 
(2. pár sziv 
kimenet=) 

KI Ki/be 2. párologtató szivattyú relé állapota 

4.10.2 1. kör (2. kör, ha van) 

Ez az oldal tartalmazza a digitális bemenetek tesztelési pontjait és állapotát, a digitális kimenet 

állapotát és az 1. körhöz (vagy a 2. körhöz, a linktől függően) tartozó analóg bemenetek nyers 

értékét. A tesztelési pont aktiválásához a Rendelkezésre álló üzemmódok menüt Teszt helyzetbe 

kell állítani (lásd 4.4.2). Ehhez az egységet le kell tiltani. 

Alapérték/Almenü Alapértelmezés Tartomány Leírás 

Test Liq Inj= (Foly bef teszt=) KI Ki/be SV folyadék befecskendezés tesztje 

Test Economizr= (Hőcser teszt=) KI Ki/be SV hőcserélő tesztje 

Test EXV Pos= (EXV poz teszt=) 0,0% 0-100% Az expanziós szelep mozgásainak a tesztje 

Test Fan 1= (1. ventilátor teszt=) KI Ki/be 1. ventilátor kimenet teszt 

Test Fan 2= (2. ventilátor teszt=) KI Ki/be 2. ventilátor kimenet teszt 

Test Fan 3= (3. ventilátor teszt=) KI Ki/be 3. ventilátor kimenet teszt 

Test Fan 4= (4. ventilátor teszt=) KI Ki/be 4. ventilátor kimenet teszt 

Test VFD Speed= (VFD sebesség teszt=) 0 0-100% Ventilátor VFD teszt 

Test Var VR (Var VR teszt) KI Ki/be VR3 csúszka helyzet teszt 

Input/Output Values (Bemeneti/kimeneti 
értékek) 

   

Cir Sw Inpt= (Kör Sw bem=) KI Ki/be Kör engedélyező kapcsoló állapota 

Mhp Sw Inpt= (Mhp Sw bem=) KI Ki/be Mechanikus magasnyomás kapcsoló állapota 

Strtr Flt Inpt= (Szűrő indító bemenet) KI Ki/be Starter feedback állapota 

Evap Pr Inpt= (Pár nyomás bem=) 0,0V 0,4-4,6V Bemeneti feszültség a párologtató 
nyomásához 

Cond Pr Inpt= (Kond nyomás bem=) 0,0V 0,4-4,6V Bemeneti feszültség a kondenzátor 
nyomásához 

Oil Pr Inpt= (Olajnyomás bem=) 0,0V 0,4-4,6V Bemeneti feszültség az olajnyomáshoz 

Suct Temp Res= (Szív hőm ell=) 0,0Ohm 340-300kOhm A szívási hőmérséklet érzékelő ellenállása 

Disc Temp Res= (Ür hőm ell=) 0,0Ohm 340-300kOhm Az ürítési hőmérséklet érzékelő ellenállása 

Strtr Outpt= (Indító kim=) KI Ki/be Az inverter indítási parancs állapota 

Liq Inj Outpt= (Foly bef kimenet=) KI Ki/be A folyadék vezeték SV relé állapota 

Econ Sv Outpt= (Hőcs Sv kimenet=) KI Ki/be Az SV hőcserélő relé állapota 

Fan 1 Outpt= (1. ventilátor kimenet=) KI Ki/be 1. ventilátor kimenet állapota 

Fan 2 Outpt= (2. ventilátor kimenet=) KI Ki/be 2. ventilátor kimenet állapota 

Fan 3 Outpt= (3. ventilátor kimenet=) KI Ki/be 3. ventilátor kimenet állapota 

Fan 4 Outpt= (4. ventilátor kimenet=) KI Ki/be 4. ventilátor kimenet állapota 

Fan Vfd Outpt= (Vfd ventilátor kimenet=) 0,0V 0-10,0V Kimeneti feszültség az FVD ventilátorhoz 

VR St változó Ki(VR2) Ki(VR2)/Be(VR3) VR csúszka helyzet változó (VR2, VR3) 

 



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 

Léghűtéses inverteres vízhűtő 
FELHASZNÁLÓI 

KÉZIKÖNYV 

 

Felhasználói kézikönyv 

38 
 

EWAD TZ170-710 
Léghűtéses inverteres vízhűtő 

D-EOMAC00909-14HU 
 

4.11 Egység üzembe helyezése 

Ez az oldal olyan linkeket tartalmaz, melyek már bemutatott, és a működési adatok elérésének 

megkönnyítése érdekében egybegyűjtött oldalakra vezetnek. 

Alapérték/Almenü Alapértelmezés Tartomány Leírás 

About Chiller (Hűtő névjegye)   Lásd a 4.12 szakaszt 

Set-Up (Indítás)   Lásd a 4.4.2 szakaszt 

Date/Time/Schedules (Dátum/Idő/Menetrend)   Lásd a 4.4.5 szakaszt 

Power Conservation (Energiatakarékosság)   Lásd a 4.4.6 szakaszt 

Alarm Limits (Riasztási határértékek)   Lásd a 4.4.13 szakaszt 

Calibrate Unit Sensors (Egység érzékelők kalibrálása)   Lásd a 4.4.14 szakaszt 

Calibrate Circt Sensors (Kör érzékelők kalibrálása)   Lásd a 4.5.7 szakaszt 

Ctrlr IP Setup (Ctrlr IP beállítás)   Lásd a 4.4.11 szakaszt 

Alarm Active (Aktív riasztás)   Lásd a 4.7 szakaszt 

Alarm Log (Riasztási napló)   Lásd a 4.7 szakaszt 

Scheduled Maintenance (Tervszerű karbantartás)   Lásd a 4.8 szakaszt 

Unit Manual Control (Egység kézi szabályzása)   Lásd a 4.10.1 szakaszt 

C1 Manual Control (C1 kézi szabályzása)   Lásd a 4.10.2 szakaszt 

C2 Manual Control (C2 kézi szabályzása)   Lásd a 4.10.2 szakaszt 

4.12 A hűtő 

Ez az oldal az egység és a telepített szoftver verziójának az azonosításához szükséges 

információkat tartalmazza. Ezekre az információkra riasztások vagy az egység meghibásodása 

esetén van szükség. 

Alapérték/Almenü Alapértelmezés Tartomány Leírás 

Model (Modell)   Egység modell és kód 

G.O.    

Unit S/N= (Egység sorozatsz=)   Egység sorozatszáma 

OV14-00001    

BSP Ver=   Firmware verzió 

App Ver= (Alk Ver=)   Szoftververzió 

HMI GUID=   A HMI szoftver egyedi azonosítója 

   HMI GUID HEX szám 

OBH GUID=   Az OBH szoftver egyedi azonosítója 

   OBH GUID HEX szám 
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5 Az egység működtetése 
Ez a szakasz útmutatást ad az egység mindennapi használatával kapcsolatban. A következő 

szakaszok leírják, hogyan kell elvégezni a készüléken az alábbi rutinfeladatokat: 

 Egység beindítása 

 Egység/kör beindítása 

 Riasztás kezelés 

 BMS szabályozás 

 Akkumulátor csere 

5.1 Egység beindítása 

Az egység elindítása előtt az ügyfélnek alkalmazástól függően a következő alapvető beállításokat 

kell elvégeznie. Az egység összes működéssel kapcsolatos beállítása elérhető a "Gyors indítás" 

menün keresztül. 

További indítási beállítások találhatók az előző fejezetben leírt almenükben. 

Language (Nyelv) English Lásd 4.4.2 fejezet 

Control Source (Vezérlőforrás) Helyi Lásd 4.4.1 fejezet 

Available Modes= (Rendelkezésre álló üzemmódok =) Hűtés Lásd 4.4.2 fejezet 

Temperature Settings (Hőmérséklet beállítások)  Lásd 5.1.4 fejezet 

Alarm Settings (Riasztás beállítások)  Lásd 5.1.5 fejezet 

Evap Pump Settings (Pár sziv beállítások)  Lásd 5.1.6 fejezet 

Power Conservation (Energiatakarékosság)  Lásd 4.4.6 fejezet 

Date/Time/Schedules (Dátum/Idő/Menetrend)  Lásd 4.4.5 fejezet 

5.1.1 Nyelv beállítások 

A jelszó megadása után ki lehet választani a HMI felületen használatos nyelvet. Kérjük, az 

értékesítési osztálynál érdeklődjön arról, hogy az Ön nyelve elérhető-e. 

5.1.2 Control Source (Vezérlőforrás) 

Ezzel a funkcióval ki lehet választani a forrást az egység vezérléséhez. Az alábbi források 

elérhetők: 

Helyi Az egységet a kapcsolódobozban található helyi kapcsolókkal lehet engedélyezni. A hűtő üzemmódját (hűtés, hűtés glikollal, 
jég), az LWT alapértéket és a kapacitás korlátozást a HMI egységen történő helyi beállítások határozzák meg. 

Hálózat Az egység engedélyezése távoli kapcsolón keresztül történik, a hűtő mód, az LWT alapérték és a kapacitás korlátozás pedig 
egy külső BMS rendszer által van meghatározva. Ehhez a funkcióhoz a következők szükségesek: 

 Távoli engedélyezés csatlakoztatás egy BMS-hez (az egység be/ki kapcsolójának távoli helyzetben kell lennie) 

 Kommunikációs modul és annak rákötése egy BMS-re 

 
A hálózati vezérléssel kapcsolatban további paraméterek találhatók a 4.4.1 szakaszban. 

5.1.3 Rendelkezésre álló üzemmódok 

Az indítás menün keresztül az alábbi működési módokat lehet kiválasztani: 

Hűtés Akkor kell beállítani, ha a vízhőmérséklet 4°C fokra történő hűtése szükséges. Általában nincs szükség glikolra a víz 
körben, hacsak a környezeti hőmérséklet nem ér el alacsony hőmérsékleteket. 

Hűtés 
glikollal 

Akkor kell beállítani, ha a vízhőmérséklet 4°C fok alá történő hűtése szükséges. Ehhez a működéshez megfelelő arányú 
glikol/víz keveréket kell tenni a párologtató víz körébe. 

Jég Akkor kell beállítani, ha jég tárolás szükséges. Ez az alkalmaz azt igényli, hogy a kompresszorok teljes terhelés mellett 
működjenek a jégtelep feltöltéséig, majd legalább 12 órára leálljanak. Ebben az üzemmódban a 
kompresszor/kompresszorok nem működik/működnek részleges terheléssel, csak be/ki módban. 

Hűtés/jég 
glikollal 

Akkor kell beállítani, ha kettős (hűtés/jéd) üzemmódra van szükség. Ez a beállítás dupla alapértéket igényel, melyet az 
ügyfél által biztosított kapcsolón keresztül lehet aktiválni, a következő logika szerint: 

 Kapcsoló KI: A hűtő hűtő üzemmódban Hűtés LWT 1 beállítással fog működni, mivel az az aktív alapérték.  

 Kapcsoló BE: A hűtő jég üzemmódban jég LWT beállítással fog működni, mivel az az aktív alapérték. 
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Teszt Lehetővé teszi az egység manuális vezérlését. A kézi tesztelés segít a nyomkövetésben és az érzékelők és aktuátorok 
állapotának az ellenőrzésében. Ezt a funkciót csak úgy lehet elérni, hogy a főmenün keresztül megadjuk a karbantartói 
jelszót. A teszt funkció aktiválásához le kell tiltani az egységet a Q0 kapcsolóról és az elérhető üzemmódok menüpontban 
be kell állítani a Teszt lehetőséget (lásd 5.2.3.2 szakasz). 

5.1.4 Hőmérséklet beállítások 

Az egység feladata, hogy a párologtatóból kilépő víz hőmérsékletét a lehető legközelebb tartsa az 

előre beállított értékhez, melynek neve Aktív alapérték. Az Aktív alapértéket az egység számolja ki 

az alábbi paraméterek alapján: 

 Elérhető üzemmódok (Hűtés, Hűtés glikollal, Jég) 

 Hűtés/Jég LWT alapérték 

 Alapérték visszaállítás 

 Csendes üzemmód 

A működési mód és az LWT alapérték hálózaton keresztül is beállítható, a megfelelő vezérlőforrás 

kiválasztása után. Ezen a menün keresztül a következő alapértékek elérhetők: 

Hűtés LWT1 Lásd 5.1.4.1. 

Hűtés LWT2 Lásd 5.1.4.1. 

Jég LWT Lásd 5.1.4.1. 

Jégidő 
késleltetése 

Jég üzemmódban a következő egység indításig hátralévő idő. 

OAT kizárás Az a hőmérséklet, mely alatt az egység működése le van tiltva. Ezt az értéket az egység és a telepített kondenzáció 
vezérlő (ventilátor sebesség szabályozó, sebességszabályozó, ventilátor léptetés szabályozó stb.) működési 
tartományának megfelelően kell megadni 

DT indítás Lásd 5.1.4.2. 

DT 
kikapcsolás 

Lásd 5.1.4.2. 

Max leszívás A kimenő víz hőmérséklet-változásának maximum értéke (°C/min). 

 
Ezeknek az értékeknek a módosítását előbb el kell ismerni a vezérlőn az "Apply Changes = Yes" 

("Változtatások mentése = Igen") beállítással. Ez a vezérlő újraindítását fogja eredményezni! 

 
A kimenő víz hőmérséklet alapérték megváltoztatásához felhasználói jelszó szükséges. 

5.1.4.1 LWT alapérték beállítás 

Az alapérték tartomány a kiválasztott működési módtól függően korlátozva van. A vezérlő két 

alapértéket tartalmaz hűtés módban (standard hűtés vagy hűtés glikollal) és egy alapértéket jég 

módban, melyek aktiválása a Működési módon és a Dupla alapérték kiválasztáson keresztül 

történik. 

Az alábbi táblázat felsorolja a működési módnak és a dupla alapérték kapcsoló állapotának 

megfelelően aktiválandó LWT alapértéket. A táblázat tartalmazza az egyes alapértékekhez tartozó 

alapértelmezett beállításokat és a megengedett tartományokat. 

Működési mód Dupla alapérték bemenet LWT alapérték  Alapértelmezés Tartomány 

Hűtés KI Hűtés LWT 1 7,0°C 4,0°C  15,0°C 

BE Hűtés LWT 2 7,0°C 4,0°C  15,0°C 

Hűtés glikollal KI Hűtés LWT 1 7,0°C -8,0°C  15,0°C 

BE Hűtés LWT 2 7,0°C -8,0°C  15,0°C 

Hűtés/jég glikollal 
KI (hűtés üzemmód) Hűtés LWT 1 -4,0°C -8,0°C  4,0°C 

BE (jég mód) Jég LWT -4,0°C -8,0°C  4,0°C 

Jég glikollal Nincs Jég LWT -4,0°C -8,0°C  4,0°C 

 
Az LWT alapértéket felül lehet írni az alapérték visszaállítása (részletekért tekintse át a 5.1.7.3 

fejezetet) vagy a csendes üzemmód aktiválása esetén (lásd 5.1.8.2 fejezet). 
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Jég üzemmódban nem működik a dupla alapérték, az alapérték visszaállítás és a csendes üzemmód. 

5.1.4.2 Termosztát vezérlés beállítások 

A termosztát vezérlő beállításai lehetővé teszik a hőmérsékleti változásokra való reagálást, 

valamint a pontosságot. A legtöbb alkalmazás esetében érvényesek az alapértelmezett 

beállítások, az adott hely körülményei azonban külön beállításokat tehetnek szükségessé a 

simább és precízebb hőmérséklet-szabályozás és az egység gyorsabb reagálása érdekében. 

A vezérlő elindítja az első kört, ha az ellenőrzött hőmérséklet magasabb, mint legalább egy DT 

indítási (SU) érték aktív alapértéke (AS). Ha a kör kapacitása túllépi a Hi Ld Stg Up % köszöböt, 

másik kör kapcsol be. 

Ha a kimenő víz hőmérséklete a holtsáv (DB) hibahatárán belül van az aktív alapértéktől számítva, 

az egység kapacitása nem változik. 

Ha a kimenő víz hőmérséklete az alapérték alá esik, a stabilitás érdekében kiigazításra kerül az 

egység kapacitása. Ha az ellenőrzött hőmérséklet tovább csökken a DT lekapcsolás eltérés (SD) 

értékre, az lehet, hogy a kör lekapcsolását fogja okozni, a lekapcsolási zónában pedig az egész 

egység le fog állni. Egy kompresszor le fog állni akkor, ha az Lt Ld Stg Dn % kapacitás alá kell 

tehermentesítenie. 

A terhelési és tehermentesítési sebességeket egy PID algoritmus számítja ki. Mindamellett a 

vízhőmérséklet csökkenés sebességét korlátozni lehet a Max Pulldn paraméter segítségével. 

 

Az egység mindig elindítja, majd leállítja a köröket, hogy egyensúly legyen a működési órák és a különböző 
körök indítási számai között. Ezzel a stratégiával optimalizálni lehet a kompresszorok, inverterek, 
kondenzátorok és más alkotóelemek élettartamát. 

