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Inledning 

Den här bruksanvisningen innehåller information för drift, underhåll och felsökning för Daikins 

centrifugala kylaggregat med MicroTech kontroll och för de flesta startmotorer som används i 

Daikins centrifugala kylaggregat. 

Programvaruversion 

Programvarukod: WCFU3UU03S,  

 VARNING 

Risk för elektrisk stöt. Kan leda till personskada eller skada på utrustningen. 

Utrustningen måste jordas korrekt. Anslutning till och service på MicroTech 

kontrollpanel får endast utföra av personal med kunskaper om användningen av 

utrustningen som kontrolleras. 

 

 FÖRSIKTIGT 

Statiskt känsliga komponenter. En statisk urladdning vid hantering av elektroniska 

kretskort kan skada komponenterna. Ladda ur en eventuell statisk elektricitet 

genom att vidröra den bara metallen inuti kontrollpanelen innan du utför något 

servicearbete. Koppla aldrig ur några kablar, kretskortens uttagsplingar eller 

stickkontakterna medan strömmen tillförs panelen. 

 

ANMÄRKNING 

Den här apparaten generar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och, om 

den inte installeras och används i enlighet med bruksanvisningen, kan den 

generera störningar i radiokommunikationerna. Användningen av den här 

apparaten i ett bostadsområde kan leda till skadliga störningar. I så fall kan 

användaren ombes korrigera störningarna på egen bekostnad.  

Daikin International Corporation avsäger sig allt ansvar för eventuella störningar 

eller korrigeringen av dessa. 

 

 FÖRSIKTIGT 

Installera ingen programvara som inte har auktoriserats av Dakin och ändra inte 

operativsystemet i någon av enhetens mikroprocessorer, inklusive 

gränssnittspanelen. Annars kan fel uppstå i styrsystemet, vilka kan leda till möjliga 

skador på utrustningen.  

Temperatur- och fuktgränser 

MicroTech II styrenhet har konstruerats för att fungera med en miljötemperatur mellan 20°F och 

130°F (-7°C och 54°C) med en maximal luftfuktighet på 95 % (utan kondensbildning). 
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Kontrollpanelens funktioner 

 Kontroll av att lämna kylt vatten inom ett toleransvärde på 0,5°F (0,3°C). System med en större 

vattenvolym och en relativt långsam lastförändring kan få bättre resultat. 

 Resultat av följande temperatur- och tryckavläsningar: 

 Inkommande och utgående kylvattenstemperatur 

 Inkommande och utgående kondensatorvattenstemperatur  

 Den mättade ångans kylvätsketemperatur och tryck 

 Mättad kondensators temperatur och tryck  

 Sugledningens, vätskeledningens och tömningsledningens temperaturer - beräknad 

överhettning för tömnings- och sugledningarna - beräknad underkylning för vätskeledningen 

 Oljesumpens temperatur - oljematningstemperatur och -tryck  

 Tillvak kondensatorvärmens återställningstemperatur 

 Automatisk kontroll av primär och standby-förångare och kondensatorpumpar. 

 Kontroll av upp till 4 steg av kyltornsfläktar samt modulerande bypassventil och/eller tornfläkt 

VFD. 

 Kontrollenheten lagrar och visar viktig historisk driftdata för återkallning i grafiskt format på 

skärmen. Datan kan även exporteras för arkiveringssyften via en USB-port. 

 Tre skyddsnivåer mot otillåtna ändringar av inställningspunkter och andra kontrollparametrar. 

 Varningar och feldiagnostik för att informera operatörerna om varnings- och feltillstånd på ett 

enkelt språk. Alla varningar, problem och fel är tids- och datumstämplade för att man inte ska 

behöva gissa när fel inträffar. Dessutom, kan man återkalla driftsförhållandena före 

avstängningen för att underlätta isoleringen av orsaken till problemet. 

 De tjugofem sista felen visas på enhetens styrenhet. Åtta av dem kan visas på pekskärmen. 

Datan kan exporteras för arkiveringssyften via en 3,5 tums floppy drivenhet. 

 En mjuk laddningsfunktion reducerar elförbrukningen och toppbelastningsladdningar under 

loopens nerdragning. 

 Justerbar nerdragningshastighet för belastningen reducerar otillräckligheten under loopens 

nerdragning. 

 Fjärrstyrda ingångssignaler för att nollställa kylt vatten, kräva begränsningar, aktivera enheten. 

 Det manuella kontrolläget gör att serviceteknikern kan styra enheten till olika driftslägen. 

Mycket användbart för systemutcheckningen. 

 BAS kommunikationsförmåga via LONMARK, Modbus or BACnet standard protokoll för 

BAS-tillverkare. 

 Servicetestmodul för felsökning av styrenhetens hårdvara.  

 Trycktransduktorer för direkt avläsning av systemtryck. Förebyggande kontroll av hög motor 

amperevärden, lågt förångartryck och en hög tömningstemperatur för korrigerande åtgärder före 

felaktivering. 
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Allmän beskrivning 

Allmän beskrivning 

Det centrifugala MicroTech II kontrollsystemet består av mikroprocessorbaserade styrenheter som 

tillhandahåller alla bevaknings- och kontrollfunktioner som krävs för en kontrollerad, effektiv drift 

av kylaggregatet. Systemet består av följande komponenter: 

 Operatörsgränssnittets pekskärm (Operator Interface Touch Screen, OITS), en per enhet, som 

ger information om enheten och är det primära instrumentet för inmatning av 

inställningspunkter. Den har ingen kontrollfunktion. 

 Enhetens styrenhet, en per kylaggregat, kontrollerar enhetens funktioner och kommunicerar 

med alla andra styrenheter. Det är den sekundära platsen för inmatning av inställningspunkten 

om gränssnittsskärmen inte är operativ. Den sitter på en panel bredvid OITS. 

 Kompressorns styrenhet för varje kompressor på ett kylaggregat kontrollerar 

kompressorfunktionerna och kan driva en kompressor utan kontrollenhet och 

operatörsgränssnittets panel. Styrenheten sitter på en panel bredvid kompressorn. 

Operatören kan bevaka alla driftsförhållanden genom att använda OITS som är monterad på 

enheten. Förutom att tillhandahålla alla normala driftskontroller, bevakar Micro Tech II 

kontrollsystem utrustningens skyddsanordningar och vidtar åtgärder om kylaggregatet fungerar 

utanför dess normala konstruktionsvillkor. Om ett fel uppstår, stänger styrenheten av kompressorn 

eller hela enheten och aktiverar ett larm. Viktiga driftsförhållanden vid tiden för ett larm bibehålls i 

styrenhetens historiklogg för att underlätta felsökning och felanalys. 