 

 

5.1.5 Riasztás beállítások 

A gyári alapbeállítások a standard hűtési üzemmódot veszik figyelembe, ezért lehet, hogy nem 

lesz megfelelő a beállítás, ha más körülmények között kell működniük. Alkalmazástól függően a 

következő riasztási határértékeket kell beállítani: 

Termosztát vezérlés  BE Termosztát vezérlés KI 
Termosztát 

vezérlés KI 

Kapacitás 

terhelés Kapacitás 

tehermentesítés 

AS 

AS+SU 

AS-SD 

Idő 

A párologtatóból kilépő víz 

hőmérséklete 
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 Alacsony nyomás tartás 

 Alacsony nyomás tehermentesítés 

 Pár víz fagy 

Alacsony nyomás 
tartás 

Az egység minimum hűtőközeg nyomásának a beállítása. Általában olyan értéket javasolt beállítani, melynek 
telített hőmérséklete 8-10°C fokkal van a minimum aktív alapérték alatt. Ez a biztonságos működést és a 
kompresszor szívási túlhevülésének megfelelő ellenőrzését teszi lehetővé. 

Alacsony nyomás 
tehermentesítés 

Állítson be egy olyan értéket, mely elegendően a megtartás küszöb alatt van, hogy lehetséges legyen a szívási 
nyomás visszanyerés a kompresszor tehermentesítése nélkül. Egy 20 kPa-os eltérés általában megfelel a legtöbb 
alkalmazáshoz. 

Pár víz fagy Leállítja az egységet, ha a kimenő hőmérséklet egy megadott küszöb alá esik. A hűtő biztonságos működéséhez 
ennek a beállításnak igazodnia kell a párologtató víz körben lévő víz/glikol keverék által megengedett minimum 
hőmérsékleti értékhez. 

5.1.6 Pár szivattyú beállítások  (opcionális) 

Ezen a menün keresztül a következőket lehet beállítani: 

Szivattyú típusa Állítsa be a szivattyú típusát be/ki, fix sebességű vagy váltakozó áramlású típusra. 

Pár sziv vezérlés Az aktív szivattyúk számának beállítása és a prioritás megadása 

5.1.6.1 Szivattyú típusa 

Ezek az opciók elérhetők: 

Be/ki Állítsa be ezt akkor, ha a szivattyú inverter nélkül, vagy az ügyfél által biztosított sebességvezérlő jellel működik. A vezérlő 
kimenet csak egy indítás/leállás parancs.  

FixSeb Állítsa be ezt akkor, ha a szivattyú inverterrel működik, de fix sebesség mellett. A vezérlő kimenet egy indítás/leállás parancs 
és egy helyi szinten beállított sebesség-hivatkozási 0-10V jel. Lásd a 7.5.1 szakaszt is. 

VálÁr Állítsa be ezt az inverteres szivattyúk esetében, ha a váltakozó elsődleges áramlás automatikus szabályozására van szükség. 
Lásd a Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. szakaszt is. 

5.1.6.2 Pár sziv vezérlés 

A szivattyúk szabályozásához a következő opciók elérhetők: 

Csak 1. Állítsa be ezt akkor, ha egy szivattyú van, vagy két szivattyú közül csak az 1. működik (pl. a 2. karbantartása esetén) 

Csak 2. Állítsa be ezt akkor, ha két szivattyú közül csak a 2. működik (pl. a 1. karbantartása esetén) 

Automatikus Automatikus szivattyú indítás beállítása A hűtő elindulásakor a legkevesebb órát futott szivattyú lesz bekapcsolva. 

1. elsődleges Állítsa be ezt akkor, ha két szivattyú van, az 1. működik, a 2. pedig a tartalék 

2. elsődleges Állítsa be ezt akkor, ha két szivattyú van, az 2. működik, a 1. pedig a tartalék 

5.1.7 Power Conservation (Energiatakarékosság) 

5.1.7.1 Igény korlátozása 

Az Igény korlátozás funkció lehetővé teszi, hogy az egység egy meghatározott maximális 

terhelésre legyen korlátozva. A kapacitás korlátozási határértéket egy külső 4-20 mA  jelen 

keresztül lehet megadni. Ezen a menün keresztül a következő igény korlátozással kapcsolatos 

alapértékek érhetők el: 

Egység kapacitása Egység áramerősség kapacitás kijelzése 

Igény korlát eng Igény korlátozás engedélyezése 

Igény korlátozása Aktív igény korlátozás megjelenítése 

5.1.7.2 Áramkorlát (opcionális) 

További információkért tekintse át a 7.2 fejezetet. 

5.1.7.3 Alapérték visszaállítás 

Az alapérték visszaállítás funkció bizonyos körülmények között felülírja a hűtött víz hőmérsékletét, 

mely a kezelőfelületen keresztül lett beállítva. Ezzel a funkcióval csökkenteni lehet az 

energiafogyasztást és növelni lehet a kényelmet. Három különböző ellenőrzési módot lehet 

kiválasztani: 
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 Alapérték visszaállítás a kültéri levegő hőmérséklete (OAT) által 

 Alapérték külső jel által visszaállítva (4-20mA) 

 Alapérték párologtató ΔT által visszaállítva (Visszatérés) 

Ezen a menün keresztül a következő alapértékek elérhetők: 

Alapérték visszaállítás Alapérték visszaállítási mód beállítása (Nincs, 4-20 mA, Visszatérés, OAT) 

Max visszaállítás Max alapérték visszaállítás (az összes aktív módra érvényes) 

DT visszaállítás start Az  

OAT max visszaállítás Lásd Alapérték visszaállítás OAT visszaállítás által 

OAT visszaállítás start Lásd Alapérték visszaállítás OAT visszaállítás által 

 

Alapérték visszaállítás OAT visszaállítás által 

Az aktív alapérték egy korrekció alkalmazásával kerül kiszámításra, mely a környezeti 

hőmérséklettől (OAT) függ. Mihelyt a hőmérséklet az OAT visszaállítás indítás (SROAT) alá esik, 

az LWT alapérték fokozatosan növekszik, míg végül az OAT eléri az OAT max visszaállítás 

(MROAT) értékét. Alapérték visszaállítás párologtató DT által esetében használatos 

 

Paraméter Alapértelmezés Tartomány 

Max visszaállítás (MR)  5,0°C 0,0°C  10,0°C 

OAT max visszaállítás (MROAT) 15,5°C 10,0°C  29,4°C 

OAT visszaállítás start (SROAT) 23,8°C 10,0°C  29,4°C 

Aktív alapérték (AS)   

LWT alapérték (LWT SP)  Hűtés/Jég LWT 

 

Alapérték visszaállítás külső 4-20 mA jel által 

Az aktív alapérték egy korrekció alkalmazásával kerül kiszámításra, mely a külső 4-20 mA jeltől 

függ. A 4 mA 0°C fokos korrekciónak felel meg, a 20 mA pedig a max visszaállításban (MR) 

megadott aktív alapérték korrekciójának felel meg. 

 

SROAT 
OAT 

AS 

LWT SP 

MR 

LWT SP + MR 

MROA

T 
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Paraméter Alapértelmezés Tartomány 

Max visszaállítás (MR)  5,0°C 0,0°C  10,0°C 

Aktív alapérték (AS)   

LWT alapérték (LWT SP)  Hűtés/Jég LWT 

Jel  4-20m Külső jel 

 

Alapérték visszaállítás párologtató visszatérési hőmérséklet által 

Az aktív alapérték egy korrekció alkalmazásával kerül kiszámításra, mely a párologtatóba bemenő 

(visszatérő) víz hőmérsékletétől függ.  Ahogy a párologtató ΔT az SRΔT érték alá megy, 

fokozatosan alkalmazásra kerül egy LWT alapérték eltérés, mely nő egészen az MR érték 

eléréséig. Ezután a visszatérési hőmérséklet eléri a hűtött víz hőmérsékletét.  

 

Paraméter Alapértelmezés Tartomány 

Max visszaállítás (MR)  5,0°C 0,0°C  10,0°C 

DT reset start (SRT) 5,0°C 0,0°C  10,0°C 

Aktív alapérték (AS)   

LWT cél (LWT SP)  Hűtés/Jég LWT 

 

 

A Visszatérés visszaállítás negatívan befolyásolhatja a hűtő működését váltakozó áramlás melletti 
működés esetén Inverter vízáramlás ellenőrzés esetén ne alkalmazza ezt a stratégiát. 

0 SRT 

Pár T 

AS 

LWT SP 

MR 

LWT SP + MR 

4mA 20mA 
Jel 

AS 

LWT SP 

MR 

LWT SP + MR 
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5.1.7.4 Lágy terhelés 

A lágy terhelés egy konfigurálható funkció, amely az egység kapacitásának egy meghatározott 

időtartományon belüli fokozatos változtatására használható. Ez általában az épület 

fogyasztásának optimalizálására, az egység fokozatos töltésénél használják. Ezt a funkciót a 

következő alapértékek szabályozzák: 

Lágy terhelés 
eng 

Engedélyezi a lágy terhelést 

Lágy terhelés 
sebességugrás 

A lágy terhelés sebességugrás időtartama 

Kap indítás Kapacitás korlátozásának megkezdése. Az egység erről az értékről 100%-ra fogja növelni a kapacitást, a Lágy 
terhelés sebességnövelés által meghatározott idő alatt. 

 

5.1.8 Dátum/Idő menetrendek 

5.1.8.1 Dátum, idő és UTC beállítások 

Lásd 4.4.5. 

5.1.8.2 Csendes üzemmód ütemezése 

A csendes üzemmódot a hűtő által kiadott zaj csökkentésére lehet használni a nap bizonyos 

óráiban, mikor a zajcsökkentés fontosabb mint a hűtési tevékenység, pl. éjszaka. A Csendes 

üzemmód aktiválása után az LWT alapérték növekszik az "Alapérték visszaállítás" c. fejezetben 

leírt maximum alapérték visszaállításnak (MR) megfelelően, ezáltal kapacitás korlátozásra 

kényszeríti az egységet, de eközben megmarad a hűtött víz hőmérséklet-szabályozás: Ezen kívül 

a kondenzátor hőmérséklet cél növekszik a "QM kond eltérés" pontban megadott értékkel. Így a 

kondenzátor ventilátorai kénytelenek csökkenteni a sebességüket a kondenzálás szabályozásának 

a fenntartása mellett. A Csendes üzemmódot időzítő engedélyezi. 

 

Paraméter Alapértelmezés Tartomány 

Csendes üzemmód KI KI, BE 

QM indítás órája (QMS) 21h 0…24h 

QM indítás perce 0min 0...60min 

QM befejezés órája (QME) 6h 0…24h 

QM befejezés perce 0min 0…60min 

QM kond ofszet= 5°C 0...10°C 

 

 A megnövekedett kondenzátor alapérték miatt a Csendes üzemmód negatívan érintheti a hűtő 

hatékonyságát. 

0 QME 

Pár T LWT SP 

LWT SP + MR 

QMS idő 

CP SP 

CP SP + CO 

KondNyom 
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5.2 Egység/kör beindítása 

Ebben a szakaszban az egység elindításához és leállításához szükséges lépések leírása 

következik. A HMI összes lehetséges állapotához rövid leírás található, melyek segítségével 

könnyebben megérthető, mi történik a hűtő vezérlésében. 

5.2.1 Az egység előkészítése az induláshoz 

Az egység elindításához az összes engedélyezéssel kapcsolatos jelet engedélyezésre kell 

változtatni. Az engedélyezéssel kapcsolatos jelek a következők: 

 Helyi/távoli engedélyező jelek = Engedélyezés 

 Hűtő billentyűzet engedélyezés = Engedélyezés 

 Hűtő BMS engedélyezés alapérték = Engedélyezés 

Alább a fent felsoroltak magyarázata található. Minden egység el van látva helyi/távoli 

kiválasztóval. Az egység kapcsolódobozára van szerelve, és három különböző pozícióba lehet 

állítani: Helyi, Letiltás és távoli, ahogy a következő kép mutatja: 

 
 
A billentyűzet engedélyező jelet nem lehet módosítani felhasználói szinten. Ha Letiltásra van 

állítva, ellenőriztesse a helyi karbantartó személyzettel, hogy Engedélyezés helyzetbe lehet-e 

állítani. 

Az utolsó engedélyező jel a magas szintű kezelőfelülettől érkezik, tehát a Building Management 

System-től Épületautomatizáló rendszer). Ha a BMS-t és az UC egységet egy kommunikációs 

protokollon keresztül összekötik, az egységet le lehet tiltani. Annak ellenőrzéséhez, hogy az 

engedélyező jel egy BMS rendszertől érkezik-e, ellenőrizze a Vezérlőforrás menüpontot a 

Megtekintés/Egység beállítás, majd az Állapot/Beállítások menüpontokon keresztül.  Ha az érték 

Letiltásra van állítva, az egység nem tud elindulni. Ebben az esetben ellenőriztesse a helyi BAS 

vállalattal, hogyan lehet működtetni a hűtőt. 

Az Egység állapot tájékoztat az egység aktuális állapotáról. A lehetséges állapotokat alább 

mutatjuk be: 

Ha a kapcsoló Q0 helyzetben van, az egység le van tiltva. A szivattyú 

nem fog elindulni normál működési körülmények között. A 

kompresszor letiltva marad, függetlenül az engedélyező kapcsolók 

helyzetétől.  

Ha a Q0 kapcsoló ebben a helyzetben helyzetben van, az egység 

engedélyezve van. A szivattyú akkor indul el, ha az összes 

engedélyezés jel engedélyezésre van állítva, és legalább egy 

kompresszor elérhető a működéshez. 

 
Ha a Q0 kapcsoló ebben a helyzetben van, az egységet a kapcsokon 

lévő további csatlakozásokkal lehet engedélyezni. Egy zárt hurok 

fog beazonosítani egy engedélyező jelet, mely érkezhet például egy 

távoli kapcsolóról vagy egy időzítőről.  
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Általános állapot Állapot Leírás 

Ki: Jég üzemmód id Ez az állapot csak akkor jeleníthető meg, ha a készülék tud jég üzemmódban 
működni. Az egység ki van kapcsolva, mert a jég alapérték elérésre került. Az 
egység kikapcsolva marad a jég időzítő lejártáig. 

OAT kizárás Az egység nem tud működni, mivel a külső levegő hőmérséklete az egységre 
szerelt kondenzátor hőmérséklet ellenőrző rendszerhez beállított határérték alatt 
van. Ha az egységet ennek ellenére működtetni kell, a helyi karbantartó 
személyzettel ellenőriztesse, hogyan lehetséges ez. 

Minden kör letiltva Nincs elérhető kör a működéshez. Mindegyik kört letilthatja a saját engedélyező 
kapcsolója vagy egy aktívvá vált biztonsági berendezés. A letiltás történhet 
továbbá a billentyűzeten vagy a riasztásokon keresztül is. További részletekért 
ellenőrizze az adott kör állapotát. 

Egységriasztás Egy egység riasztás aktív. Ellenőrizze a riasztások listájában, melyik aktív 
riasztás gátolja meg az egység működését és ellenőrizze, hogy a riasztást meg 
lehet-e szüntetni. A folytatás előtt tekintse át a hibaelhárítással foglalkozó részt. 

Billentyűzet letiltás Az egységet billentyűzet segítségével letiltották. Ellenőriztesse a helyi 
karbantartó személyzettel, hogy engedélyezhető-e. 

Helyi/távoli kapcsoló A helyi/távoli kapcsoló letiltásra van állítva. Állítsa helyi helyzetbe, hogy az 
egység elvégezhesse az indítás lépéseit. 

BAS letiltás Az egységet letiltotta a BAS/BMS rendszer. Ellenőriztesse a BAS vállalattal, 
hogyan lehetne elindítani az egységet. 

Teszt üzemmód Az egység beállítása a teszt üzemmódhoz. Ennek a módnak az aktiválása azért 
történik, hogy ellenőrizve legyen az aktuátorok és érzékelők helyes működése. 
Ellenőriztesse a helyi karbantartó személyzettel, hogy az üzemmódot át lehet-e 
váltani egy olyan üzemmódra, mely kompatibilis az alkalmazással 
(Megtekintés/Egység beállítás – Indítás – Rendelkezésre álló üzemmódok). 

Automatikus   Az egység automatikus ellenőrzés alatt van. A szivattyú működésben van és 
legalább egy kompresszor működésben van.  

Automatikus Zajcsökkentés Az egység bekapcsolt csendes üzemmód mellett működik. Az aktív alapérték 
eltérhet a beállított hűtési alapértéktől. 

Terhelésre vár Az egység készenléti állapotban van, mert a termosztát vezérlő elérte az aktív 
alapértéket. 

Párol recirk Az egység működteti a párologtató szivattyút, hogy kiegyenlítse a 
párologtatóban lévő víz hőmérsékletét. 

Áramlásra vár A szivattyú működésben van, de az áramlás jel még mindig azt jelzi, hogy nincs 
áramlás a párologtatón keresztül.  

Leszívás Az egység lekapcsol. 

Max leszívás Az egység termosztát szabályozója korlátozza az egység kapacitását, mert a 
vízhőmérséklet olyan értékre esik, mely túlléphetné az aktív alapegységet. 

Egység kapacitás korlát El lett érve az igény korlátozás határérték. Az egység kapacitás a továbbiakban 
nem nő. 

Áramkorlátozás El lett érve a maximum áramerősség. Az egység kapacitás a továbbiakban nem 
nő. 