Systemet skyddas av ett lösenordsschema som endast tillåter åtkomst för auktoriserad personal. 

Operatören måste ange lösenord på pekskärmen (eller en av styrenhetens tangentbord) innan 

inställningspunkter kan ändras. 

ANMÄRKNING: Det är viktigt att inse att OITS är operatörsgränssnittets anordning i normala 

förhållanden. Om, och endast om, det inte är tillgängligt, kan man använda enhetens styrenhet för att 

manövrera kylaggregatet. Dessutom, om enhetens styrenhet inte är tillgänglig, kan kompressorns styrenhet 

dock fortsätta att driva kompressorerna och försöka bibehålla det kylda vattnets temperatur. Vissa data och 

funktioner kommer inte att finnas tillgängliga under ett av dessa driftslägen. Om Microtech II styrenhet 

kontrollerar tornet och systempumparna, måste de köras manuellt i denna nödsituation. 

Kontrollarkitektur 

Figur , huvudsakliga kontrollenheter  
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Komponentbeskrivning  

Operatörsgränssnittets pekskärm 
Operatörsgränssnittets pekskärm (OITS) är den primära 

anordningen enligt vilken kommandon in indata till 

kontrollsystemet görs. Den visar även alla styrenhetens data 

och information på ett antal grafiska skärmar. En enda OITS 

används både till enskilda och dubbla kompressorenheter. 

Kontrollpanelen innehåller en USB_port som kan användas 

för att ladda information till och från kontrollsystemet.  

OITS-panelen är monterad på en rörlig arm för att möjliggör 

aplacering i en bekväm position för operatören. 

Det finns en skärmsläckare programmerad i systemet. Skärmen 

återaktiveras genom att vidröra den var som helst. 

Beskrivning av enhetens/kompressorns kontrollenhet 
Hårdvarustruktur 
Kontrollenheten har utrustats med en 16-bitars mikroprocessor för att köra kontrollprogrammet. 

Det finns terminaler för anslutning till de kontrollerade anordningarna (till exempel: 

magnetventiler, tornfläktar, pumpar). Programmet och inställningarna sparas permanent i ett flash-

minne för att förhindra dataförlust vid ett strömavbrott utan att kräva ett uppbackningsbatteri. 

Kontrollenheten ansluts till andra kontrollenheter och OITS via ett lokalt kommunikationsnätverk 

(p-LAN). Den har även fjärrstyrd kommunikationstillgång för BAS-gränssnittet. 

Knappsats 
En LCD-display med 4 rader och 20 tecken/rad och en knappsats med 6 knappar har monterats på 

enheten och kompressorns kontrollenheter. Layouten visas nedan. 

 

 

Air Conditioning 

ALARM
VIEW

SET

<
<
<

 
 

 

De fyra pilknapparna (UPP, NER, VÄNSTER, HÖGER) har tre användningslägen. 

 Skrolla mellan dataskärmarna i riktningen som indikeras av filen (standardläge). 

 Välj en specifik dataskärm i menymatrisen genom att använda dynamiska etiketter på den 

högra sidan av displayen som, LARM, VY osv. (detta läge aktiveras genom att trycka på 

Menyknappen). För en lättare användning, ansluter en sökväg motsvarande knapp till dess 

etikett på skärmen.  

 Ändra fältvärdena i inställningspunktens programmeringsläge enligt följande tabell: 

 VÄNSTER knapp = STANDARD  HÖGER knapp = Avbryt 

 UP-knapp = ökning (+)    DOWN-knapp = Minskning (-) Dessa 

fyra programmeringsfunktioner indikeras av en förkortning med en bokstav på displayens 

högra sida. Gå in i programmeringsläget genom att trycka på ENTER-knappen. 

ENTER-KNAPP 

Menyknapp 

Pilknappar 

Sökväg knapp t. skärm 

 

Röd 

fellampa 
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Programvara 
Samma styrenhetsmodell används som enhetens styrenhet eller kompressorns styrenhet. 

Styrenhetens funktion beror på inställningen av DIP-strömbrytarena som sitter på den övre vänstra 

framsidan av styrenheten, som upprättar styrenheternas PLAN-adress. För enhetens styrenhets 

funktion (ett kylaggregat i systemet), är brytarna 1 och 3 uppe (PÅ) och balansen nere (AV). Med 

kompressorns styrenhets funktion är nummer 1 uppe och balansen nere. På dubbla enheter, är 

nummer 2 upp och balansen nere på den andra kompressorn. Dessa inställningar görs alla i 

fabriken under testningen av enheten. Inställningarna skiljer sig för flera kylaggregat och ställs in 

av inställningsteknikern. 

Driftprogramvaran revideras ibland. Versionen som finns i en viss kontroll identifieras på skärmen 

vid boot-up eller kan visas när som helst genom att samtidigt trycka på pilarna Höger och Upp. 

Den visas även på OITS SERVICE-skärmen. 

Enhetens styrenhet 
Det finns en styrenhet monterad på kylaggregatet som används till båda kompressorenheterna.  

Enhetens och kompressorns brytare på/av monteras på styrenhetens panel som sitter bredvid OITS-

panelen. 1 används till På och O till Av. Kompressorns brytare på/av ska endast användas när ett 

omedelbart stopp krävs, eftersom den normala avstängningssekvensen har uteslutits.  

Omkopplingspanelen har också en strömbrytare som avbryter strömtillförseln till kyltornets 

fläktar, ventiler, förångare och kondensatorpumpar, om någon av dem är ansluten till MicroTech II 

för kontroll av funktionen. Om dessa komponenter fungerar oberoende av kylaggregatets kontroll, 

har brytaren ingen effekt. 

Det finns en nödavstängningsknapp som sitter på vänster utsida av panelen och som leder till en 

omedelbar avstängning av båda kompressorerna. 

Enhetens styrenhets primära funktion är att bearbeta data i relation till hela kylaggregatets enhets 

funktion, jämfört med datan som gäller kompressorns funktion. Enhetens styrenhet bearbetar 

information och skickar data till andra styrenheter och anordningar samt sänder information via 

relä till OITS för den grafiska displayen. Den har en 4x20 LCD-display och knappar för åtkomst 

till data och ändring av inställningspunkter. LCD-displayen kan visa den mestra andra 

informationen som OITS och kan använda kylaggregatet oberoende om OITS finns tillgängligt 

eller inte. In- och utgångar visas i de följande tabellerna. 

Tabell 1, styrenhet, analoga utgångar  

# Beskrivning Signalkälla Omfång 

B1 Nollställning av köldbärartemperaturen  4-20 mA ström 0- (10 till 80°F) 

B2 Ingående förångarens vattentemperatur NTC-termistor (10k@25°C) -58 till 100.00℃ 

B3 Ingående kondensatorns vattentemperatur NTC-termistor (10k@25°C) -58 till 100.00℃  

B4 Utgående kondensatorns vattentemperatur NTC-termistor (10k@25°C) -58 till 100.00℃ 

B5 Vätskeledningens kylvätsketemperatur NTC-termistor (10k@25°C) -58 till 100.00℃ 

B6 Kravgräns 4-20 mA ström 0-100 % RLA 

B7 Förångarens vattenflöde 4 till 20 mA ström 0 till 10 000 gpm 

B8 Kondensatorns vattenflöde 4 till 20 mA ström 0 till 10 000 gpm 

B9 Inkommande värme återställningstemperatur NTC-termistor (10k@25°C) -58 till 100.00℃ 

B10 Utgående värme återställningstemperatur NTC-termistor (10k@25°C) -58 till 100.00℃ 

Tabell 2, styrenhet, digitala utgångar 

# Beskrivning Signal Signal 

ID1 Apparatens OFF-knapp 0 V AC (Stopp) 24 V AC (Automatisk) 

ID2 Fjärrstyrd Start/Stopp 0 V AC (Stopp) 24 V AC (Start) 

ID3 Lägesbrytare 0 V AC (Kylning) 24 V AC (Iskylning eller värme) 
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Tabell 3, styrenhet, digitala utgångar 

# Beskrivning Belastning Utgång AV Utgång PÅ 

NO1 Den primära förångarens vattenpump Pumpens kontaktor Pump AV Pump PÅ 

NO2 Reservförångarens vattenpump  Pumpens kontaktor Pump AV Pump PÅ 

NO3 Den primära kondensatorns vattenpump Pumpens kontaktor Pump AV Pump PÅ 

NO4 Reservkondensatorns vattenpump Pumpens kontaktor Pump AV Pump PÅ 

NO5 Tornfläkt #1 Fläktkontaktor Fläkt OFF Fläkt ON 

NO6 Tornfläkt #2 Fläktkontaktor Fläkt OFF Fläkt ON 

NO7 (används inte)    

NO8 Larm Larmindikator Larm OFF Larm ON 

NO9 Tornfläkt #3 Fläktkontaktor Fläkt OFF Fläkt ON 

NO10 Tornfläkt #4 Fläktkontaktor Fläkt OFF Fläkt ON 

Tabell 4, styrenhet, analoga utgångar 

# Beskrivning Utgångssignal Omfång 

Y1 Kyltornets bypassventilposition 0 till 10 V DC 0 till 100 % öppen 

Y2 Kyltornets VFD hastighet 0 till 10 V DC 0 till 100% 

Y3 Elektronisk expansionsventil (EEV) 0 till 10 V DC 0 till 100 % öppen 

Kompressorns kontrollenhet 
Den huvudsakliga funktionen för kompressorns kontrollenhet är att kontrollera och skydda 

kompressorn. Inga inställningspunkter skapas i den. Det finns kontrollenhet för varje kompressor i 

ett dubbelt kylaggregat. Kompressorns kontrollenhet tar emot, bearbetar och skickar data till andra 

kontrollenheter och anordningar och till kompressorns startmotor eller variabla frekvensdrivenhet 

(VFD). Med en viss operatörsaktivering, kan kompressorns kontrollenhet styra kompressorn (eller 

kompressorerna) om kontrollenheten och/eller operatörsgränssnittets pekskärm inte är tillgängliga. 

In- och utgångarna är som följer: 

Tabell 5, kompressorns styrenhet, analoga utgångar 

# Beskrivning Signalkälla Omfång 

B1 Oljesumpens tryck 0,5 till 4,5 V DC  0 till 150 psi 

B2 Oljesumpens tryck till kompressorn 0,5 till 4,5 V DC  0 till 450 psi 

B3 Förångarens kylmedelstryck 0.1 till 0,9 V DC  0 till 150 psi 

B4 Oljesumpens temperatur NTC-termistor (10k@25°C) -58 till 100.00℃ 

B5 Kompressorns förångningstemperatur NTC-termistor (10k@25°C) -58 till 100.00℃  

B6 Kondensatorns kylmedelstryck 0,5 till 4,5 V DC  0 till 450 psi 

B7 Kompressorns tömningstemperatur NTC-termistor (10k@25°C) -58 till 100.00℃  

B8 Motorström 0,5 till 4,5 V DC  0 till 125 % märklast i Ampere 

B9 Oljematningstemperatur NTC-termistor (10k@25°C) -58 till 100.00℃ 

B10 Utgående kondensatorns vattentemperatur NTC-termistor (10k@25°C) -58 till 100.00℃  

 

Tabell 6, kompressorns styrenhet, digitala ingångar 

# Beskrivning Signal Signal 

ID1 Manuell AV 0 V AC (Av) 24 V AC (Automatisk) 

ID2 Mekaniskt högt tryck 0 V AC (högt tryck) 24 V AC (OK) 

ID3 Motor hög temperatur 0 V AC (hög temperatur) 24 V AC (OK) 

ID4 Brytare för stängda blad 0 V AC (inte stängd) 24 V AC (Stängd) 

ID5 Startmotorns övergång 0 V AC (ingen övergång) 24 V AC (övergång) 

ID6 Fel på startmotorn 0 V AC (fel) 24 V AC (inget fel) 

ID7 Förångarens flöde 0 V AC (inget flöde) 24 V AC (flöde) 

ID8 Kond flöde 0 V AC (inget flöde) 24 V AC (flöde) 

ID9 Brytare för öppna blad 0 V AC (inte öppen) 24 V AC (öppen) 
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Tabell 7, kompressorns styrenhet, analoga utgångar 