 
Amint az egység állapota Auto helyzetbe vált, megkezdődik az indítási eljárás. Az indítási eljárás 

során az alábbi egyszerűsített folyamatábrában található lépések elvégzése történik: 
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5.2.2 A körök előkészítése az elindításhoz 

A kör elindításához engedélyezni kell a kört a kapcsolódobozon található engedélyező 

kapcsolóval. Minden kör megfelelő kapcsolóval van ellátva, melynek jelzése Q1, Q2 (ha van) vagy 

Q3 (ha alkalmazható). Az engedélyezés helyzet a címkén az 1-esnek felel meg, míg a 0-ás helyzet 

a letiltás. 

A kör állapota a View/Set Circuit – Circuit #x – Status/Settings (Megtekintés/Kör beállítás – Kör 

száma – Állapot/Beállítások) menüben érhető el. A lehetséges állapotot a lenti táblázat mutatja be. 

Általános állapot Állapot Leírás 

Ki: Kész A kör ki van kapcsolva, és a felkapcsolás jelre vár a termosztát vezérlőtől. 

Felkapcsolás 
késleltetése 

A kör ki van kapcsolva, és a felkapcsolás késleltetésének a lejáratára vár.  

Ciklusidőzítő A kör ki van kapcsolva, és a kompresszor ciklus időzítő lejáratára vár. 

BAS letiltás A kört lekapcsolta a BAS jel. Ellenőriztesse a BAS vállalattal, hogyan lehetne 
elindítani az egységet. 

Billentyűzet letiltás A kört lekapcsolta a helyi vagy távoli HMI. Ellenőriztesse a helyi karbantartó 
személyzettel, hogy engedélyezhető-e. 

Körkapcsoló A kört lekapcsolta a BAS kapcsoló. Az engedélyező kapcsolót állítsa 1-es 
helyzetbe, hogy a kör elvégezhesse az indítási fázist. 

Olajmelegítés A kör ki van kapcsolva, mert az olaj hőmérséklete túl alacsony a kompresszor 
megfelelő kenéséhez. Aktiválódik a melegítési ellenállás ennek az ideiglenes 
körülménynek az elhárítása érdekében. Ennek a korlátozó körülménynek az 
elkerülése érdekében javasolt előbb bekapcsolni az egységet. 

Riasztás Egy kör riasztás aktív. Ellenőrizze a riasztások listájában, melyik aktív riasztás 
gátolja meg a kör működését és ellenőrizze, hogy a riasztást meg lehet-e 
szüntetni. A folytatás előtt tekintse át a hibaelhárítással foglalkozó részt. 

Teszt üzemmód A kör beállítása a teszt üzemmódhoz. Ennek a módnak az aktiválása azért 
történik, hogy ellenőrizve legyen a körön lévő aktuátorok és érzékelők helyes 
működése. Ellenőriztesse a helyi karbantartó személyzettel, hogy az üzemmódot 
át lehet-e állítani Engedélyezés helyzetbe. 

Max komp indul A kompresszor indításainak száma túllépi az óránkénti maximum indítási 
számot. 

VFD melegítés A kompresszoron lévő inverter nem tud elindulni az alacsony belső hőmérséklet 
miatt. Aktiválódik a melegítési ellenállás ennek az ideiglenes körülménynek az 
elhárítása érdekében. Ennek a korlátozó körülménynek az elkerülése érdekében 
javasolt előbb bekapcsolni az egységet. 

Karbantartás Egy alkatrészt meg kell javítani vagy ki kell cserélni. A folytatás előtt tekintse át a 
hibaelhárítással foglalkozó részt. 

EXV Megelőző nyitás Az EXV előzetes elhelyezkedése a kompresszor indulása előtt. 

Működés: Leszívás A kör lekapcsol a termosztát szabályozó vagy a leszívás riasztása miatt, vagy 

 

 

Van elérhető kompresszor? 

 

Indítsa el a szivattyút 

Be van állítva az áramlás? 

Vezető kompresszor indítása 

Késleltetett kompresszor indítása 

Termosztát kapacitásának szabályzása 

Nagyobb kapacitásra van szükség? 
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z 

S
z 

S
z 



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 

Léghűtéses inverteres vízhűtő 
FELHASZNÁLÓI 

KÉZIKÖNYV 

 

EWAD TZ 170-710 
Léghűtéses inverteres vízhűtő 
D-EOMAC00909-14HU 

 
Felhasználói kézikönyv 

49 

 

mert kikapcsolták az engedélyező kapcsolót. 

Normál A kör az elvárt működési körülmények között működik. 

Ürít túlh alacsony Az ürítési túlhevülés az elvárt érték alatt van. Ez egy átmeneti körülmény, 
melynek pár perc működés után el kell tűnnie.  

Pár nyomás alacsony A kör alacsony párologtató nyomás mellett működik. Ez lehet, hogy egy átmeneti 
körülmény miatt vagy hűtőanyag-szivárgás miatt történik. Ellenőriztesse a helyi 
karbantartó személyzettel, hogy szükség van-e korrekciós lépésekre. A kört 
prevenciós logika védi. 

Kond nyomás magas A kör magas kondenzátor nyomás mellett működik. Ez lehet, hogy egy átmeneti 
körülmény miatt vagy magas környezeti hőmérséklet miatt, vagy a kondenzátor 
ventilátorainak meghibásodása miatt történik. Ellenőriztesse a helyi karbantartó 
személyzettel, hogy szükség van-e korrekciós lépésekre. A kört prevenciós 
logika fogja védeni. 

Magas LWT határérték A kör magas vízhőmérséklet mellett működik. Ez egy átmeneti körülmény, mely 
korlátozni fogja a maximum kompresszor kapacitást. A vízhőmérséklet 
csökkentése lehetővé fogja tenni a kompresszor számára, hogy elérje a teljes 
kapacitást. 

Magas VFD amp Az inverter áramerőssége nagyobb, mint a megengedett legnagyobb 
áramerősség. A prevenciós logika védeni fogja az invertert. 

 
Ha a kör engedélyt kap az induláshoz, megkezdődik az indítási fázis. Az indítási procedúrát az 

alábbi folyamatábra mutatja be egyszerűsített formában. 

 
 

5.3 Kompresszor kapacitás szabályzás 

A kompresszor elindulása után a kapacitás módosítva lesz a termosztát vezérlési 

követelményeknek megfelelően. Mindamellett van néhány korlátozás, mely felülírja a kapacitás 

 

  

 

  

 

 

Utasítva van a kör indítása? 

Szelep megelőző nyitása 

Kompresszor indítás 

Kapacitás beállítás 

Szükség van kapacitás kiigazításra vagy van aktív prevenciós logika? 

S

z 

S

z 

  Várakozás termosztát parancsra 

  

 Lekapcsolás jel a termosztát számára vagy riasztás? 

  A kör leszívása, mikor, mikor a kompresszor ki van kapcsolva 
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szabályozást annak érdekében, hogy megvédje a hűtőt az abnormális működési körülményektől. 

Ezek a prevenciók alább vannak összefoglalva: 

 Minimum kapacitás 

 Magas vízhőmérséklet 

 Alacsony párolgási nyomás 

 Magas kondenzációs nyomás 

 Magas VFD áramerősség 

 Magas ürítési hőmérséklet 

5.3.1.1 Magas vízhőmérséklet határérték 

Egység szinten az egyetlen prevenció az, mely 80%-ra korlátozza a maximális egység kapacitást, 

ha a kimenő víz hőmérséklete meghaladja a 25°C fokot. Ezt a körülményt kijelzi a rendszer. 

Tünet Ok Megoldás 

Az egység maximum kapacitása 80%-nak 
felel meg 

Párologtató kimenő víz hőmérséklete 
magasabb mint 25°C 

Várja meg, hogy a vízhőmérséklet 25°C 
alá essen 

5.3.1.2 Alacsony párolgási nyomás 

Amikor a kör működésben van, a párologtatási nyomás pedig a biztonsági határértékek alá esik 

(lásd 4.4.13), a kör szabályozási logikája két különböző szinten reagál a normál működési 

körülmények visszaállítása érdekében.  

Ha a párologtatási nyomás az Alacsony nyomás megtartás határérték alá esik, a kompresszor a 

működési kapacitásának növelése le lesz blokkolva. A vezérlő kijelzője ezt az állapotot így jeleníti 

meg a kör állapotánál: "Működés: Pár nyomás alacsony". Ez az állapot automatikusan törlésre 

kerül, ha a párologtatási nyomás 14 kPa-lal az Alacsony nyomás megtartás határérték fölé 

emelkedik. 

Ha a párologtatási nyomás az Alacsony nyomás teher-mentesítés határérték alá megy, a 

kompresszor a normál működési körülmények visszaállítása érdekében tehermentesítve lesz. A 

vezérlő kijelzője ezt az állapotot így jeleníti meg a kör állapotánál: "Működés: Pár nyomás 

alacsony". Ez az állapot automatikusan törlésre kerül, ha a párologtatási nyomás 14 kPa-lal az 

Alacsony nyomás megtartás határérték fölé emelkedik. 

Ennek a problémának az elhárításához tekintse át a 6.1.8.1 szakaszt. 

5.3.1.3 Magas kondenzációs nyomás 

Amikor a kör működésben van, a kondenzációs nyomás pedig a biztonsági határértékek fölé 

megy, a kör szabályozási logikája két különböző szinten reagál a normál működési körülmények 

visszaállítása érdekében. 

A kompresszor működési tartománya által engedélyezett maximum kondenzátor nyomásból a 

vezérlő kiszámít két különböző szintet, melyek neve Magas nyomás megtartás és Magas nyomás 

tehermentesítés. Ahogy az alábbi ábra mutatja, ez az érték a párologtatási nyomástól függ. 

Ha a kondenzációs nyomás a Magas nyomás megtartás határérték fölé megy, a kompresszor a 

működési kapacitásának növelése le lesz blokkolva. A vezérlő kijelzője ezt az állapotot így jeleníti 

meg a kör állapotánál: "Működés: Kond nyomás magas". A határérték telített kondenzációs 

hőmérsékletben kifejezve kerül kiszámításra. Az az állapot automatikusan törlésre kerül, ha a 
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telített kondenzációs hőmérséklet 5,6°C fokkal a Magas nyomás megtartás határérték fölé 

emelkedik.  

Ha a kondenzációs nyomás a Magas nyomás teher-mentesítés határérték fölé megy, a 

kompresszor a normál működési körülmények visszaállítása érdekében tehermentesítve lesz. A 

vezérlő kijelzője ezt az állapotot így jeleníti meg a kör állapotánál: "Működés: Kond nyomás 

magas". Ez az állapot automatikusan törlésre kerül, ha a telített kondenzációs hőmérséklet 5,6°C 

fokkal a Magas nyomás megtartás határérték fölé emelkedik. 

Ennek a problémának az elhárításához tekintse át a 6.1.8.2 szakaszt. 

 

5.3.1.4 Magas VFD áramerősség 

Amikor a kompresszor működésben van, a kimeneti áramerősség pedig a biztonsági határértékek 

fölé megy, a kör szabályozási logikája két különböző szinten reagál a normál működési 

körülmények visszaállítása érdekében. A vezérlő a kiválasztott kompresszor típusnak megfelelően 

számolja ki a biztonsági határértékeket. 

Ha a működési áramerősség a Működési áramerősség megtartás határérték fölé megy (RLA 

101%-a), a kompresszor működési kapacitásának növelése le lesz blokkolva. A vezérlő kijelzője 

ezt az állapotot így jeleníti meg a kör állapotánál: "Működés: Magas VFD amp". 

Ha a kondenzációs nyomás a Működési áramerősség teher-mentesítés határérték fölé megy (RLA 

105%-a), a kompresszor a normál működési körülmények visszaállítása érdekében 

tehermentesítve lesz. A vezérlő kijelzője ezt az állapotot így jeleníti meg a kör állapotánál: 

"Működés: Magas VFD amp". Amikor a működési áramerősség a tartási küszöb alá megy, az 

állapot automatikusan törlésre kerül. 

5.3.1.5 Magas ürítési hőmérséklet 

Amikor a kompresszor működésben van, az ürítési hőmérséklet pedig a biztonsági határértékek 

fölé megy, a kör szabályozási logikája két különböző szinten reagál a normál működési 

körülmények visszaállítása érdekében. 

Ha az ürítési hőmérséklet az Ürítési hőmérséklet megtartás határérték fölé megy (95°C), a 

kompresszor működési kapacitásának növelése le lesz blokkolva. A vezérlő kijelzője ezt az 

állapotot így jeleníti meg a kör állapotánál: "Működés: Magas ürítési hőm". 

Biztonságos működési terület 

Pár. tel. hőm. 

kond. tel. hőm. 

Mag nyom kiold 
Mag nyom tart 
mag nyom 
teher-ment 
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Ha az ürítési hőmérséklet az Ürítési hőmérséklet teher-mentesítés határérték fölé megy (100°C), a 

kompresszor a normál működési körülmények visszaállítása érdekében tehermentesítve lesz. A 

vezérlő kijelzője ezt az állapotot így jeleníti meg a kör állapotánál: "Működés: Magas ürítési hőm". 

Amikor az ürítési hőmérséklet a tartási küszöb alá megy, az állapot automatikusan törlésre kerül. 

5.4 Kondenzáció vezérlés 

A kondenzációs nyomás azért van ellenőrzés alatt tartva, hogy a hűtő hatékonysága a lehető 

legjobb legyen a kompresszor működési tartományán belül. A kondenzációs nyomás ellenőrzése a 

ventilátor felkapcsoláson és/vagy ventilátor sebesség ellenőrzésen keresztül történik, ha az 

egység rendelkezik ventilátor sebességszabályozás opcióval. A további részleteket illetően 

tekintse át a 4.5.4 fejezetet. 

Ha a hűtő alacsony környezeti hőmérsékleten működik, egy minimum kondenzátor telített 

hőmérséklet van beállítva, mely a telített párologtatási hőmérsékleten alapul. Ez lehetővé teszi, 

hogy a kompresszor a megengedett tartományán belül működjön. Az alapérték tovább nő (lásd az 

alábbi táblázatot) egy olyan mennyiséggel, mely a külső környezeti hőmérséklettől és a 

kompresszor terhelésétől függ a legjobb hatékonysági pont eléréséhez (pl. a kompresszor és a 

ventilátorok minimális áramfogyasztása). 

 

5.4.1 Ventilátor beállítások 

Az egységen lehetnek be/ki ventilátorok, inverteres ventilátorok vagy kefe nélküli ventilátorok. A 

ventilátor típusától függően különböző beállítások szükségesek a vezérlőn és/vagy invertereken. 

5.4.1.1 Vezérlő beállítások 

A ventilátorok beállításait a “Megtekintés/Egység beállítás”  “Konfiguráció” menüben lehet 

áttekinteni és megváltoztatni. 

Ventilátor 
konfiguráció 

Be/ki Inverter Kefe nélküli 

Ventilátor típusa AC700 (alapértelmezés 700 
rpm) 
AC900 (alapértelmezés 900 
rpm) 

AC700 (alapértelmezés 700 
rpm) 
AC900 (alapértelmezés 900 
rpm) 

EC700L (alapértelmezés 600 rpm legfeljebb 
700 rpm) 
EC700 (alapértelmezés 700 rpm) 
EC800 (alapértelmezés 800 rpm) 
EC900 (alapértelmezés 900 rpm) 

Kond ell Be/ki VFD VFD 

 

Pár. tel. hőm. 

kond. tel. hőm. 

Min kond nyom 

Kond nyom @ 30% 
terhelés 

Kond nyom @ 50% 
terhelés 
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A be/ki és a kefe nélküli ventilátoroknak nincs szükségük további beállításokra. Az inverteres 

ventilátorokat pedig a következő fejezetben található lista szerint kell beállítani. 

Egyszerre egy ventilátor szabályozását lehet elvégezni A bekapcsolást/kikapcsolást körönként 5-

12 ventilátoron lehet elvégezni a következő táblázat alapján: 

* *  ** *** 

 

A ventilátorok bekapcsolása a telített kondenzátor hőmérséklet és a vezérlő által beállított 

kondenzációs célérték közötti különbségnek megfelelően történik. Ha ez a különbség túllépi a 

felkapcsolási vagy lekapcsolási beállításokat, hiba halmaz kerül kiszámításra. Ha a hiba halmaz 

túllépi a meghatározott küszöböt, új lépés lesz aktiválva vagy letiltva. Ha a telített hőmérséklet 

visszatér a holtsávba, törlődik a hiba halmaz. 

5.4.2 VFD ventilátor beállítások 

Az egységeket kiegészítésként vagy standard beállításban el lehet látni VFD szabályozással. 

Minden kör két szintre van rendezve a lenti táblázatnak megfelelően. A két szint az előző 

fejezetben leírt logika szerint kerül aktiválásra. 

* * * * * * * * * 

 
A ventilátor szabályozáshoz használt inverterek két félék lehetnek a szabályozandó ventilátorok 

száma szerint. Néhány paraméter minden inverterhez érvényes, más paraméterek pedig (9900 

sorozat) csak az adott inverterre és ventilátor típusra vonatkoznak. További részletekért tekintse át 

az egység dokumentációjában található inverter felhasználási kézikönyvet. 