# Beskrivning Utgångssignal Omfång 

Y1 Kompressorns VFD hastighet 0 till 10 V DC 0 till 100% 

Y2 Öppen   

Y3 Oljekylare 0 till 10 V DC 0 till 100% 

Y4 Het gas kringgå 0 till 10 V DC 0 till 100% 

 

Tabell 8, kompressorns styrenhet, digitala utgångar 

# Beskrivning Belastning Utgång AV Utgång PÅ 

NO1 Motorkontrollrelä Startmotor Kompressor OFF Kompressor PÅ 

NO2 Het gas kringgå Solenoid Ingen förbigång Förbigång 

NO3 Vätskeinsprutning Solenoid Ingen insprutning Insprutning 

NO4 Oljepump Pumpens kontaktor Pump AV Pump PÅ 

NO5 Oljesumpens värmare Värmare Värmare AV Värmare PÅ 

NO6 Oljekylare Solenoid Kylning AV Kylning PÅ 

NO7 Bladimpuls Solenoid Håll Flytta bladen 

NO/C8 Lasta/lasta av Solenoid Lasta av Belastning 

 

Guardister-kort 
Guardister-kortet bevakar motorns lindningstemperatur genom integrerade Guardistor 

temperatursensorer i motorn. Om motortemperaturen stiger till en osäker nivå, signalerar kortet 

kompressorns kontrollenhet och kompressorn stängs av. 

Signalkonverteringskort 
På startmotorer med medelhög spänning, omvandlas växelströmssignalen som genereras av 

startmotorn av den separata signalplattan till en 0-5 V DC-signal som är direkt proportionerlig till 

kompressormotorns ampereförbrukning. Ampereförbrukningssignalen skickas till kompressorns 

styrenhet. 

På startmotorer med låg spänning, eliminerar startmotorns D3-funktion behovet för detta kort. 

Transduktorns omvandlarkort 
Transduktorns omvandlarkort omvandlar trycktransduktorsignalen till korrekt spänningssignal och 

relaterar den till kompressorns styrenhet. 

PLAN-isolator 
Tillhandahåller spänningsisolering på pLAN (RS485) vid sammankoppling av kylaggregat i 

pLAN. 
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Fältkopplingsschema 

ANMÄRKNINGAR för följande kopplingsschema 

1. Kompressorns startmotorer monteras och kopplas antingen i fabriken eller skickas separat för 
montering och anslutning ute på fältet. Om den tillhandahålls av andra, måste startmotorerna uppfylla 
Daikins specifikation 359AB99. Alla strömledningar på linje- och lastsidorna måste vara av koppar.  

2. Om startmotorerna är fristående, krävs fältanslutningar mellan startmotorn och kontrollpanelen. 
Minsta trådstorlek för 115 V AC är 12 GA för en maximal längd på 50 fot. Om den är större än 50 fot, 
se Daikin för rekommenderad minsta trådstorlek. Trådstorlek för 24 V AC är 18 GA. Alla ledningar 
ska installeras som NEC klass 1 ledningssystem. Alla 24 V AC-ledningar måste köras i en separat 
ledning från 115 V AC-kablaget. Huvudströmledningarna mellan startmotorn och motorterminalen är 
fabriksinstallerad när enheterna ingår med startmotorer som har monterats på enheten. Kablage av 
fristående startmotorer måste anslutas enligt NEC och anslutningen till kompressormotorns 
terminaler måste utföras med kopparledning och kopparstift.  

3. För en valfri sensoranslutning, se enhetens kontrollschema. Vi rekommenderar att man använder 
DC-ledningar separat från 115 V AC-kablaget.  

4. Kundutrustad 24 eller 120 V AC ström för larmreläspolen kan anslutas mellan UTB1 terminaler 84 
ström och 51 neutral på kontrollpanelen. För normalt öppna kontakter, använd ledningar mellan 82 
och 81. För normalt stängda kontakter, använd ledningar mellan 83 och 81. Larmet kan 
programmeras av operatören. Maximalt nominellt värde för larmreläspolen är 25 VA.  

5. Fjärrstyrd på/av av enheten kan uppnås genom att installera ett antal torra kontakter mellan 
terminalerna 70 och 54.  

6. Förångaren och kondensatorns flödesbrytare av paddeltyp eller vattentryckets differentialbrytare 
behövs och måste anslutas så som visas. DWDC dubbla kompressorer kräver DPDT-brytare. Om 
tryckdifferentialbrytare tillhandahålls på fältet, ska de installeras över skrovet, inte pumpen.  

7. Kundens införskaffade 115 V AC, 20 förstärkarkraft för en valfri förångare och kondensvattenpump 
med kontrollström och tornfläktar levereras till enhetens kontrollterminaler (UTBI) 85 ström/86 neutral, 
PE utrustningens jordning.  

8. Tillval installerat av kunden 115 V AC, 25 VA max. spolens nominella kylvattenspumprelä (EP 1 och 
2) kan anslutas så som visas. Det här alternativet slår på och av kylvattenpumpen som svar på 
byggnadsbelastningen.  

9. Kondensatorns vattenpump ska sättas på och stängas av tillsammans med enheten. Tillval installerat 
av kunden 115 V AC, 25 VA max. spolens nominella kylvattenspumprelä (CP1 och 2) kan anslutas så 
som visas.  

10. Tillval installerat av kunden 115 V AC, 25 VA max. spolens nominella kylvattenspumprelä (CL - C4) 
kan anslutas så som visas. Det här alternativet sätter på och stänger av kyltornets fläktar för att 
bibehålla enhetens huvudtryck.  

11. Extra 24 V AC nominella kontakter i både kylvattens - och kondensatorvattenpumparnas startmotorer 
ska anslutas på följande vis. 

12. För VFD, Wye-Delta och startmotorer i solid status som är anslutna till sex (6) terminalmotorer. 
Ledningarna mellan startmotorn och motorn som bär fasströmmen och valet ska baseras på 58 
procent av motorns nominella lastampere (RLA). Kablage av fristående startmotorer måste anslutas 
enligt NEC och anslutningen till kompressormotorns terminaler måste utföras med kopparledning och 
kopparstift. Huvudströmledningarna mellan startmotorn och motorterminalen är fabriksinstallerad när 
enheterna ingår med startmotorer som har monterats på enheten. 

13. Valfritt protokollval BAS-gränssnitt. Kraven på platser och sammankoppling för de olika 
standardprotokollen finns i respektive installationshandböcker som kan fås från ditt lokala Daikin 
försäljningskontor och som medföljer varje enhet: 
 Modbus IM 743-0 LONWORKS IM 735-0  BACnet IM 736-0 

14. Tillvalet “Full Metering” eller “Amps Only Metering” kräver en viss anslutning på fältet när man 
använder fristående startmotorer. Anslutningen beror på kylaggregat och typ av startmotor. 
Konsultera ditt lokala Daikin försäljningskontor för information om specifika val. 
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Fig. 2, Fältkopplingsschema 
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*COOLING TOWER FOURTH STAGE STARTER *KYLTORN FJÄRDE STEGETS STARTMOTOR 

POWER EFFEKT 

*NOTE 7 *ANMÄRKNING 7 

NEUTRAL NEUTRAL 

*NOTE 10 *ANMÄRKNING 10 

*COOLING TOWER THIRD STAGE STARTER *KYLTORN TREDJE STEGETS STARTMOTOR 

*NOTE 10 *ANMÄRKNING 10 

*COOLING TOWER SECONDH STAGE STARTER *KYLTORN ANDRA STEGETS STARTMOTOR 

*NOTE 10 *ANMÄRKNING 10 

*COOLING TOWER FIRST STAGE STARTER *KYLTORN FÖRSTA STEGETS STARTMOTOR 

*NOTE 10 *ANMÄRKNING 10 

COMMON NOLLA 

POWER EFFEKT 

COOLING TOWER BYPASS VALVE KYLTORNETS BYPASS-VENTIL 

COOLING TOWER VFD KYLTORN VFD 

MICROTECH COMPRESSOR CONTROL BOX TERMINALS CTB1 KONTROLLPANELENS UTTAG CTB1 PÅ MICROTECH KOMPRESSOR 

NOTE 2 ANMÄRKNING 2 

COMPRESSOR MORTOR STARTER (NOTE 1) KOMPRESSORMOTORNS STARTMOTOR (ANMÄRKNING 1) 

LOAD BELASTNING 

ALARM RELAY (NOTE 4) LARMRELÄ (ANMÄRKNING 4) 

CHILLED WATER PUMP STARTERS STARTMOTOR TILL KYLVATTENPUMPEN 

CONDENSER WATER PUMP STARTERS STARTMOTORER TILL KONDENSATORVATTENPUMPEN 

*NOTE 8 *ANMÄRKNING 8 

NOTE 11 ANMÄRKNING 11 

*NOTE 8 *ANMÄRKNING 8 

NOTE 11 ANMÄRKNING 11 

NOTE 9 ANMÄRKNING 9 

NOTE 11 ANMÄRKNING 11 

*NOTE 9 *ANMÄRKNING 9 

NOTE 11 ANMÄRKNING 11 

*NOTE 9 *ANMÄRKNING 9 

NOTE 11 ANMÄRKNING 11 

FOR DC VOLTAGE AND 4-20 MA CONNECTIONS (SEE NOTE 3) FÖR LIKSTRÖM OCH 4-20 MA-ANSLUTNINGAR (SE ANMÄRKNING 3) 

FOR DETAILS OF CONTROL REFER TO UNIT CONTROL SCHEMATIC 
330342101 

FÖR DETALJER OM KONTROLLEN, SE ENHETENS KONTROLLSCHEMA 
330342101 

COMPRESSOR CONTROL SCHEMATIC 330343001 KOMPRESSORNS KONTROLLSCHEMA 330343001 

*FIELD SUPPLIED ITEM *ARTIKEL SOM TILLHANDAHÅLLS FRÅN FÄLTET 

NOTE 12 ANMÄRKNING 12 

STARTER LOAD SIDE TERMINALS VFD STARTMOTORNS BELASTNINGSSIDAS TERMINALER VFD 

COMPRESSOR TERMINALS KOMPRESSORTERMINALER 

STARTER LOAD SIDE TERMINALS WYE DELTA STARTMOTORNS BELASTNINGSSIDAS TERMINALE WYE DELTA 

COMPRESSOR TERMINALS KOMPRESSORTERMINALER 

 

ANMÄRKNING: Se anmärkningarna på föregående sida. 
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Dubbelt/multipelt kylaggregat Funktion 

Inställning av flera kylaggregat 
Kylaggregat DWSC med en kompressor och kylaggregat DWDC och DWCC med två 

kompressorer är huvudkontrollkomponenterna anslutna till ett internt pLAN-nätverk så att de kan 

kommunicera med varandra, inom kylaggregatet.  

Applikationer med flera kylaggregat, upp till fyra kylaggregat, med en eller två kompressorer, kan 

anslutas med detta interna pLAN. Allt som behövs är en enkel sammankopplingsanordning 

RS485 för fältet, plus extra kommunikationsisoleringskort 485OPDR (Daikin P/N 330276202), 

och några kontrollinställningar i MicroTech II (se särskilda DWCC-instruktioner i slutet av det 

här avsnittet). 485OPDR isoleringskort kan köpas tillsammans med enheten eller separat, under 

eller efter kylaggregatets installation. Antalet kort som krävs motsvarar kylaggregaten minus ett.  

pLAN-inställning 

Sammankopplingen av MicroTech II pLAN RS485 ska utföras av installationsentreprenören före 

uppstart. Daikin igångsättningstekniker kommer att kontrollera anslutningarna och göra 

nödvändiga inställningar. 

1. Utan pLAN-anslutningar mellan kylaggregaten, ska du koppla ifrån kylaggregatets 

kontrollström och ställa in DIP-brytarna så som visas i Tabell 9. 

2. Med alla manuella brytare avstängda, ska du sätta på kontrollströmmen till varje kylaggregat 

och ställa in varje OITS-adress (se anmärkning 2 på sidan 13). 

3. Kontrollera att noderna är korrekta på varje OITS serviceskärm. 

4. Koppla samman kylaggregaten (pLAN, RS485 kablage) så som visas i Fig. 3. Det första 

kylaggregatet i anslutningen kan betecknas som Kylaggregat A. Isoleringsplattan är fastsatt vid 

DIN-skenan bredvid styrenheten till Kylaggregat A. Isoleringsplattan har en kabelsvans som 

ansluts till J10 på styrenheten. De flesta kylaggregat har redan en universal 

kommunikationsmodul (UCM) som ansluter styrenheten till den toucDHSCreen som redan 

anslutits till J10. Om så är fallet, ska du ansluta isoleringsmodulens kabelbunt till den tomma 

RJ11 pLAN-porten på UCM. Det motsvarar en direkt anslutning till enhetens styrenhet. 