Inverter paraméterek listája – 1. ventilátor szabályozása 

Paraméter Leírás 
Ventilátor típusa 

AC900 AC700 

1611 Param nézet Hosszú nézet Hosszú nézet 

1002 Kül parancsok 
NINCS 

KIVÁLASZTVA 
NINCS 

KIVÁLASZTVA 

1301 Min AI1 0% 0% 

1601 Működés eng DI1 DI1 

1604 Hiba visszaállítás DI1 DI1 

2006 Alacsony feszültség Engedélyezés Engedélyezés 

2101 Funkció start AUTO AUTO 

2202 Gyorsulási idő 10 s 10 s 

2203 Lassulási idő 10 s 10 s 

2603 IR Volt kompenzáció 10,5 10,5 

2604 IR frekvencia komp. 50% 50% 

2606 Kapcsolási frekvencia 8kHz 8kHz 

2609 Zajcsökkentés Engedélyezés Engedélyezés 

2618 FW feszültség 400 V 400 V 

3006 
Motorvédő kapcsoló átmeneti 

állandó 
350 s 350 s 

3104 AR túláram Engedélyezés Engedélyezés 

3108 AR külső hiba KI KI 

9906 Motor be 4,0 A 2,7 A 

9908 Motor sebesség 900 rpm 700 rpm 

9909 Motor teljesítmény 1,2 kW 0,7 kW 

 

Inverter paraméterek listája – 2. ventilátor szabályozása 

Paraméter Leírás 
Ventilátor típusa 

AC900 AC700 

1611 Param nézet Hosszú nézet Hosszú nézet 
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1002 Kül parancsok 
NINCS 

KIVÁLASZTVA 
NINCS 

KIVÁLASZTVA 

1301 Min AI1 0% 0% 

1601 Működés eng DI1 DI1 

1604 Hiba visszaállítás DI1 DI1 

2006 Alacsony feszültség Engedélyezés Engedélyezés 

2101 Funkció start AUTO AUTO 

2202 Gyorsulási idő 10 s 10 s 

2203 Lassulási idő 10 s 10 s 

2603 IR Volt kompenzáció 10,5 10,5 

2604 IR frekvencia komp. 50% 50% 

2606 Kapcsolási frekvencia 8kHz 8kHz 

2609 Zajcsökkentés Engedélyezés Engedélyezés 

2618 FW feszültség 400 V 400 V 

3006 
Motorvédő kapcsoló átmeneti 

állandó 
350 s 350 s 

3104 AR túláram Engedélyezés Engedélyezés 

3108 AR külső hiba KI KI 

9906 Motor be 8,0 A 5,4 A 

9908 Motor sebesség 900 rpm 700 rpm 

9909 Motor teljesítmény 2,4 kW 1,4 kW 

 

5.5 EXV vezérlés 

Standard beállításban az egység körönként egy elektornikus expanziós szeleppel (EXV) van 

ellátva, melyet a léptetőmotor mozgat. Az EXV a párologtató maximális hatékonysága érdekében 

ellenőrzi a szívási túlhevülést, ugyanekkor pedig elkerüli, hogy folyadék szívódjon fel a 

kompresszor felé. 

A vezérlőben PID algoritmus van, mely a szelep dinamikus reagálását biztosítja. Ezáltal 

megfelelően gyors és megbízható reagálás történik a rendszer paraméterek változásaira. A PID 

paraméterek a vezérlőbe vannak ágyazva és nem lehet azokat megváltoztatni. Az EXV az alábbi 

módokon tud működni: 

 Megelőző nyitás 

 Nyomás 

 Túlhevülés 

Ha a kör parancsot kap az elindulásra, az EXV megelőző nyitási helyzetbe áll. Ezután az EXV át 

tud váltani a nyomás vezérlés módba. A kompresszor ezzel az átmenettel szinkronban fog 

elindulni. 

A Nyomás vezérlés módban az EXV úgy van beállítva, hogy ellenőrizze a párologtató nyomását. A 

nyomás célértéke a párologtató LWT értéktől és az ürítési hőmérsékleti értékektől függően 

változik.  

Amikor az EXV átvált Túlhevülés-ellenőrzésre, a célérték fokozatosan megváltozik, míg végül eléri 

a normál kiszámított célérértéket. A túlhevülési célérték változik annak érdekében, hogy a 

kompresszort ne érjék hűtőanyag cseppek. Ez a célérték folyamatosan frissül, és 10 másodperces 

periódusokban átlagolva van. 

A Nyomás ellenőrzés módból Túlhevülés ellenőrzés módba való átváltáshoz a következők 
szükségesek: 
 

 Párologtató LWT<= 15,5°C, 

 Stabilizálódott hűtőközeg kör. 
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A Túlhevülés ellenőrzés módból Nyomás ellenőrzés módba való átváltás csak akkor történhet 

meg, ha a vízhőmérséklet bármilyen okból ismét a Maximum működési nyomás (MOP) határérték 

fölé megy. Ez a következő körülmények között történik meg: 

 Pár nyom > 370kPa (MOP) 

Valahányszor működésben van a kör, az EXV helyzete az 5%-100%-os helyzet közé van 

korlátozva. 

Bármikor, ha a kör ki van kapcsolva vagy megkezdődik a kikapcsolási eljárás, az EXV-nek zárt 

helyzetben kell lennie. Ebben az esetben további lépések javasoltak a bezáráshoz, hogy biztosan 

visszaálljon a 0-ás pozíció. 

Az expanziós szelep hajtóegysége UPS modullal van ellátva, hogy áramkimaradás esetén az 

expanziós szelep biztosan bezárjon. 

5.6 Hőcserélő szabályozás 

A kör hőcserélő a következő körülmények között lesz aktív: 

 Kör működésben 

 Kompresszor sebesség > Hőcs eng seb 

 Kör nyomás arány > Hőcs akt nyom 

 Ürítés túlhevülés > 22°C 

 RLA százalék < 95% 

A hőcserélő a következő körülmények között lesz inaktív: 

 Kör állapota: KI 

 Kör nyomás arány > Hőcs akt nyom  –0,3 

 Ürítés túlhevülés < 17°C 

5.7 Folyadékbefecskendezés szabályozása 

A folyadék befecskendezés akkor kapcsol be, ha az ürítési hőmérséklet a biztonsági határérték 

felé megy. Ezáltal elkerülhető a kompresszor részeinek a túlmelegedése. 

A folyadékbefecskendezés kikapcsolásra kerül, amikor az ürítési hőmérséklet 5°C eltéréssel az 

aktiválási alapérték alá csökken. 

5.8 Változó űrtartalom arány ellenőrzés 

A kompresszor űrtartalom arányt a kompresszorban lévő VR csúszkák ellenőrzik. Ezek a csúszkák 

úgy alakítják az ürítőnyílás geometriáját, hogy a hűtő működési körülményei között a 

legoptimálisabb legyen a kompresszor hatékonysága. 

A VR csúszkák két pozíció között mozognak, ezek neve VR2 (a 2,0 térfogat aránynak felel meg) 

és VR3 (3 térfogat aránynak felel meg). Ha a kompresszor ki van kapcsolva, semmilyen 

csúszószelep sem gerjeszthető.  

 Az indításkor a csúszka VR2 helyzetben van.  

 Működés közben a kompresszor maximális hatékonysága érdekében automatikusan 

történik a kiválasztás a VR2 és a VR3 között.  
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6 Riasztások 
A vezérlő védi az egységet és az alkotóelemeket attól, hogy rendellenes körülmények között 

működjenek, A védőszerkezeteket csoportosítani lehet megelőzés és riasztás szerint. A 

riasztásokat csoportosítani lehet leszívási és gyorsleállási riasztások szerint. A leszívási riasztások 

akkor aktiválódnak, ha a rendszer vagy az alrendszer normál leállást képes végrehajtani 

abnormális működési körülmények között is. A gyorsleállási riasztások akkor aktiválódnak, ha az 

abnormális működési körülmények az egész rendszer vagy egy alrendszer azonnali leállását 

igénylik az esetleges sérülések megelőzése érdekében. 

A vezérlő egy külön oldalon jelzi ki az aktív riasztásokat, és naplót tart nyilván az utolsó 50 

riasztásról és elismerésről.  A riasztási eseményekhez és a riasztások elismeréséhez dátumot és 

időt is tárol a rendszer. 

A vezérlő ezen kívül riasztási pillanatfelvételt is tárol mind riasztásról. Minden tétel tartalmaz egy 

pillanatfelvételt a működési körülményekről, mely pontosan a riasztás bekövetkezése előtt készült. 

A hibák beazonosításának érdekében különböző pillanatfelvétel-halmazok vannak beállítva, 

melyek a különböző egység- és kör riasztásokra vonatkoznak. 

6.1.1 Egység események 

6.1.1.1 Egység tápellátásának visszaállítása (Rivedere) 
Ez a riasztás csak az egység vagy vezérlő tápellátásának az átmeneti kiesését regisztrálja.  

Tünet Ok Megoldás 

Sztring a riasztási listában: 
-- 
Sztring a riasztási naplóban: 

UnitPowerRestore 

Az egység egy bizonyos időn 
keresztül nem kapott áramellátást. 

Ellenőrizze a külső áramellátás 
elvesztésének okait és azt, hogy azok 
jelenthetnek-e problémát a hűtő 
megfelelő működésére nézve. 
 

Az egység vezérlője nem kap 
áramellátást a 24V biztosíték 
meghibásodása miatt. 

Ellenőrizze a 24V biztosítékot. 

Az egység vezérlője nem kap 
áramellátást az M12 áramköri 
megszakító kioldása miatt.  

Ellenőrizze, hogy van-e rövidzárlat a 
230V áramkörön. 

6.1.2 Egység figyelmeztető riasztások 

6.1.2.1 Külső esemény 

Ez a riasztás arra utal, hogy problémát jelez egy olyan berendezés, melynek működése 

kapcsolatban áll a géppel. 

Tünet Ok Megoldás 

Az egység állapota: működés. 
A harang ikon mozog a vezérlő 
kijelzőjén. 
Sztring a riasztási listában: 
UnitExternalEvent 
Sztring a riasztási naplóban: 

UnitExternalEvent 

Sztring a riasztás pillanatfelvételben 
KülsEsemény: RiasztásAlatt 

 

Olyan külső esemény történt, mely a 
vezérlő panel digitális bemenetének a 
kinyílását okozta legalább 5 
másodpercre. 

Ellenőrizze a külső esemény okait és 
azt, hogy azok jelenthetnek-e 
problémát a hűtő megfelelő 
működésére nézve. 

MEGJEGYZÉS: A fentiek akkor érvényesek, ha a Külső hiba mint esemény digitális bemenet USER (FELHASZNÁLÓ) 
szintre van állítva (lásd 4.4.2) 
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6.1.2.2 Helytelen igénykorlátozás bemenet  

Ez a riasztás akkor generálódik, ha engedélyezve lett az igénykorlátozás opció, a vezérlőbe 

bemenő jel pedig tartományon kívül van. 

Tünet Ok Megoldás 

Az egység állapota: működés. 
A harang ikon mozog a vezérlő 
kijelzőjén.  
Nem lehet használni az igény korlát 
funkciót. 
Sztring a riasztási listában: 
BadDemandLimitInput 
Sztring a riasztási naplóban: 

BadDemandLimitInput 

Sztring a riasztás pillanatfelvételben 
BadDemandLmInpW: InAlarm 

Igény korlátozás bemenet 
tartományon kívül 
Ezt a tartományon kívül 
figyelmeztetést úgy lehet értelmezni, 
hogy a jel erőssége kevesebb mint 
3mA vagy több mint 21mA. 

Ellenőrizze az egység vezérlőbe 
bemenő jel értékeit. Annak a 
megengedett mA tartományban kell 
lennie; 
 

Ellenőrizze a vezetékek árnyékolását. 
 

Ha a bemeneti jel a megengedett 
tartományban van, ellenőrizze a 
vezérlő kimenet megfelelő értékét. 

6.1.2.3 Helytelen kimenő víz hőmérséklet visszaállítás bemenet 

Ez a riasztás akkor generálódik, ha engedélyezve lett az alapérték visszaállítás opció, a vezérlőbe 

bemenő jel pedig tartományon kívül van. 

Tünet Ok Megoldás 

Az egység állapota: működés. 
A harang ikon mozog a vezérlő 
kijelzőjén.  
Nem lehet használni az LWT 
visszaállítás funkciót. 
Sztring a riasztási listában: 
BadSetPtOverrideInput 
Sztring a riasztási naplóban: 

 BadSetPtOverrideInput 
Sztring a riasztás pillanatfelvételben 
BadSPtOvrdInpW: InAlarm 

LWT visszaállítás bemeneti jel 
tartományon kívül. 
Ezt a tartományon kívül 
figyelmeztetést úgy lehet értelmezni, 
hogy a jel erőssége kevesebb mint 
3mA vagy több mint 21mA. 

Ellenőrizze az egység vezérlőbe 
bemenő jel értékeit. Annak a 
megengedett mA tartományban kell 
lennie. 
 

Ellenőrizze a vezetékek árnyékolását. 
 

Ha a bemeneti jel a megengedett 
tartományban van, ellenőrizze a 
vezérlő kimenet megfelelő értékét. 

6.1.2.1 Helytelen áramerősség korlátozás bemenet 

Ez a riasztás akkor generálódik, ha engedélyezve lett a flexibilis áramerősség korlátozás opció, a 

vezérlőbe bemenő jel pedig tartományon kívül van. 

Tünet Ok Megoldás 

Az egység állapota: működés. 
A harang ikon mozog a vezérlő 
kijelzőjén.  
Nem lehet használni a flexibilis 
áramerősség határérték funkciót. 
Sztring a riasztási listában: 
BadCurrentLimitInput 
Sztring a riasztási naplóban: 

 BadCurrentLimitInput 

Sztring a riasztás pillanatfelvételben 
BadCurrLmInpW: InAlarm 

A flexibilis áramerősség határérték 
bemenet tartományon kívül van. 
Ezt a tartományon kívül 
figyelmeztetést úgy lehet értelmezni, 
hogy a jel erőssége kevesebb mint 
3mA vagy több mint 21mA. 

Ellenőrizze az egység vezérlőbe 
bemenő jel értékeit. Annak a 
megengedett mA tartományban kell 
lennie. 
 

Ellenőrizze a vezetékek árnyékolását. 
 

Ha a bemeneti jel a megengedett 
tartományban van, ellenőrizze a 
vezérlő kimenet megfelelő értékét. 

 
6.1.3 Problémák az egységgel 

6.1.3.1 Külső levegő hőmérséklet (OAT) kizárás 

Tünet Ok Megoldás 

Az egység állapota: 
StartInhbtAmbTemp. 
Minden kör le van állítva egy normál 
lekapcsolási folyamatot követően. 

A külső környezeti hőmérséklet 

alacsonyabb, mint az egység 

vezérlőjében beállított érték. 

 

Ellenőrizze a vezérlőben beállított 

minimum külső hőmérséklet 

értéket. 
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A harang ikon mozog a vezérlő 
kijelzőjén. 
 
Sztring a riasztási listában: 
BadCurrentLimitInput 
Sztring a riasztási naplóban: 

 BadCurrentLimitInput 

Sztring a riasztás pillanatfelvételben 
BadCurrLmInpW: InAlarm 

Ellenőrizze, hogy ez az érték 

megfelel-e a hűtő alkalmazásának, 

ezért ellenőrizze a hűtő megfelelő 

alkalmazását és használatát. 

A kültéri környezeti hőmérséklet 

érzékelő rendellenes működése. 

A hőmérsékleti értékekre vonatkozó 

kOhm (k) tartománnyal 

kapcsolatos információknak 

megfelelően ellenőrizze az OAT 

érzékelő megfelelő működését. 

6.1.3.2 Párologtató 1. szivattyú hiba 

Ez a riasztás akkor generálódik, ha a szivattyú elindult, de az áramláskapcsoló nem tud bezárni. 

Tünet Ok Megoldás 

Az egység BE lehet kapcsolva.  
A harang ikon mozog a vezérlő 
kijelzőjén.  
A 2. szivattyú meghibásodása esetén 
a tartalék szivattyú kerül használatra 
vagy leáll az összes kör. 
Sztring a riasztási listában: 
EvapPump1Fault 
Sztring a riasztási naplóban: 

 EvapPump1Fault 

Sztring a riasztás pillanatfelvételben 
EvPumpFlt1: InAlarm 

Lehet, hogy nem működik az 1. 

szivattyú. 

Ellenőrizze, hogy van-e probléma 

az 1. szivattyú kábelezésével. 

Ellenőrizze, hogy kioldott-e az 1. 

szivattyú megszakítója. 

Ellenőrizze, hogy van-e probléma a 

kábelek bekötésével a szivattyú 

indító és az egység ellenőrző 

között. 

Ellenőrizze, hogy vannak-e 

eltömődések a szivattyú szűrőben 

és a víz körben. 

Az áramláskapcsoló nem működik 

megfelelően 

Ellenőrizze az áramláskapcsoló 

bekötését és kalibrálását. 

6.1.3.3 Párologtató 2. szivattyú hiba 

Tünet Ok Megoldás 

Az egység BE lehet kapcsolva.  
A harang ikon mozog a vezérlő 
kijelzőjén.  
A 1. szivattyú meghibásodása esetén 
a tartalék szivattyú kerül használatra 
vagy leáll az összes kör. 
Sztring a riasztási listában: 
EvapPump2Fault 

Sztring a riasztási naplóban: 

 EvapPump2Fault 

Sztring a riasztás pillanatfelvételben 
EvPumpFlt2: InAlarm 

Nem működik a 2. szivattyú. Ellenőrizze, hogy van-e probléma 

az 1. szivattyú kábelezésével. 