Därefter behövs sammankopplingskablar mellan Kylaggregat A och Kylaggregat B.  

Två kylaggregat: Om endast två kylaggregat ska anslutas, kopplas Belden M9841 (RS 485 

specialkabel) från isoleringsplattan 485OPDR (terminaler A, B och C) på Kylaggregat A till 

J11-porten på enhetens styrenhet på Kylaggregat B. I J11, ansluts skärmen till jord, den blåvita 

ledningen till (+)-anslutningen och den vit/blå ledningen till (-)-anslutningen. 

Observera att Kylaggregat B inte har en isoleringsplatta. Det sista kylaggregatet (B i det här 

fallet) som ska anslutas behöver ingen isoleringsplatta. 

Tre eller fyra kylaggregat: Om man ska ansluta tre eller flera kylaggregat, ska 

sammankopplingen också göras till port J11 på Kylaggregat B. Det andra kylaggregatet 

(Kylaggregat B) måste ha en isoleringsplatta 485OPDR som ansluts till USC PLAN-porten på 

Kylaggregat B. Kylaggregat B ser ut som Kylaggregat A. 

Anslutningarna från Kylaggregat B till Kylaggregat C är desamma som från A till B. Dvs. 

Belden-kablar ansluts från A, B och C och på kylaggregat B 485OPDR platta till L11-porten 

på kylaggregat C. Kylaggregat C har ingen isoleringsplatta 485OPDR. 

Proceduren upprepas till det fjärde kylaggregatet om fyra kylaggregat har sammankopplats.  

5. Kontrollera att noderna är korrekta på varje OITS serviceskärm. 
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Fig. 3, Kommunikationsanslutning 
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ANMÄRKNING: Ett fjärde kylaggregat, Kylaggregat D ska anslutas till kylaggregat C precis som 

kylaggregat C till kylaggregat B. 

 

Tabell 9, adressens DIP-brytarinställningar för styrenheter som använder pLAN. 

Kylaggre

gat 

(1) 

Komp 1 

Styrenhe

t 

Komp 2 

Styrenhet 

Enhet 

Styrenhet 
Reserverat 

Operatörsgr

änssnitt (2) 
Reserverat 

A 
1 2 5 6 7 8 

100000 010000 101000 011000 111000 000100 

B 
9 10 13 14 15 16 

100100 010100 101100 011100 111100 000010 

C 17 18 21 22 23 24 
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100010 010010 101010 011010 111010 000110 

D 
25 26 29 30 31 32 

100110 010110 101110 011110 111110 000001 

ANMÄRKNINGAR:  

1. Upp till fyra enkla eller dubbla kompressorer kan sammankopplas. 

2. Inställningen för operatörsgränssnittets pekskärm (OITS) är inte en DIP-brytarinställning. 

OITS-adressen väljs genom att välja inställningsskärmen "service". Därefter med 

teknikernivåns lösenord aktivt, väljer du knappen ‘pLAN Comm’. Knapparna A(7), B(15), 

C(23), D(31) visas mitt på skärmen. Välj bokstaven för OITS-adressen för kylaggregatet som 

är på. Stäng sedan skärmen. Observera att A är standardinställningen som görs i fabriken. 

3. Sex binära brytare: Upp är "På", indikeras av "1". Ner är "På", indikeras av "0". 

Funktion 
MicroTech II operatörsgränssnittets pekskärmsinställningar (OITS) 

Inställningar för vilken typ som helst av länkade multipla kompressorfunktioner måste göras för MicroTech II 

styrenhet. Inställningar för en dubbel kompressorenhet görs i fabriken före transport men måste kontrolleras på 

fältet före uppstart. Inställningar för installationer med flera kylaggregat görs i fältet på operatörsgränssnittets 

pekskärm på följande vis: 

Maximala kompressorer PÅ – INSTÄLLNINGSPUNKTER- LÄGEN skärm, val #10 ‘= 2 för ett dubbelt 

system, 4 för 2 dubbla system, 3 för tre separata system, kylaggregat med en kompressor osv. Om alla 

kompressorer i systemet ska göras tillgängliga som normalt fungerande kompressorer, ska värdet som anges i #10 

motsvara totalantalet kompressorer. Om någon av kompressorerna är i standbyläge och inte används i normal 

rotation, ska de inte inkluderas i kompressorräkningen i val #10. Maximal Comp On-inställning kan utföras 

endast på en toucDHSCreen-skärm. Systemet följer det högsta numret som är inställt på alla kylaggregat, då detta 

är en global inställning. 

Sekvens och staging – Skärm INSTÄLLNINGSPUNKTER - LÄGEN, val #12 & #14; #11 & #13. Sekvensen 

ställer in ordningsföljen för kompressorernas start. Genom att ställa in en eller flera kompressorer på "1" kallar 

man fram en automatisk ledtid/fördröjningsfunktion och det är den normala inställningen. Kompressorn med 

minst starter startar först och kompressorns med max. timantal stannar först osv. Enheter med högst nummer 

stegas i sekvens. 

Lägenas inställningspunkter utför olika driftfunktioner (normal, effektivitet, standby osv.) så som beskrivs i 

bruksanvisningen. 

Samma inställningslägen måste upprepas för varje kylaggregat i systemet.  

Nominell kapacitet – skärm INSTÄLLNINGSPUNKTER - MOTOR, val #14. Inställningen är kompressorns 

konstruktionston. Kompressorer på dubbla enheter har alltid samma kapacitet.  

Driftsekvens 

För flera kylaggregat, parallell drift, är MicroTech II styrenheterna sammankopplade via ett pLAN-nätverk och 

steg samt kontrollkompressorladdning bland kylaggregaten. Varje kompressor, med en eller dubbla 

kompressorkylare, stegar på eller av enligt sekvensnumret som har programmerats för den. Till exempel, om alla 

är inställda på "1" kommer den automatiska ledtiden/fördröjningen att träda i kraft.  

När kylaggregatet #1 är fullt lastat, kommer det utkommande kylvattnets temperatur att stiga något. När Delta-T 

ovanför inställningspunkten når staging Delta-T, kommer nsäta kylaggregat som ska starta att få en startsignal och 

börja pumpa om de har ställts in för kontroll av Microtech styrenhet. Den här proceduren upprepas tills alla 

kylaggregat är igång. Kompressorerna lastbalanserar sig själva. 

Om något av kylaggregaten i gruppen har dubbla kompressorer, sker stegen och lasten enligt 

stagingsinstruktionerna. 

DWCC-inställningar 
Eftersom en DWCC i grund är två kylaggregat kombinerade i ett motflöde, måste man alltid beteckna 

kylaggregatet med dubbel krets och ett steg i nerströmskretsen (som ger kylt vatten) som kompressor Steg 1- först 

på, sist av. 
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Operatörsgränssnittets pekskärm 

Navigation 
Startskärmen som visas på skärmen VIEW på sidan 17 brukar lämnas på (det finns en inbyggd 

skärmsläckare som återaktiveras genom att vidröra skärmen var som helst). Denna VIEW-skärm 

innehåller STOP- och AUTO-knapparna som används för att starta och stoppa enheten i lokal 

kontroll. Andra grupper av skärman kan man få tillgång till från hemsidan genom att trycka på en 

av de tre knapparna längst ner på skärmen: HISTORY, VIEW, SET. 

 HISTORY går till de sista historikskärmarna som har visats och kan växla mellan två 

historikskärmar. 

 Trendhistorik 

 Larmhistorik 

 VIEW går till nästa visningsskärm och en annan sekundär visningsskärm används för att i 

detalj titta på inställningarna och kylaggregatets drift. Om du trycker på View på en annan 

skärm, kommer du tillbaka till hemsidan för View-skärmen. 

 SET går till en serie skärmar som används för att ställa in inställningspunkter. 

 

Siffran på följande sida illustrerar layouten för de olika skärmarna som finns tillgänglig i OITS. 

Några minuters övning i den faktiska OITS ger en bekväm nivå av självförtroende för att navigera 

bland skärmarna. 
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Fig. 4, OTIS-skärmens layout 
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SET SCREENs INSTÄLLNINGSSKÄRMAR 

HOME SCREEN STARTSKÄRM 

SET STÄLL IN 

PRESS VIEW PRESSVY 

PRESS SET PRESS-SATS 

SETPOINTS INSTÄLLNINGSPUNKTER 

SEE FIGURE 12 SE FIGUR 12 

POWER EFFEKT 

TIMERS TIMERS 

ALARMS LARM 

VALVE (TOWER) VENTIL (TORN) 

TOWER (FANS) TORN (FLÄKTAR) 

MOTOR MOTOR 
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SETTING AND RANGE EXPLAINED ON 
SCREEN 
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HISTORY HISTORIK 
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SEE FIGURE 4 SE FIGUR 4 
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PRESS VIEW PRESSVY 
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SEE FIGURE 5 SE FIGUR 5 

PRESS MENY PRESSMENY 

PRESS VIEW PRESSVY 

LABELED BAR GRAPHS ETIKETTERADE STAPELDIAGRAM 

BAR GRAPHS STAPELDIAGRAM 

CHILLER KYLARE 

MENY MENY 

SEE FIGURE 7 SE FIGUR 7 

COMPRESSOR STATE KOMPRESSORSTATUS 

SEE FIGURE 8 SE FIGUR 8 

COMPRESSOR VO KOMPRESSOR VO 

SEE FIGURE 9 SE FIGUR 9 

UNIT I/O ENHET I/O 

SEE FIGURE 10 SE FIGUR 10 

EVAPORATOR FÖRÅNGARE 

CONDENSER KONDENSATOR 

Pressing VIEW from any sub-meny will toggle 
back to the home screen. 

Tryck på VISA från en undermeny för att 
växla tillbaka till startskärmen. 

Pressing MENY when in any sub-meny will 
return to the viewscreen. 

Tryck på MENY i en undermeny för att gå 
tillbaka till visningsskärmen. 

Pressing SET or HISTORY will go to these 
groups of menys. 

Tryck på STÄLL IN eller HISTORIK för att gå 
tillbaka till dessa menygrupper. 



 

  D-EOMWC00804-14SV - 19/104 

Skärmbeskrivningar 

VISA skärmar 
Visa skärmar används för att titta på enhetens status och tillstånd.  

Figur 5, skärm för startsidesvy, dubbel kompressorenhet 

Skärm för startsidesvisning 

Home View-skärmen visar grundläggande tillstånd för kylaggregatet och är den skärm som normalt 

ska vara på. Enheter med dubbla kompressorer (DWDC) visar två kompressorer och status för 

båda. Enheter med en kompressor (DWSC) visar endast en kompressor. Trycken och 

temperaturerna som visas är gemensamma för enheten och korrekta för kylaggregat med enkel och 

dubbel kompressor. Ovanför kylaggregatets schematiska framställning har vi: 

Information 

 Kylvattnets aktiva inställningspunkt 

 Inkommande och utgående kylvattenstemperatur 

 Inkommande och utgående kondensatorvattenstemperatur 

 Motorampere i procent 

 ENHETENS STATUS är LÄGE följt av STATUS följt av KÄLLA som är anordningen eller 

signalen som skapade STATUS. Möjliga kombinationer står i följande tabell: 
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Tabell 10, kombinationer av ENHETENS STATUS 

LÄGE STATUS KÄLLA 

KYLNING AV Manuell brytare 

IS 
AVSTÄNGNING (anmärkning 

1) 
Fjärrbrytare 

VÄRME AUTO Lokal 

  BAS-nätverk 

TEST   

Anmärkning: Avstängningen håller på att ske; stäng blad, efter smörjning osv. 

 

 KOMPRESSORNS STATUS är LÄGE följt av STATUS följt av KÄLLA som är anordningen 

eller signalen som skapade STATUS. Möjliga kombinationer står i följande tabell 

Tabell 11, KOMPRESSORSTATUS-möjligheter 

Fullständig STATUS-text 

(i prioritetssekvens) 
Anmärkningar 

AV manuell brytare 

Skäl till att kompressorn är av. 