 

Ellenőrizze, hogy kioldott-e az 2. 

szivattyú megszakítója. 

Ellenőrizze, hogy van-e probléma a 

kábelek bekötésével a szivattyú 

indító és az egység ellenőrző 

között. 

Ellenőrizze, hogy vannak-e 

eltömődések a szivattyú szűrőben 

és a víz körben. 

Az áramláskapcsoló nem működik 

megfelelően 

Ellenőrizze az áramláskapcsoló 

bekötését és kalibrálását. 

6.1.4 Egység leszívás leállás riasztások 

6.1.4.1 Párologtató bemenő víz hőmérséklet (EWT) érzékelő hiba  

Ez a riasztás akkor generálódik, ha a bemeneti ellenállás egy megengedhető tartományon kívül 

van. 

Tünet Ok Megoldás 

Az egység állapota: ki. 
Minden kör le van állítva egy normál 
lekapcsolási folyamatot követően. 
A harang ikon mozog a vezérlő 
kijelzőjén. 
Sztring a riasztási listában: 
UnitOffEvpEntWTempSen 

Sztring a riasztási naplóban: 

Az érzékelő eltört. 

 
Ellenőrizze az érzékelő épségét a  

táblázatnak és a megengedett 

kOhm (k) tartománynak 

megfelelően. 

Ellenőrizze az érzékelő megfelelő 

működését 

Az érzékelő rövidre van zárva. Egy ellenállásmérővel ellenőrizze, 
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 UnitOffEvpEntWTempSen 

Sztring a riasztás pillanatfelvételben 
EvapEntWTemp Fault: InAlarm 

 hogy rövidre van-e zárva az 

érzékelő. 

Az érzékelő nincs megfelelően 
csatlakoztatva (nyitva). 

Ellenőrizze, hogy az elektromos 
érintkezéseken nincs víz és 
nedvesség. 

Ellenőrizze, hogy az elektromos 
csatlakozók jól vannak bedugva.  

Ellenőrizze, hogy az érzékelők 
kábelezése jó, és megfelel a 
kapcsolási rajzon látható 
információknak. 

 

6.1.4.2 Külső környezeti hőmérséklet érzékelő hiba riasztás 

Ez a riasztás akkor generálódik, ha a bemeneti ellenállás egy megengedhető tartományon kívül 

van. 

Tünet Ok Megoldás 

Az egység állapota: ki. 
Minden kör le van állítva egy normál 
lekapcsolási folyamatot követően.  
A harang ikon mozog a vezérlő 
kijelzőjén. 
Sztring a riasztási listában: 
UnitOffAmbTempSen 

Sztring a riasztási naplóban: 

 UnitOffAmbTempSen 

Sztring a riasztás pillanatfelvételben 
QAHőm: InAlarm 

Az érzékelő eltört. 

 
Ellenőrizze az érzékelő épségét. 

Ellenőrizze az érzékelők jó 

működését a  

táblázatnak és a megengedett 

kOhm (k) tartománynak 

megfelelően. 

Az érzékelő rövidre van zárva. 

 
Egy ellenállásmérővel ellenőrizze, 

hogy rövidre van-e zárva az 

érzékelő. 

Az érzékelő nincs megfelelően 
csatlakoztatva (nyitva). 

Ellenőrizze, hogy az elektromos 
érintkezéseken nincs víz és 
nedvesség. 

Ellenőrizze, hogy az elektromos 
csatlakozók jól vannak bedugva.  

Ellenőrizze, hogy az érzékelők 
kábelezése jó, és megfelel a 
kapcsolási rajzon látható 
információknak. 

6.1.4.3 Párologtató víz hőmérséklet felcserélve  

Ez a riasztás akkor generálódik, ha a bemenő víz hőmérséklete 1°C fokkal alacsonyabb a kimenő 

víz hőmérsékleténél, és legalább egy kompresszor működésben van. 

Tünet Ok Megoldás 

Az egység állapota: ki. 
Minden kör le van állítva egy normál 
lekapcsolási folyamatot követően.  
A harang ikon mozog a vezérlő 
kijelzőjén. 
Sztring a riasztási listában: 
UnitOffEvpWTempInvrtd 
Sztring a riasztási naplóban: 

 UnitOffEvpWTempInvrtd 

Sztring a riasztás pillanatfelvételben 
EvapInvAl: InAlarm 

Fel vannak cserélve a bemenő és 
kimenő víz hőmérséklet érzékelők. 

Ellenőrizze a vezérlőn lévő érzékelők 
kábelezéseit. 

Működő vízszivattyú mellett 
ellenőrizze a két érzékelő közötti 
eltérést 

Meg vannak fordítva a bemenő és 
kimenő vízcsövek 

Ellenőrizze, hogy a víz a 
hűtőközeghez képest az ellentétes 
irányba forog. 

A vízszivattyú fordítva működik. Ellenőrizze, hogy a víz a 
hűtőközeghez képest ellentétes 
irányba forog. 

6.1.5 Egység gyorsleállás riasztások 

6.1.5.1 Vészleállító  

Ez a riasztás akkor generálódik, ha aktiválják a vészleállító gombot. 
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A vészleállító gomb visszaállítása előtt ellenőrizze, hogy a káros körülmény elhárítása megtörtént. 

  

Tünet Ok Megoldás 

Az egység állapota: ki. 
Hirtelen minden kör leállt.  
A harang ikon mozog a vezérlő 
kijelzőjén. 
Sztring a riasztási listában: 
UnitOffEmergencyStop 
Sztring a riasztási naplóban: 

 UnitOffEmergencyStop 

Sztring a riasztás pillanatfelvételben 
OATemp: InAlarm 

Benyomták a vészleállító gombot. A vészleállító gomb óramutató 
járásával ellentétes irányba történő 
elforgatásával a riasztásnak el kell 
tűnnie.  

A vészleállító gomb nincs benyomva Ellenőrizze az elektromos 
csatlakozást a gomb és a vezérlő 
között. 

6.1.5.2 OptionCtrlrCommFail 

Ez a riasztás akkor generálódik, ha kommunikációs problémák lépnek fel az AC modullal. 

Tünet Ok Megoldás 

Az egység állapota: ki. 
Hirtelen minden kör leállt.  
A harang ikon mozog a vezérlő 
kijelzőjén. 
Sztring a riasztási listában: 
OptionCtrlrCommFail 
Sztring a riasztási naplóban: 

 OptionCtrlrCommFail 

Sztring a riasztás pillanatfelvételben 
OptionExtFlt: InAlarm 

A modul nem kap ellátást Ellenőrizze a csatlakozón keresztül 
érkező tápellátást a modul oldalán. 

Ellenőrizze, hogy a LEDek zöldek. 

Ellenőrizze, hogy az oldalsó 
csatlakozó szorosan kapcsolódik a 
modulhoz 

A modul címe nincs jól beállítva A kapcsolási rajz segítségével 
ellenőrizze, hogy a modul címe 
helyes. 

A modul eltört Ellenőrizze, hogy a LEDek zöldek. Ha 
a BSP LED folyamatosan vörösen 
világít, cserélje ki a modult 

Ellenőrizze, hogy a tápellátás 
rendben van, a LEDek pedig ki 
vannak kapcsolva. Ebben az esetben 
cserélje ki a modult 

6.1.5.3 EXV meghajtó hiba  

Ez a riasztás akkor generálódik, ha kommunikációs probléma lép fel egy exv meghajtó modullal 

(EEXV1 vagy EEXV2). 

Tünet Ok Megoldás 

Az egység állapota: ki. 
Hirtelen minden kör leállt.  
A harang ikon mozog a vezérlő 
kijelzőjén. 
Sztring a riasztási listában: 
Cx OffEXVCrtlrComFail 

Sztring a riasztási naplóban: 

 Cx OffEXVCrtlrComFail 

Sztring a riasztási pillanatfelvételben: 
ExvExtFltx: InAlarm 

A modul nem kap ellátást Ellenőrizze a csatlakozón keresztül 
érkező tápellátást a modul oldalán. 

Ellenőrizze, hogy a LEDek zöldek. 

Ellenőrizze, hogy az oldalsó 
csatlakozó szorosan kapcsolódik a 
modulhoz 

A modul címe nincs jól beállítva A kapcsolási rajz segítségével 
ellenőrizze, hogy a modul címe 
helyes. 

A modul eltört Ellenőrizze, hogy a LEDek zöldek. Ha 
a BSP LED folyamatosan vörösen 
világít, cserélje ki a modult 

Ellenőrizze, hogy a tápellátás 
rendben van, a LEDek pedig ki 
vannak kapcsolva. Ebben az esetben 
cserélje ki a modult 

6.1.5.4 PVM riasztás    
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Ennek a hibának a megoldásához közvetlen beavatkozást kell végezni a tápegységen. 
A tápegységen történő közvetlen beavatkozás áramütést, égéseket vagy halált okozhat. Ezt a 
műveletet felkészült személyeknek kell elvégezniük. Ha kérdése merülne fel, forduljon a karbantartó 
vállalathoz. 

  

Ez a riasztás akkor generálódik, ha probléma van a hűtő tápellátásával. 
 
Tünet Ok Megoldás 

Az egység állapota: ki. 
Hirtelen minden kör leállt. A harang 
ikon mozog a vezérlő kijelzőjén. 
Sztring a riasztási listában: 
Cx OffEXVCrtlrComFail 

Sztring a riasztási naplóban: 

 Cx OffEXVCrtlrComFail 

Sztring a riasztás pillanatfelvételben 
ExvExtFltx: InAlarm 

Egy fázis elvesztése. 
 

Ellenőrizze az egyes fázisok 
feszültségi szintjeit. 

Az L1, L2, L3 csatlakozások helytelen 
sorrendje. 
 

Ellenőrizze az L1, L2, L3 
csatlakozások sorrendjét a hűtő 
kapcsolási rajza szerint. 

Az egység elektromos szekrényében 
a feszültség szintje nincs a 
megengedett tartományon belül 
(±10%). 
 

Ellenőrizze, hogy az egyes fázisok 
feszültségi szintje a hűtő adattábláján 
megjelölt tartományon belül van.  

Fontos ellenőrizni az egyes fázisok 

feszültségi szintjeit, de nem működő 

hűtő mellett, hanem akkor is, mikor a 

hűtő a minimális kapacitási szintről 

elindulva eléri a teljes kapacitást. Erre 

azért van szükség, mert 

feszültségesés következhet be az 

egység hűtési kapacitásának 

bizonyos szintjéről, valamint bizonyos 

működési körülmények miatt (pl OAT 

magas szintjei);  Ezekben az 

esetekben a probléma a tápkábelek 

méretével állhat összefüggésben. 

Rövidzárlat van az egységen. Egy Megger műszer segítségével 
ellenőrizze az egyes körök megfelelő 
elektromos szigetelését. 

6.1.5.5 Párologtató áramlás elvesztése riasztás 

Ez a riasztás a gép befagyásának elkerülése érdekében generálódik akkor, ha megszakad az 

áramlás a hűtő fölé. 

Tünet Ok Megoldás 

Az egység állapota: ki. 
Hirtelen minden kör leállt. 
A harang ikon mozog a vezérlő 
kijelzőjén. 
Sztring a riasztási listában: 
UnitOffEvapWaterFlow 

Sztring a riasztási naplóban: 

 UnitOffEvapWaterFlow 

Sztring a riasztás pillanatfelvételben 
EvapFlowLoss: InAlarm 
 

30 másodpercen keresztül nem volt 
érzékelhető vízáramlás, vagy a 
vízáramlás túl alacsony. 

Ellenőrizze, hogy vannak-e 
eltömődések a szivattyú szűrőben és 
a víz körben. 

Ellenőrizze az áramláskapcsoló 
kalibrálását, és igazítsa azt a 
legkisebb vízáramláshoz. 

Ellenőrizze, hogy a szivattyú 
keverőlapátja szabadon tud forogni, 
és nem sérült. 

Ellenőrizze a szivattyú 
védőberendezéseit (áramköri 
megszakítók, biztosítékok, inverterek 
stb.) 

Ellenőrizze az áramláskapcsoló 
csatlakozásait. 

6.1.5.6 Párologtató víz fagyvédelem riasztás 

Ez a riasztás arra utal, hogy a vízhőmérséklet (bemenő vagy kimenő) a biztonsági határérték alá 

esett. A vezérlő megpróbálja megvédeni a hőcserélőt, mely a szivattyú elindításáért és a víz 

keringéséért felelős.  

Tünet Ok Megoldás 
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Az egység állapota: ki. 
Hirtelen minden kör leállt. 
A harang ikon mozog a vezérlő 
kijelzőjén. 
Sztring a riasztási listában: 
UnitOffEvapWaterTmpLo 
Sztring a riasztási naplóban: 

 UnitOffEvapWaterTmpLo 

Sztring a riasztás pillanatfelvételben 
EvFrz: InAlarm 
 

A vízáramlás túl alacsony. Növelje a vízáramlást. 
 

A párologtatóba bemenő víz 
hőmérséklete túl alacsony. 

Növelje a párologtatóba bemenő víz 
hőmérsékletét. 
 

Nem működik az áramláskapcsoló 
vagy nincs vízáramlás. 

Ellenőrizze az áramláskapcsolót és a 
vízszivattyút. 
 

A hűtőközeg hőmérséklete túl 
alacsony lett (< -0.6°C). 

Ellenőrizze a vízáramlást és a szűrőt. 
A párologtatóban nem jól a 
körülmények a hőcseréléshez. 

Az érzékelők leolvasása (bemenő és 
kimenő) nincs megfelelően kalibrálva. 

Egy megfelelő eszközzel ellenőrizze a 
vízhőmérsékleteket és állítsa be az 
eltéréseket 

6.1.5.7 Külső riasztás 

Ez a riasztás egy külső eszköz problémájára hívja fel a figyelmet, melynek működése 

kapcsolatban van az egység működésével. Ez a külső berendezés lehet egy szivattyú vagy egy 

inverter. 

Tünet Ok Megoldás 

Az egység állapota: ki. 
Minden kör ki van kapcsolva egy 
normál lekapcsolási folyamatot 
követően.  
A harang ikon mozog a vezérlő 
kijelzőjén. 
Sztring a riasztási listában: 
UnitOffExternalAlarm 
Sztring a riasztási naplóban: 

 UnitOffExternalAlarm 

Sztring a riasztás pillanatfelvételben 
ExtAlarm: InAlarm 

 

Olyan külső esemény történt, mely a 
vezérlő panel portjának kinyílását 
okozta legalább 5 másodpercre. 

Ellenőrizze a külső esemény vagy 
riasztás okait. 
 

Ellenőrizze a kábelezést a vezérlőtől 
a külső berendezésig, ha külső 
események vagy riasztások történtek. 

MEGJEGYZÉS: A fentiek akkor érvényesek, ha a Külső hiba mint Riasztás digitális bemenet USER (FELHASZNÁLÓ) 
szintre van állítva (lásd 4.4.2) 

6.1.6 Kör figyelmeztető riasztások 

6.1.6.1 Hibás leszívás 

Ez a riasztás arra utal, hogy a kör nem tudta eltávolítani az összes hűtőközeget a párologtatóból. 

Tünet Ok Megoldás 

A kör állapota: ki. 
Nincsenek útmutatások a képernyőn 
Sztring a riasztási listában: 
-- 
Sztring a riasztási naplóban: 

 Cx Failed Pumpdown 

Sztring a riasztás pillanatfelvételben 
PdFail: InAlarm 

Az EEXV nem zár be rendesen, ezért 
"rövidzárlat" van a kör magas 
nyomású oldala és alacsony nyomású 
oldala között. 

Ellenőrizze az EEXV megfelelő 
működését és a teljes zárási 
helyzetét. A szelep bezárása után az 
oldalsó üvegen keresztül már nem 
látható a hűtőközeg alacsony szintje. 

Ellenőrizze a LEDet a szelep tetején; 
a C LEDnek folyamatosan zölden kell 
világítania. Ha a LEDek felváltva 
villognak, a szelep motor nincs 
megfelelően bekötve. 

A párologtatási nyomás érzékelő nem 
működik megfelelően. 

Ellenőrizze a párologtatási nyomás 
érzékelő megfelelő működését. 

A kompresszor belül megsérült vagy 
mechanikai problémák vannak rajta, 
például a belső visszacsapó szelepen 
vagy a belső spirálmeneteken vagy 
szárnyakon. 

Ellenőrizze a kompresszorokat a 
körökön. 
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6.1.7 Kör leszívás leállás riasztások 

6.1.7.1 Szívási hőmérséklet szenzor hiba 
Ez a riasztás arra utal, hogy az érzékelő nem végzi megfelelően a leolvasást. 

Tünet Ok Megoldás 

A kör állapota: ki. 
A kör ki van kapcsolva egy normál 
lekapcsolási folyamatot követően.  
A harang ikon mozog a vezérlő 
kijelzőjén. 
Sztring a riasztási listában: 
CxCmp1 OffSuctTempSen 
Sztring a riasztási naplóban: 

 CxCmp1 OffSuctTempSen 

Sztring a riasztás pillanatfelvételben 
Co1.SuctTemp: InAlarm 

Az érzékelő rövidre van zárva. Ellenőrizze az érzékelő épségét. 

A hőmérsékleti értékekre vonatkozó 

kOhm (k) tartománnyal kapcsolatos 
információknak megfelelően 
ellenőrizze az érzékelők megfelelő 
működését. 

Az érzékelő eltört. Egy ellenállásmérővel ellenőrizze, 
hogy rövidre van-e zárva az érzékelő.
  

Az érzékelő nincs megfelelően 
csatlakoztatva (nyitva). 

Ellenőrizze, hogy az érzékelő jól van 
felszerelve a hűtőközeg csőre. 

Ellenőrizze, hogy az érzékelő 
elektromos érintkezésein nincs víz és 
nedvesség. 

Ellenőrizze, hogy az elektromos 
csatlakozók jól vannak bedugva. 

Ellenőrizze, hogy az érzékelők 
kábelezése jó, és megfelel a 
kapcsolási rajzon látható 
információknak. 

6.1.7.2 Ürítési hőmérséklet szenzor hiba 

Ez a riasztás arra utal, hogy az érzékelő nem végzi megfelelően a leolvasást. 

Tünet Ok Megoldás 

A kör állapota: ki. 
A kör ki van kapcsolva egy normál 
lekapcsolási folyamatot követően.  
A harang ikon mozog a vezérlő 
kijelzőjén. 
Sztring a riasztási listában: 
CxCmp1 OffDischTmpSen 

Sztring a riasztási naplóban: 

 CxCmp1 OffDischTmpSen 

Sztring a riasztás pillanatfelvételben 
Co1.DischTemp: InAlarm 

Az érzékelő rövidre van zárva. Ellenőrizze az érzékelő épségét. 

A hőmérsékleti értékekre vonatkozó 

kOhm (k) tartománnyal kapcsolatos 
információknak megfelelően 
ellenőrizze az érzékelők megfelelő 
működését. 

Az érzékelő eltört. Egy ellenállásmérővel ellenőrizze, 
hogy rövidre van-e zárva az érzékelő.
  

Az érzékelő nincs megfelelően 
csatlakoztatva (nyitva). 

Ellenőrizze, hogy az érzékelő jól van 
felszerelve a hűtőközeg csőre. 

Ellenőrizze, hogy az érzékelő 
elektromos érintkezésein nincs víz és 
nedvesség. 

Ellenőrizze, hogy az elektromos 
csatlakozók jól vannak bedugva. 

Ellenőrizze, hogy az érzékelők 
kábelezése jó, és megfelel a 
kapcsolási rajzon látható 
információknak. 

6.1.7.3 Olajnyomás szenzor hiba 

Ez a riasztás arra utal, hogy az érzékelő nem végzi megfelelően a leolvasást. 

Tünet Ok Megoldás 

A kör állapota: ki. 
A kör ki van kapcsolva egy normál 
lekapcsolási folyamatot követően.  
A harang ikon mozog a vezérlő 

Az érzékelő rövidre van zárva. Ellenőrizze az érzékelő épségét. 

A hőmérsékleti értékekre vonatkozó 

kOhm (k) tartománnyal kapcsolatos 
információknak megfelelően 
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kijelzőjén. 
Sztring a riasztási listában: 
CxCmp1 OffOilFeedPSen 

Sztring a riasztási naplóban: 

 CxCmp1 OffOilFeedPSen 

Sztring a riasztás pillanatfelvételben 
Co1.OilFeedP: InAlarm 

ellenőrizze az érzékelők megfelelő 
működését. 

Az érzékelő eltört. Egy ellenállásmérővel ellenőrizze, 
hogy rövidre van-e zárva az érzékelő.
  

Az érzékelő nincs megfelelően 
csatlakoztatva (nyitva). 

Ellenőrizze, hogy az érzékelő jól van 
felszerelve a hűtőközeg csőre. 

Ellenőrizze, hogy az érzékelő 
elektromos érintkezésein nincs víz és 
nedvesség. 

Ellenőrizze, hogy az elektromos 
csatlakozók jól vannak bedugva. 

Ellenőrizze, hogy az érzékelők 
kábelezése jó, és megfelel a 
kapcsolási rajzon látható 
információknak. 

Ellenőrizze az érzékelő áramellátását. 

6.1.7.4 Magas Vfd kompresszor hőmérséklet hiba 

Ez a riasztás arra utal, hogy a Vfd hőmérséklet túl magas ahhoz, hogy lehetővé tegye a 

kompresszor működését. 

Tünet Ok Megoldás 

A kör állapota: ki. 
A kör ki van kapcsolva egy normál 
lekapcsolási folyamatot követően.  
A harang ikon mozog a vezérlő 
kijelzőjén. 
Sztring a riasztási listában: 
CxCmp1 VfdOverTemp 
Sztring a riasztási naplóban: 

 CxCmp1 VfdOverTemp 

Sztring a riasztás pillanatfelvételben 
VfdOverload: InAlarm 

A hűtő mágnesszelep  nem működik 
megfelelően. 

Ellenőrizze a mágnesszelep 
elektromos csatlakoztatásait. 

Ellenőrizze a hűtőközeg töltöttségi 
szintjét. Az alacsony töltöttségi szint a 
Vfd elektronikájának a túlhevülését 
okozhatja. 

Ellenőrizze, hogy vannak-e akadályok 
a csőben. 

A Vfd melegítő nincs jól bekötve. Ellenőrizze, hogy kikapcsol-e a Vfd 
melegítő, amikor emelkedik a Vfd 
hőmérséklet. 

Ellenőrizze, hogy a Vfd melegítőt 
irányító kontaktor megfelelően 
kapcsol be. 

 

6.1.7.5 Alacsony Vfd kompresszor hőmérséklet hiba 

Ez a riasztás arra utal, hogy a Vfd hőmérséklet túl alacsony ahhoz, hogy lehetővé tegye a 
kompresszor működését. 
 
Tünet Ok Megoldás 

A kör állapota: ki. 
A kör ki van kapcsolva egy normál 
lekapcsolási folyamatot követően.  
A harang ikon mozog a vezérlő 
kijelzőjén. 
Sztring a riasztási listában: 
CxCmp1 VfdLowTemp 

Sztring a riasztási naplóban: 

 CxCmp1 VfdLowTemp 

Sztring a riasztás pillanatfelvételben 
LowVfdTemp: InAlarm 

A hűtő mágnesszelep  nem működik 
megfelelően. A kompresszor 
működése során mindig nyitva van. 

Ellenőrizze a mágnesszelep 
elektromos csatlakoztatásait. 

Ellenőrizze a szelep működését és 
győződjön meg arról, hogy jól be tud 
zárni. 

Ellenőrizze a szelep működési 
ciklusait. Korlátozott számú ciklusa 
van. 

A Vfd melegítő nem működik. Ellenőrizze, hogy kap-e ellátást a Vfd 
melegítő. 

Ellenőrizze, hogy az Vfd melegítő 
akkor kap parancsot, ha a Vfd 
hőmérséklet alacsony. 
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6.1.7.6 Gázszivárgás hiba 

Ez a riasztás arra utal, hogy a Vfd hőmérséklet túl alacsony ahhoz, hogy lehetővé tegye a 
kompresszor működését. 
 
Tünet Ok Megoldás 

A kör állapota: ki. 
A kör a kikapcsolási folyamatot és a 
kör mély leszívását követően ki van 
kapcsolva.  
A harang ikon mozog a vezérlő 
kijelzőjén. 
Sztring a riasztási listában: 
C1 OffGasLeakage  
Sztring a riasztási naplóban: 

 C1 OffGasLeakage 

Sztring a riasztás pillanatfelvételben 
GasLeakage: InAlarm 

Gázszivárgás a kompresszor 
dobozban. 

Kapcsolja ki az egységet és végezzen 
el egy gázszivárgás próbát. 

Gázszivárgás érzékelő hiba. Tegye az érzékelőt a kinti levegőre és 
ellenőrizze, hogy eltűnik a riasztás. 
Szükség esetén cserélje ki az 
érzékelőt vagy tiltsa le az opciót egy 
új rész beszerzése előtt. 

6.1.8 Kör gyorsleállás riasztások 

6.1.8.1 Alacsony nyomás riasztás 

Ez a riasztás akkor generálódik, ha a párologtatási nyomás az Alacsony nyomás tehermentesítés 

alá esik, a vezérlő pedig nem képes kompenzálni ezt a körülményt. 

Tünet Ok Megoldás 

A kör állapota: ki. 
A  kompresszor nem kap terhelést és 
nem történik meg a tehermentesítése 
sem; a kör azonnal leállt.  
A harang ikon mozog a vezérlő 
kijelzőjén. 
Sztring a riasztási listában: 
CxCmp1 OffEvapPressLo 
Sztring a riasztási naplóban: 

 CxCmp1 OffEvapPressLo 

Sztring a riasztás pillanatfelvételben 
EvapRefPress: InAlarm 

Átmeneti körülmény, pl. egy ventilátor 
felkapcsolása. 

Várja meg, hogy a körülményt 
visszaállítsa az EXV vezérlő 

A hűtőközeg töltöttségi szintje 
alacsony. 

Ellenőrizze a folyadékvezetéken lévő 
oldalsó üvegen keresztül, hogy van-e 
gázképződés.  

A megfelelő töltöttségi szint 
ellenőrzéséhez mérje meg az 
alhűtést. 

Az ügyfél alkalmazásának való 
megfelelés érdekében nincs beállítva 
a védelmi határérték. 

Ellenőrizze a párologtató közelítését 
és a hozzá tartozó vízhőmérsékleti 
értéket az alacsony nyomás tartás 
határérték kiértékeléséhez. 

Magas párologtató közelítés Tisztítsa ki a párologtatót 

Ellenőrizze a hőcserélőbe áramló 
folyadék minőségét. 

Ellenőrizze a glikol százalékot és 
típust (etilén vagy propilén) 

Túl alacsony a vízáramlás a 
hőcserélőben. 

Növelje a vízáramlást. 

A párologtatási nyomás transzduktor 
nem működik megfelelően. 

Ellenőrizze az érzékelő megfelelő 
működését, és egy megfelelő 
mérőműszerrel kalibrálja a leolvasott 
értékeket. 

Az EEXV nem működik megfelelően. 
Nem mozog eléggé vagy az ellenkező 
irányba mozog. 

Ellenőrizze, hogy a nyomás 
határérték elérése után be tud-e 
fejeződni a leszívási fázis; 

Ellenőrizze a szelep mozgásait. 

A kapcsolási rajzon ellenőrizze a 
szelep hajtóegységének a 
csatlakozását. 

Ellenőrizze az egyes tekercsek 
ellenállását, azoknak 0 Ohm értéktől 
különbözőnek kell lenniük. 

A vízhőmérséklet alacsony Növelje a bemenő víz hőmérsékletét. 
Ellenőrizze az alacsony nyomás 
biztonsági berendezések beállításait. 
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6.1.8.2 Magas nyomás riasztás 

Ez a riasztás akkor generálódik, ha a kondenzátor telített hőmérséklete a Maximum kondenzátor 

telített hőmérséklet fölé megy, a vezérlő pedig nem képes kompenzálni ezt a körülményt. A 

Maximum kondenzátor telített hőmérséklet 68,5°C, de csökkenhet, ha a párologtató telített 

hőmérséklete negatívvá válik. 

Tünet Ok Megoldás 

A kör állapota: ki. 
A  kompresszor nem kap terhelést és 
nem történik meg a tehermentesítése 
sem; a kör leállt. 
A harang ikon mozog a vezérlő 
kijelzőjén. 
Sztring a riasztási listában: 
CxCmp1 OffCndPressHi 

Sztring a riasztási naplóban: 

 CxCmp1 OffCndPressHi 

Sztring a riasztás pillanatfelvételben 
CondRefPress: InAlarm 

Egy vagy több kondenzátor ventilátor 
nem működik megfelelően. 

Ellenőrizze, hogy aktívak-e a 
ventilátor védőberendezései. 

Ellenőrizze a ventillátorok szabad 
forgását. 

Ellenőrizze, hogy semmi nem 
akadályozza a szabad légáramlást. 

Piszkos vagy részlegesen leblokkolt 
kondenzátor olaj. 

Az esetleges akadályokat távolítsa el; 
Puha kefével és levegő befúvásával 
tisztítsa meg a kondenzátor tekercset. 

A kondenzátorba bemenő levegő 
hőmérséklete túl magas. 

A levegő kondenzátor bemeneténél 
mért hőmérséklete nem lépheti túl a 
hűtő működési tartományában 
(munkavégzési tartomány) feltüntetett 
határértéket. 

Ellenőrizze a helyet, ahová az egység 
telepítve van, és ellenőrizze, hogy 
nincs rövidzárlat az egység 
ventilátorainál és a következő 
ventilátoroknál (Ellenőrizze az IOM 
megfelelő telepítését). 

Egy vagy több kondenzátor 
ventilátor rossz irányba 
forog. 

Ellenőrizze a fázisok megfelelő 
sorrendjét (L1, L2, L3) a ventilátor 
elektromos csatlakozásában. 

Az egységben lévő 
hűtőközeg szintje túl magas. 

A megfelelő hűtőanyag-szint közvetett 
ellenőrzéséhez ellenőrizze a folyadék 
alhűtési és a szívási túlhevülési fázist. 
Szükség esetén gyűjtse össze az 
összes hűtőanyagot és mérje le, majd 
ellenőrizze, hogy az érték megfelel az 
adattáblán szereplő, kg-ban megadott 
értéknek. 

A kondenzációs nyomás transzduktor 
nem működik megfelelően. 

Ellenőrizze a magasnyomás érzékelő 
megfelelő működését. 

6.1.8.3 Mechanikus magas nyomás riasztás 

Ez a riasztás akkor generálóik, mikor a kondenzátor nyomása a mechanikus magasnyomás 

határérték fölé emelkedik, kiváltva ezzel a segédrelék kinyitását. Ez a kompresszor és a körben 

lévő többi aktuátor azonnali lekapcsolását eredményezi. 

 

Tünet Ok Megoldás 

A kör állapota: ki. 
A  kompresszor nem kap terhelést és 
nem történik meg a tehermentesítése 
sem; a kör leállt. 
A harang ikon mozog a vezérlő 
kijelzőjén. 
Sztring a riasztási listában: 
CxCmp1 OffMechPressHi 
Sztring a riasztási naplóban: 

 CxCmp1 OffMechPressHi 

Sztring a riasztás pillanatfelvételben 
Co1.MhpAl: InAlarm 

Egy vagy több kondenzátor ventilátor 
nem működik megfelelően. 

Ellenőrizze, hogy aktívak-e a 
ventilátor védőberendezései. 

Ellenőrizze a ventillátorok szabad 
forgását. 

Ellenőrizze, hogy semmi nem 
akadályozza a szabad légáramlást. 

Piszkos vagy részlegesen leblokkolt 
kondenzátor olaj. 

Az esetleges akadályokat távolítsa el; 
Puha kefével és levegő befúvásával 
tisztítsa meg a kondenzátor tekercset. 

A kondenzátorba bemenő levegő 
hőmérséklete túl magas. 

A levegő kondenzátor bemeneténél 
mért hőmérséklete nem lépheti túl a 
hűtő működési tartományában 
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(munkavégzési tartomány) feltüntetett 
határértéket. 

Ellenőrizze a helyet, ahová az egység 
telepítve van, és ellenőrizze, hogy 
nincs rövidzárlat az egység 
ventilátorainál és a következő 
ventilátoroknál (Ellenőrizze az IOM 
megfelelő telepítését). 

Egy vagy több kondenzátor 
ventilátor rossz irányba 
forog. 

Ellenőrizze a fázisok megfelelő 
sorrendjét (L1, L2, L3) a ventilátor 
elektromos csatlakozásában. 

Az egységben lévő 
hűtőközeg szintje túl magas. 

A megfelelő hűtőanyag-szint közvetett 
ellenőrzéséhez ellenőrizze a folyadék 
alhűtési és a szívási túlhevülési fázist. 
Szükség esetén gyűjtse össze az 
összes hűtőanyagot és mérje le, majd 
ellenőrizze, hogy az érték megfelel az 
adattáblán szereplő, kg-ban megadott 
értéknek. 

A mechanikus magasnyomás 
kapcsoló sérült vagy nincs kalibrálva. 

Ellenőrizze a magasnyomás kapcsoló 
megfelelő működését. 

6.1.8.4 Magas ürítési hőmérséklet riasztás 

Ez a riasztás arra utal, hogy a kompresszor ürítési pontjánál a hőmérséklet túllépte a felső 

határértéket, ez pedig a kompresszor mechanikai részeinek a sérülését okozhatja. 

 

Ha ez a riasztás jelentkezik, a kompresszor forgattyúsház és az ürítő csövek nagyon forróvá 
válhatnak. Ebben a helyzetben legyen nagyon óvatos, ha érintkezésbe kerül a kompresszor 
forgattyúsházzal vagy az ürítő csövekkel. 

  

Tünet Ok Megoldás 

A kör állapota: ki. 
A  kompresszor nem kap terhelést és 
nem történik meg a tehermentesítése 
sem; a kör leállt. 
A harang ikon mozog a vezérlő 
kijelzőjén. 
Sztring a riasztási listában: 
CxCmp1 OffDischTmpHi 
Sztring a riasztási naplóban: 

 CxCmp1 OffDischTmpHi 

Sztring a riasztás pillanatfelvételben 
Co1.DischTemp: InAlarm 

A folyadék befecskendezés nem 
megfelelő. 

Ellenőrizze az elektromos 
csatlakoztatást a vezérlő és a 
folyadék befecskendező 
mágnesszelep között. 

Aktiválás után az ürítési hőmérséklet 
megfigyelésével ellenőrizze, hogy 
nincs eltömődve a folyadék 
befecskendező vezeték. 

A folyadék befecskendezés nyílása 
kicsi. 

Ellenőrizze, hogy a folyadék 
befecskendezéshez tartozó 
mágnesszelep aktiválása esetén a 
hőmérsékletet a megadott 
határértékek között lehet-e tartani. 

Az ürítési hőmérséklet érzékelő nem 
működik megfelelően. 

Ellenőrizze az ürítési hőmérséklet 
megfelelő működését 

6.1.8.5 Magas motor hőmérséklet riasztás 

Ez a riasztás arra utal, hogy a motor hőmérséklet túllépte a biztonságos működésre vonatkozó 

maximum hőmérséklet határértéket. 

 

Tünet Ok Megoldás 

A kör állapota: ki. 
A  kompresszor nem kap terhelést és 
nem történik meg a tehermentesítése 
sem; a kör leállt. 
A harang ikon mozog a vezérlő 

Elégtelen motor hűtés Ellenőrizze a hűtőközeg töltöttségi 
szintjét. 

Ellenőrizze, hogy be vannak-e tartva 
az egység működési határértékei. 
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kijelzőjén. 
Sztring a riasztási listában: 
CxCmp1 OffMotorTempHi 

Sztring a riasztási naplóban: 

 CxCmp1 OffMotorTempHi 

Sztring a riasztás pillanatfelvételben 
Co1.HighMotorTe: InAlarm 

A motor hőmérséklet érzékelő nem 
működik megfelelően. 

Ellenőrizze a motor hőmérséklet 
érzékelő által jelzett értéket és az 
Ohmic értéket. Környezeti 
hőmérsékleten a helyes érték pár 
száz Ohm körül van. 

A vezérlőpanel segítségével 
ellenőrizze az érzékelő elektromos 
csatlakozását. 

6.1.8.6 Magas olajnyomás eltérés riasztás 

Ez a riasztás arra utal, hogy az olajszűrő eltömődött és ki kell cserélni. 

 

Tünet Ok Megoldás 

A kör állapota: ki. 
Leállt a kör. 
A harang ikon mozog a vezérlő 
kijelzőjén. 
Sztring a riasztási listában: 
CxCmp1 OffOilPrDiffHi 
Sztring a riasztási naplóban: 

 CxCmp1 OffOilPrDiffHi 

Sztring a riasztás pillanatfelvételben 
Co1.HighOilPd: InAlarm 

Eltömődött az olajszűrő Cserélje ki az olajszűrőt. 

6.1.8.7 Nincs nyomás indításkor riasztás 

Ez a riasztás segít elkerülni, hogy a kompresszor elindulhasson nagyon alacsony (< 35kPa) 

párolgási vagy kondenzációs nyomás mellett, VFD ventilátor nélküli egységen. 

 

Tünet Ok Megoldás 

A kör állapota: ki. 
Leállt a kör. 
A harang ikon mozog a vezérlő 
kijelzőjén. 
Sztring a riasztási listában: 
Cx OffNoPressAtStart 
Sztring a riasztási naplóban: 

 Cx OffNoPressAtStart 

Sztring a riasztás pillanatfelvételben 
NoPrAtStrt: InAlarm 

A környezeti hőmérséklet túl alacsony Ellenőrizze a gépre vonatkozó 
működési tartományt. 

6.1.8.8 Nincs nyomásváltozás indításkor riasztás 

Ez a riasztás arra utal, hogy a kompresszor nem képes elindulni, vagy nem képes elvégezni egy 

minimális változtatást a párologtatási vagy kondenzációs nyomásokon indítás után. 

 

Tünet Ok Megoldás 

A kör állapota: ki. 
Leállt a kör. 
A harang ikon mozog a vezérlő 
kijelzőjén. 
Sztring a riasztási listában: 
Cx OffNoPressChgStart 
Sztring a riasztási naplóban: 

 Cx OffNoPressChgStart 

Sztring a riasztás pillanatfelvételben 
NoPrChgStrt: InAlarm 

A kompresszor nem tud elindulni Ellenőrizze, hogy az indítójel jól van 
rákötve az inverterre. 

A kompresszor rossz irányba fordul. A kapcsolási rajz segítségével 
ellenőrizze a kompresszor fázisainak 
(L1, L2, L3) helyes sorrendjét. 
 

A z inverter nem a helyes 
forgásirányra van beállítva. 

A hűtőközeg körben nincs hűtőközeg. Ellenőrizze a kör nyomását és azt, 
hogy van-e benne hűtőközeg. 

A párolgási vagy kondenzációs 
nyomás transzduktorok működése 
nem megfelelő. 

Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a 
párolgási vagy kondenzációs nyomás 
transzduktorok működése.  
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6.1.8.9 Párolgási nyomás érzékelő hiba 

Ez a riasztás arra utal, hogy a párolgási nyomás transzduktor nem működik megfelelően. 

Tünet Ok Megoldás 

A kör állapota: ki. 
Leállt a kör. 
A harang ikon mozog a vezérlő 
kijelzőjén. 
Sztring a riasztási listában: 
CxCmp1 EvapPressSen 
Sztring a riasztási naplóban: 

 CxCmp1 EvapPressSen 

Sztring a riasztás pillanatfelvételben 
EvapRefPress Fault: Más 

Az érzékelő eltört. Ellenőrizze az érzékelő épségét. 
A kPa nyomásértékekre vonatkozó 
mVolt (mV) tartománnyal kapcsolatos 
információknak megfelelően 
ellenőrizze az érzékelők megfelelő 
működését. 

Az érzékelő rövidre van zárva. Egy ellenállásmérővel ellenőrizze, 
hogy rövidre van-e zárva az érzékelő. 

Az érzékelő nincs megfelelően 
csatlakoztatva (nyitva). 

Ellenőrizze, hogy az érzékelő jól van 
felszerelve a hűtőközeg csőre. A 
transzduktornak a szelep mutatóján 
keresztül kell érzékelnie a nyomást. 

Ellenőrizze, hogy az érzékelő 
elektromos érintkezésein nincs víz és 
nedvesség.  

Ellenőrizze, hogy az elektromos 
csatlakozók jól vannak bedugva. 

Ellenőrizze, hogy az érzékelők 
kábelezése jó, és megfelel a 
kapcsolási rajzon látható 
információknak. 

6.1.8.10 Kondenzátor nyomásérzékelő hiba 

Ez a riasztás arra utal, hogy a kondenzációs nyomás transzduktor nem működik megfelelően. 

Tünet Ok Megoldás 

A kör állapota: ki. 
Leállt a kör. 
A harang ikon mozog a vezérlő 
kijelzőjén. 
Sztring a riasztási listában: 
CxCmp1 CondPressSen 
Sztring a riasztási naplóban: 

 CxCmp1 CondPressSen 

Sztring a riasztás pillanatfelvételben 
CondRefPress Fault: Más 

Az érzékelő eltört. Ellenőrizze az érzékelő épségét. 
A kPa nyomásértékekre vonatkozó 
mVolt (mV) tartománnyal kapcsolatos 
információknak megfelelően 
ellenőrizze az érzékelők megfelelő 
működését. 

Az érzékelő rövidre van zárva. Egy ellenállásmérővel ellenőrizze, 
hogy rövidre van-e zárva az érzékelő. 

Az érzékelő nincs megfelelően 
csatlakoztatva (nyitva). 

Ellenőrizze, hogy az érzékelő jól van 
felszerelve a hűtőközeg csőre. A 
transzduktornak a szelep mutatóján 
keresztül kell érzékelnie a nyomást. 

Ellenőrizze, hogy az érzékelő 
elektromos érintkezésein nincs víz és 
nedvesség.  

Ellenőrizze, hogy az elektromos 
csatlakozók jól vannak bedugva. 

Ellenőrizze, hogy az érzékelők 
kábelezése jó, és megfelel a 
kapcsolási rajzon látható 
információknak. 

6.1.8.11 Magas motoráram riasztás 

Ez a riasztás arra utal, hogy a kompresszor által felvett áram meghaladja az előre meghatározott 

határértéket. 

Tünet Ok Megoldás 

A kör állapota: ki. 
A  kompresszor nem kap terhelést és 
nem történik meg a tehermentesítése 
sem; a kör leállt. 
A harang ikon mozog a vezérlő 
kijelzőjén. 

A környezeti hőmérséklet túl magas. Ellenőrizze az egység 
kiválasztásánál, hogy az egység tud-e 
teljes terhelés mellett működni. 

Ellenőrizze, hogy a ventilátorok 
megfelelően működnek-e és képesek 
megfelelő szinten tartani a 
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Sztring a riasztási listában: 
CxCmp1 OffMtrAmpsHi 
Sztring a riasztási naplóban: 

 CxCmp1 OffMtrAmpsHi 
Sztring a riasztás pillanatfelvételben 
Co1.Current Hi: xxx A 

kondenzációs nyomást. 

Az alacsonyabb kondenzációs 
nyomás érdekében tisztítsa meg a 
kondenzátor tekercseit. 

Rossz kompresszor modell lett 
kiválasztva. 

Ellenőrizze az egységhez tartozó 
kompresszor modellt. 

6.1.8.12 Alacsony nyomásarány riasztás 

Ez a riasztás arra utal, hogy a párolgási és kondenzációs nyomás közötti arány egy olyan 

határérték alatt van, mely a kompresszor sebességétől függ és garantálja a kompresszor 

megfelelő kenését. 

Tünet Ok Megoldás 

A kör állapota: ki. 
Leállt a kör. 
A harang ikon mozog a vezérlő 
kijelzőjén. 
Sztring a riasztási listában: 
CxCmp1 OffPrRatioLo 
Sztring a riasztási naplóban: 

 CxCmp1 OffPrRatioLo 

Sztring a riasztás pillanatfelvételben 
LowPrRatio: InAlarm 

A kompresszor nem képes kifejteni a 
minimális kompressziót. 

Ellenőrizze a ventilátor alapértéket és 
beállításokat, lehet, hogy túl 
alacsonyak. 

Ellenőrizze a kompresszor 
áramfelvételét és az ürítési 
túlhevülést. Lehet, hogy megsérült a 
kompresszor. 

Ellenőrizze a szívási / átadási 
nyomásérzékelők megfelelő 
működését. 
 

Ellenőrizze, hogy a belső 
nyomáshatároló szelep nem nyitott ki 
az előző működés során (ellenőrizze 
az egység naplóját). 
Megjegyzés:- 
Ha a leadási és szívási nyomás 
közötti nyomás meghaladja a 22 bart, 
ki kell cserélni a belső 
nyomáshatároló szelepet. 

Ellenőrizze az ajtó és a csavar rotor 
esetleges meghibásodását. 
 

6.1.8.13 Magas feszültség riasztás 

Ez a riasztás arra utal, hogy a hűtő tápfeszültsége túllépi azt a maximális határértéket, mely 

lehetővé teszi az alkotórészek megfelelő működését. Ennek megbecsülése az DC feszültség 

ellenőrzésével történik az inverteren, mely természetesen az elsődleges ellátástól függ. 

 

Ennek a hibának a megoldásához közvetlen beavatkozást kell végezni a tápegységen. 
A tápegységen történő közvetlen beavatkozás áramütést, égéseket vagy halált okozhat. Ezt a 
műveletet felkészült személyeknek kell elvégezniük. Ha kérdése merülne fel, forduljon a karbantartó 
vállalathoz. 

 
Tünet Ok Megoldás 

A kör állapota: ki. 
Leállt a kör. 
A harang ikon mozog a vezérlő 
kijelzőjén. 
Sztring a riasztási listában: 
Cx OffOverVoltage 
Sztring a riasztási naplóban: 

 Cx OffOverVoltage 

Sztring a riasztás pillanatfelvételben 
OverVoltage: InAlarm 

A hűtő fő tápegységében csúcsáram 
következett be, ez okozta a kioldást. 

Ellenőrizze, hogy a fő tápegység a 
megengedett toleranciaértékeken 
belül van. 

A Microtech III egységen végrehajtott 
tápegység beállítás nem felel meg a 
használatban lévő tápegységhez. 

Mérje meg a hűtőt ellátó tápegység 
teljesítményét, és állítsa be ezt az 
értéket a Microtech III egységen. 
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6.1.8.14 Alacsony feszültség riasztás  

Ez a riasztás arra utal, hogy a hűtő tápfeszültsége azon minimális határérték alá esik, mely 

lehetővé teszi az alkotórészek megfelelő működését. 

 

Ennek a hibának a megoldásához közvetlen beavatkozást kell végezni a tápegységen. 
A tápegységen történő közvetlen beavatkozás áramütést, égéseket vagy halált okozhat. Ezt a 
műveletet felkészült személyeknek kell elvégezniük. Ha kérdése merülne fel, forduljon a karbantartó 
vállalathoz. 

 
Tünet Ok Megoldás 

A kör állapota: ki. 
Leállt a kör. 
A harang ikon mozog a vezérlő 
kijelzőjén. 
Sztring a riasztási listában: 
Cx OffUnderVoltage 
Sztring a riasztási naplóban: 

 Cx OffUnderVoltage 

Sztring a riasztás pillanatfelvételben 
UnderVoltage: InAlarm 

A hűtő fő tápegységében futó áram 
elérte az alsó határértéket, ez okozta 
a kioldást. 

Ellenőrizze, hogy a fő tápegység a 
megengedett toleranciaértékeken 
belül van. 

A Microtech III egységen végrehajtott 
tápegység beállítás nem felel meg a 
használatban lévő tápegységhez. 

Mérje meg a hűtőt ellátó tápegység 
teljesítményét, és állítsa be ezt az 
értéket a Microtech III egységen. 

6.1.8.15 Kompresszor VFD túlz hőm 

Ez a riasztás arra utal, hogy az inverter hőmérséklete túllépett egy biztonsági határértéket, ezért le 

kellett állítani, nehogy megsérüljenek az alkotórészek. 

Tünet Ok  Megoldás 

A kör állapota: ki. 
Leállt a kör. 
A harang ikon mozog a vezérlő 
kijelzőjén. 
Sztring a riasztási listában: 
CxCmp1 OffVfdOverTemp 
Sztring a riasztási naplóban: 

 CxCmp1 OffVfdOverTemp 

Sztring a riasztás pillanatfelvételben 
VfdOverTemp: InAlarm 

Elégtelen motor hűtés Ellenőrizze a hűtőközeg töltöttségi 
szintjét. 

Ellenőrizze, hogy be vannak-e tartva 
az egység működési határértékei. 

Ellenőrizze a hűtő mágnesszelep 
működését 

A motor hőmérséklet érzékelő nem 
működik megfelelően. 

Ellenőrizze a motor hőmérséklet 
érzékelő által jelzett értéket és az 
Ohmic értéket. Környezeti 
hőmérsékleten a helyes érték pár 
száz Ohm körül van. 

A vezérlőpanel segítségével 
ellenőrizze az érzékelő elektromos 
csatlakozását. 

6.1.8.16 VFD kommunikációs hiba  

Ez a riasztás kommunikációs problémát jelez az inverterrel. 

Tünet Ok Megoldás 

A kör állapota: ki. 
A  kompresszor nem kap terhelést; a 
kör azonnal leállt. 
A harang ikon mozog a vezérlő 
kijelzőjén. 
Sztring a riasztási listában: 
CxCmp1 OffMechPressHi 
Sztring a riasztási naplóban: 

 CxCmp1 OffMechPressHi 
Sztring a riasztás pillanatfelvételben 
Co1.MhpAl: InAlarm 

Az RS485 hálózat kábelezése nem 
megfelelő. 

Kikapcsolt egység mellett ellenőrizze 
az RS485 hálózat folytonosságát. 
Ahogy a kapcsolási rajz mutatja, a fő 
vezérlőtől az utolsó inverterig 
folytonosságnak kell lennie. 

A modbus kommunikáció nem 
működik megfelelően. 

Ellenőrizze az RS485 hálózatban az 
inverter címeket és a további 
berendezések (pl. energiamérő) 
címeit. Minden címnek különbözőnek 
kell lennie. 

Hibás lehet a modbus interfész kártya Ellenőriztesse a helyi szervizzel, hogy 
ki lehet-e cserélni a kártyát. 
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6.1.8.17 Kompresszor VFD hiba  

Ez a riasztás olyan abnormális körülményre utal, mely leállásra kényszerítette az invertert. 

Tünet Ok Megoldás 

A kör állapota: ki. 
A  kompresszor nem kap terhelést; a 
kör azonnal leállt. 
A harang ikon mozog a vezérlő 
kijelzőjén. 
Sztring a riasztási listában: 
CxCmp1 OffVfdFault 

Sztring a riasztási naplóban: 

 CxCmp1 OffVfdFault 

Sztring a riasztás pillanatfelvételben 
Co1.VfdFault: InAlarm 

Az inverter nem biztonságos 
körülmények között működik, ezért le 
kell állítani. 

A riasztás kódjának 
beazonosításához ellenőrizze a 
riasztási pillanatfelvételt. A probléma 
megoldásához vegye fel a 
kapcsolatot a helyi szervizzel. 

6.1.8.18 Nincs nyomás indításkor  

Ez a riasztás olyan körülményt jelez, ahol a párologtatóban vagy a kondenzátorban lévő nyomás 

35kPa-nál kevesebb, ezért a körben lehet, hogy nincs hűtőközeg. 

Tünet Ok Megoldás 

A kör állapota: ki. 
A kompresszor nem indul el 
A harang ikon mozog a vezérlő 
kijelzőjén. 
Sztring a riasztási listában: 
Cx OffNoPressAtStart 
Sztring a riasztási naplóban: 

 Cx OffNoPressAtStart 

Sztring a riasztás pillanatfelvételben 
NoPrAtStrt: InAlarm 

A párologtató vagy kondenzátor 
nyomás 35kPa alatt van 

Egy megfelelő műszer segítségével 
ellenőrizze a transzuktorok 
kalibrálását. 

Ellenőrizze a transzduktorok 
kábelezését és a leolvasható 
értékeket. 

Ellenőrizze a hűtőközeg töltöttségi 
szintjét és állítsa be azt a megfelelő 
értékre. 

6.1.8.19 CxCmp1 MaintCode01 

Ez a riasztás arra utal, hogy az inverterben az egyik alkotóelem ellenőrzést, esetleg cserét igényel. 

Tünet Ok Megoldás 

A kör állapota: be. 
A kompresszor továbbra is 
normálisan működik. 
A harang ikon mozog a vezérlő 
kijelzőjén. 
Sztring a riasztási listában: 
CxCmp1 OffMechPressHi 
Sztring a riasztási naplóban: 

 CxCmp1 OffMechPressHi 

Sztring a riasztás pillanatfelvételben 
Co1.MhpAl: InAlarm 

Az inverterben lévő hűtőszelepet 
lehet, hogy ellenőrizni kell vagy ki kell 
cserélni. 

A probléma megoldásához vegye fel 
a kapcsolatot a helyi szervizzel. 

6.1.8.20 CxCmp1 MaintCode02 

Ez a riasztás arra utal, hogy az inverterben az egyik alkotóelem ellenőrzést, esetleg cserét igényel. 

Tünet Ok Megoldás 

A kör állapota: be. 
A kompresszor továbbra is normálisan 
működik. 
A harang ikon mozog a vezérlő kijelzőjén. 
Sztring a riasztási listában: 
CxCmp1 OffMechPressHi 
Sztring a riasztási naplóban: 

 CxCmp1 OffMechPressHi 
Sztring a riasztás pillanatfelvételben 
Co1.MhpAl: InAlarm 

Az inverterben lévő kondenzátort lehet, 
hogy ellenőrizni kell vagy ki kell cserélni. 

A probléma megoldásához vegye fel a 
kapcsolatot a helyi szervizzel. 



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 

Léghűtéses inverteres vízhűtő 
FELHASZNÁLÓI 

KÉZIKÖNYV 

 

EWAD TZ 170-710 
Léghűtéses inverteres vízhűtő 
D-EOMAC00909-14HU 

 
Felhasználói kézikönyv 

73 

 

7 Opciók 

7.1 Teljes hővisszanyerő (opcionális) 

A hűtő képes teljes fővisszanyerés opciós kezelni. Ehhez a funkcióhoz egy további modulra és 

érzékelőkre van szükség, a hővisszanyerőn áthaladó, bemenő és kimenő víz hőmérsékletének a 

leolvasásához és a hővisszanyerő vízszivattyú irányításához.  

A hővisszanyerés az egységre szerelt Q8 kapcsolón keresztül engedélyezhető, a kívánt 

működéshez szükséges beállításokat pedig a vezérlőben lehet elvégezni. Először a funkciót 

engedélyezni kell a fő vezérlőn, hogy megjelenjenek a funkcióhoz tartozó beállítások. A 4.5.6 

szakasznak megfelelően a hővisszanyerés engedélyező alapértéket Engedélyezés helyzetbe kell 

állítani. 

Alapérték/Almenü Alapértelmezés Tartomány Leírás 

Apply Changes= (Változtatások alkalmazása=) Nem  Nem, igen 

C1 # Of Fans= (C1 ventilátorok száma=) 6  Elérhető ventilátorok száma. 

Heat Recovery= (Hővisszanyerés=) Engedélyezés  KI, BE 

 

Ennek elvégzése után a változtatások érvénybe léptetéséhez újra kell indítani a vezérlőt. 

Az újraindítás után az összes hővisszanyeréssel kapcsolatos adat és beállítás megjelenik a HMI 

felületen. A Megtekintés/Egység beállítás – Hőmérsékletek menüben megjelennek a 

hővisszanyerés bemenő és kimenő vízhőmérsékletek. 

HR LWT= -273,1°C  Kimenő víz hővisszanyerés (csak akkor kerül kijelzésre, ha be van állítva a hővisszanyerés) 

HR EWT= -273,1°C  Bemenő víz hővisszanyerés (csak akkor kerül kijelzésre, ha be van állítva a hővisszanyerés) 

 
Ezen kívül megjelenik még és szükség esetén megváltoztatható lesz a Hővisszanyerés alapérték 

és eltérés. 

Alapérték/Almenü Alapértelmezés Tartomány Leírás 

HR EWT Stp 40,0°C 30,0...50,0°C Hővisszanyerő Belépő víz alapérték 

HR EWT Dif 2,0°C 1,0...10,0°C Hővisszanyerő vízhőmérséklet eltérés 

7.2 Energiamérő áramerősség korlátozással (opcionális) 

Az egységre fel lehet szerelni egy energiamérőt. Ezt az energiamérőt Modbus segítségével kell 

rákötni a vezérlőre, mely az összes jelentős műszaki adatot meg tudja jeleníteni. Ezek az adatok a 

következők: 

 Vezetékből vezetékbe feszültség (fázisonként és átlag) 

 Vezeték áramerősség (fázisonként és átlag) 

 Aktív teljesítmény 

 Cos Phi 

 Aktív energia 

További részletek találhatók a 4.4.10 fejezetben. Egy kommunikációs modul bekötésével ezeket az 

adatokat egy BMS-ről is el lehet érni. A berendezéssel és a paraméter beállításokkal kapcsolatban 

tekintse át a kommunikációs modul kézikönyvét. 
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Az energiamérő berendezést és az egység vezérlőjét megfelelően be kell állítani. Az alábbi 

utasítások elmagyarázzák, hogyan kell beállítani az energiamérőt. A berendezés működésével 

kapcsolatban tekintse át az energiamérőre vonatkozó utasításokat. 

 

Energiamérő beállítások 

Jelszó (Down+Enter) 1000   

Csatlakozás 3-2E háromfázisú Aron rendszer 

Cím 020   

Baud 19,2 kbps 

Par Nincs parity bit 

Időtúllépés 3 sec 

      

Jelszó 2 2001   

CT-arány lásd a CD címkét áramerősség transzformátor arány (pl. ha CT 600:5, szüks. beáll. 120) 

VT-arány 1 nincs feszültség transzformátor (kivéve 690V hűtő) 

 

Az energiamérő konfigurálása után végezze el a következő lépéseket a vezérlőn: 

 A főmenüből nyissa meg ezt: Megtekintés/Egység beállítás  konfigurálás 

 Energy Mtr= Nemo (Energiamérő= Nemo) 

Az energiamérő opció magában foglalja az áramerősség korlátozás funkciót is, mely lehetővé teszi 

az egység kapacitásának korlátozását annak érdekében, hogy ne kerüljön túllépésre egy előre 

meghatározott alapérték. Az alapértéket az egység kijelzőjén lehet beállítani, vagy egy 4-20 mA jel 

segítségével. 

Az áramerősség határértéket az alábbiak szerint kell beállítani: 

 A főmenüből nyissa meg ezt: Megtekintés/Egység beállítás  Energiatakarékosság 

A menüben az alábbi, áramerősség korlátozásra vonatkozó beállítások elérhetők: 

Egység árama Megjeleníti az áramerősség korlátozást 

Áramkorlátozás Megjeleníti az aktuális áramerősság korlátozást (melyet hálózati módban egy külső 
jellel lehet megadni) 

Current Lim Sp= (Áramerősség határérték 
alapérték=) 

Állítsa be az áramerősség korlátozás alapértéket (ha az egység helyi módban van) 

 

7.3 Gyors újraindítás (opcionális) 

Ez a hűtő egy áramkimaradást követően képes elindítani egy Gyors újraindítás (opcionális) 

folyamatot. Egy további modul olyan érintkezőt tartalmaz, mely tájékoztatja a vezérlőt arról, hogy 

engedélyezve lett a funkció. A funkciót a gyárban konfigurálják. 

A Gyors újraindítás a következő körülmények között aktiválódik: 

 Az áramkimaradás max. 180 mp-ig tart 

 Az egység és kör kapcsolói BE helyzetben vannak. 

 Nem áll fenn egység vagy kör riasztás. 

 Az egység a normál működés szerint működés (kivéve a tartalék egység). 

 A BMS mör mód automatikus helyzetben van, amikor a vezérlőforrás távoli helyzetbe van 

állítva. 
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Elsődleges/készenléti egység elrendezés esetében, ha az elsődleges egység biztonságos módon 

kikapcsolt, a készenléti egység (felkapcsolt állapotban, engedélyre várva a BAS rendszertől) 

elindul, de a teljes terhelés eléréséig esetében több idő fog eltelni, mint egy olyan egységnél, mely 

már volt működésben. 

Ha az áramkimaradás 180 másodpercnél hosszabb ideig tart, az egység elindítása a Stop Start 

ciklus időzítő beállításának megfelelően történik (minimum beállítás 3 perc), terhelése pedig a 

standard módon, tehát nem Gyors újraindítás útján történik. 

Ha aktív a Gyors újraindítás funkció, az egység az áram visszaállását követő 30 másodpercen 

belül újraindul. A teljes terhelés visszaállításához szükség idő kevesebb mint 6 perc. 

A helyszínen kialakított bemenetekre abban a szokatlan esetben van szükség, ha egy 

áramkimaradást követően az elsődleges hűtő helyett a tartalék hűtő kerül elindításra. A helyszínen 

kialakított szabályozó jelnek (általában egy BMS) le kell kapcsolnia a tartalék hűtő csatlakozást az 

elsődleges egységen és fel kell kapcsolnia a tartalék hűtő csatlakozást a tartalék egységen, a 

felkapcsolás pillanatában.  

Engedélyezni kell a Gyors újraindítás funkciót (Engedélyezés állapotba kell tenni). Ehhez: 

 A főmenüből nyissa meg ezt: Megtekintés/Egység beállítás  Indítás 

 Rapid Restart= Enable (Gyors újraindítás= Engedélyezés) beállítás 

7.4 Inverter szivattyú készlet (opcionális) 

Az inverteres szivattyú készlet egy vagy két inverterrel hajtott szivattyút tartalmaz. A szivattyúkat 

az ügyfél által biztosított vagy a gyárban beszerelt sebességszabályozóval lehet irányítani.  Ez 

utóbbi esetben egy fix áramlás-szabályozót vagy egy változó áramlás-szabályozót lehet beállítani. 

A szivattyú inverterét minden esetben a megfelelő paraméterkészlet szerint kell terhelni (lásd az 

alábbi táblázatot). Az egység dokumentációi között található inverter felhasználói kézikönyvben 

további információk találhatók a vezérlő panellel és az inverter paraméterekkel kapcsolatban. 

Indítás varázsló nyílt hurkú (open loop) alkalmazásokhoz 

Paraméter Leírás Beállítások Alapértelmezés MEGJEGYZÉS 

0-03 Regionális beállítások alapértelmezés [0] Nemzetközi   

0-06 Rács típusa [12] 380-440V/50Hz 
[12] 380-

440V/50Hz 
Ellenőrizze a névleges áramerősséget a 
vezetékben 

1-10 Motor konstrukció alapértelmezés [0] Aszinkron   

1-20 Motor teljesítmény alapértelmezés Vonatkozó méret Lásd a motor adat címkéjét 

1-22 Motor feszültség 400 V Vonatkozó méret Lásd a motor adat címkéjét 

1-23 Motor frekvencia 50 Hz Vonatkozó méret Lásd a motor adat címkéjét 

1-24 Névleges motoráram alapértelmezés Vonatkozó méret Lásd a motor adat címkéjét 

1-25 
Névleges 

motorsebesség 
Lásd a szivattyú 
motor címkéjét 

Vonatkozó méret Lásd a motor adat címkéjét 

1-73 Kerék indítás [1] Engedélyezve [0] Letiltva   

3-02 Minimum hivatkozás - 0 Az OV jelnek megfelelő minimális sebesség. 

3-03 Maximum hivatkozás 50 50 
Ugyanaz a beállítás érvényes, mint az 1-23 
esetében, hacsak nincs szükség alacsonyabb 
sebességre. 

3-41 Felkapcsolási idő 10 s Vonatkozó méret 1-23 frekvencia eléréséhez szükséges idő 

3-42 Lekapcsolási idő 10 s Vonatkozó méret 1-23 frekvenciáról való leálláshoz szükséges idő 

4-12 
Motor sebesség alsó 

határérték [Hz] 
alapértelmezés 0   

4-14 
Motor sebesség felső 

határérték [Hz] 
alapértelmezés 65   

4-19 Max kimeneti frekvencia alapértelmezés Vonatkozó méret   

5-40 Relé funkció [0] alapértelmezés Riasztás   

5-40 Relé funkció [1] alapértelmezés Hajtóegység   
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működés 

6-10 
53-as kapocs 
Kisfeszültség 

alapértelmezés 0,07 V   

6-11 
53-as kapocs 

Nagyfeszültség 
alapértelmezés 10 V   

6-12 
53-as kapocs Alacsony 

áramerősség 
alapértelmezés 4 mA   

6-13 
53-as kapocs 
Kisfeszültség 

alapértelmezés 20 mA   

6-14 53-as kapocs mód alapértelmezés 1 
Feszültség bemenet – [0] átkapcsol az 
áramerősség bemenetre 

 

Standard beállításként ez a készlet tartalmaz egy vezetékes indulás/leállás jelet a vezérlőtől az 

inverterig/inverterekig. Gyárilag nincs kábeles bekötés a vezérlő és az inverter között a 

sebességszabályozáshoz. Az inverterben az 53-as és 55-ös kapcsok rendelkezésre állnak egy 0-

10V jel vagy egy 4-20 mA jel fogadásához. A 6-14 paraméteren keresztül ki lehet választani a 

hivatkozási jel típust. 

Az alábbi utasításoknak megfelelően állítsa be az inverteres szivattyú készletet: 

 A főmenüből nyissa meg ezt: Megtekintés/Egység beállítás  konfigurálás 

 A Konfiguráció menüben állítsa be ezt: Pump Type= On/Off(Szivattyú típus= Be/ki) 

7.5 Szivattyú sebesség szabályozás (opcionális) 

A készlet a gyárban vezetékezett indulás/leállás jeleket, valamint sebesség hivatkozási jeleket 

tartalmaz a vezérlőtől az inverterig/inverterekig. Ezen kívül további kapcsok állnak rendelkezésre a 

megfelelő működési mód kiválasztásához és/vagy a külső eszköz szabályozáshoz. 

7.5.1 Rögzített szivattyú sebességszabályozás dupla alapérték 

A fix szivattyú sebesség szabályozó lehetővé teszi, hogy egy inverter hajtású szivattyú fix 

sebességen működjön. Ezt a vezérlőben lehet beállítani. Az alábbi utasításoknak megfelelően 

állítsa be a írögzített szivattyú sebesség dupla alapérték szabályozást: 

 A főmenüből nyissa meg ezt: Megtekintés/Egység beállítás  konfigurálás 

 A Konfiguráció menüben állítsa be ezt: Pump Type= FixdSpd (Szivattyú típus= FixSeb) 

 Nyissa meg ezt: “Megtekintése/Egység beállítás”  “VFD szivattyú beállítások” 

 Az elsődleges szivattyú sebesség alapértékhez állítsa be ezt: Szivattyú fix seb1 

 A másodlagos szivattyú sebesség alapértékhez (ha szükséges) állítsa be ezt: Szivattyú fix 

seb1 

Az elsődleges és másodlagos alapértékeket az ügyfél által biztosított feszültségmentes 

kapcsolóval lehet aktiválni ("szivattyú sebesség alapérték kapcsoló") a következő logika szerint: 

Szivattyú sebesség alapérték kapcsoló állapota Aktív szivattyú sebesség alapérték 

Nyitva (alapértelmezés) Szivattyú rögz sebesség1 

Zárva Szivattyú rögz sebesség2 
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A jelen kiadvány csak tájékoztató jellegű, és nem jelent a Daikin Applied Europe S.p.A vállalatra nézve kötelező ajánlatot. A Daikin 

Applied Europe S.p.A legjobb tudása szerint állította össze a jelen kézikönyvet. A kézikönyv tartalmára, az abban leírt termékek és 

szolgáltatások adott célra történő felhasználására, a tartalmak teljességére, pontosságára, megbízhatóságára és alkalmasságára 

vonatkozóan sem kifejezett sem hallgatólagos garanciát nem vállalunk. A specifikációk előzetes értesítés nélkül módosíthatók. 

HIvatkozzon a rendeléskor közölt adatokra. A Daikin Applied Europe S.p.A kifejezetten elutasít minden olyan közvetett vagy közvetlen 

kár miatti felelősséget, amely jelen kiadvány használatához vagy értelmezéséhez kapcsolódik. A kézikönyv teljes tartalma a Daikin 

Applied Europe S.p.A. szerzői jogvédelme alá tartozik. 
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