AV kompressorlarm 

AV enhetens status 

AV förångarens flöde/återcirkulation 

AV Låg oljesumpstemperatur 

AV Starta för att starta timern = xxx 

AV Stoppa för att starta timern = xxx 

AV staging (nästa PÅ) 

AV Väntar på last 

FÖRE SMÖRJNINGEN Öppna blad 

Aktuell status för sekvensen före smörjningen FÖRE SMÖRJNING Timer = xxx 

FÖRE SMÖRJNINGEN Kondensatorflöde 

KÖR Lasta av blad - Max. ampere 
Förbikopplar vattentemperaturens kommando 

KÖR håll blad - Max. ampere 

KÖR manuella blad och hastighet 

Används för servicesyften. "T"-lösenord krävs. Manövreras från 
kompressorns styrenhet 

KÖR ladda blad - manuell hastighet 

KÖR håll blad - manuell hastighet 

KÖR lasta av blad - manuell hastighet 

KÖR ladda hastighet - manuella blad 

KÖR håll hastighet- manuella blad 

KÖR avlastningshastighet- manuella blad 

KÖR lasta av blad-fördröjd start 

Förbikopplar vattentemperaturens kommando 

KÖR håll blad-Förångartryck 

KÖR lasta av blad-Förångartryck 

KÖR lasta av blad - Mjuk last 

KÖR håll blad - Mjuk last 

KÖR Lasta blad - Tömningstemp. 

KÖR Håll blad - Nerdragningshastighet 

KÖR Lasta av blad-Kravgräns 

KÖR håll blad - Min. ampere 

KÖR Ladda blad 

Normal drift KÖR Håll blad 

KÖR Lasta av blad 

AVSTÄNGNING Lasta av Avlastning under avstängningssekvensen 

EFTERSMÖRJNINGSTIMER=xxx Eftersmörjningstimer på 

EFTERSMÖRJNING Motor hög ström Kompressorns motor körs under avstängningsläget. Den ska vara av. 

ANMÄRKNINGAR: 

1. Timerns nedräkningsvärden visas där “(xxx)” visas nedan. 

2. För en kompressor utrustad med en VFD, visas “Vanes” eller “Speed” i RUN-status för att indikera om kapaciteten 

styrs av hastigheten från VDF eller bladkontrollen. 

3. När kompressorn är i START-läge (oljepumpen startar men väntar fortfarande på oljetryck), visas “PRELUBE – 

Vanes Open” eller “PRELUBE – Timer=(xxx)” enligt gällande situation.  



 

  D-EOMWC00804-14SV - 21/104 

Åtgärdsknappar för: 

 AUTO- och STOP-knappar, normal start (AUTO) och STOP-knapp som aktiverar normal start 

och avstängningssekvensen. Dessa knappar är endast aktiva när kontrollen befinner sig i läget 

"Local Control". Detta eliminerar möjligheten av att stänga av enheten oavsiktligt lokalt när 

den är under kontroll av en fjärrsignal som BAS. 

 HISTORY, växlar mellan skärmen Trend History och skärmen Alarm History. 

 SET, växlar mellan skärmen Set Points som används för att ändra inställningspunkter och 

Service-skärmen. 

Tillbaka 

Om du trycker på VIEW på en annan skärm, kommer du tillbaka till HOME VIEW-skärmen. 

Fig. 6, Detaljerad visningsskärm  

Tryck på VIEW-knappen längst ner på skärmen Home View (Fig. 5) för åtkomst till skärmen Detail 

View som ovan. Denna skärm ger ytterligare information om kylmedelstrycket och temperaturer samt 

smörjmedelsdata. 

Om du trycker på STATE-knappen visas en display över kompressorns tillstånd så som beskrivs i Fig. 9 

på sidan 21. 

Tryck på I/O-knappen för att visa status för kompressorns ingångar och utgångar så som beskrivs på 

sidan 21. Två kompressorenheter har en COMP-knapp som växlar mellan de två kompressorernas data 

och gör att STATE och I/O-detaljskärmarna kan visas för endera kompressor. 

Tryck på ENHETENS I/O-knappen för att visa status för kompressorns ingångar och utgångar så som 

beskrivs i Fig. 11 på sidan 1. 
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Fig. 7, Visa skärm över expanderad ström 

Tryck på EVAP- eller COND-knappen för detaljerad information om 

förångarens eller kondensatorns tryck och temperatur. 

Tryck på Menyknappen längst ner på skärmen för att gå till en meny (se 

Fig. 6) från vilken man även får tillgång till de ovan angivna skärmarna.  

Tryck på POWER-knappen för att komma till en skärm som visar 

enhetens strömdata. Förmågan att visa enhetens elektriska prestanda och 

ställa in startmotorns inställningspunkter på gränssnittsskärmen är ett 

extra alternativ som finns tillgängligt vid köptillfället. Om alternativet 

ingår med enheten, kommer knappen "POWER" att synas längst upp till 

vänster på VIEW-skärmen. Tryck på knappen för att öppna skärmen som 

visas i Fig. 7. 

Skärmen som visas till höger läggs ovanpå den högra sidan av 

VIEW-skärmen som visas i Fig. 6 när tillvalet "Full Meter 

Display" har inkluderats med enheten. Den här skärmen förblir 

synlig tills du trycker på en annan displayknapp, som STATE, I/O 

osv.  

Om det här alternativet inte är inkluderat, visar skärmen Percent 

Unit RLA på HOME VIEW-skärmen aktuellt procenttal av 

enhetens nominella belastning i ampere. 

 

 

 

Fig. 8, Visa meny 

Den här visningsmenyn får du 

tillgång till genom att trycka på 

Menyknappen på Detail View-

skärmen. Menyskärmen används 

för tillgång till andra skärmar 

som innehåller olika data. En 

skärm med enhetens 

temperaturer och tryck visas på 

en SKÄRM MED 

STAPELDIAGRAM (se Fig. 12 

på sidan 22). Du får tillgång till 

den här skärmen genom att 

trycka på LABELED BAR 

GRAPHS. Tryck på BAR 

GRAPHS för åtkomst till samma 

skärm men utan etiketterna. 

Det finns mer data tillgänglig för 

visning och du använder 

knapparna på skärmens högra 

sida för att visa dem. Den är indelade i allmänna ämnen som förklarar sig själva. Dessa knappar upprepas även 

på skärmen Detail View som vi har sagt tidigare. Om startmotorns displayalternativ har inkluderats, sitter 

POWER-knappen ovanför STATE-knappen. 
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Fig. 9, Visa kompressorns statusskärm 

Till exempel, om du trycker på knappen Compressor-State, visas 

följande skärm ovanpå högra sidan av skärmen Detail View. 

Skärmen Compressor State är en sammanställning av de händelser 

som kylaggregatet går igenom vid uppstarten. En grön lampa 

(ljusgrå på bilden) indikerar att ett särskilt sekvenskrav har 

uppfyllts. Det rekommenderas att den här skärmen visas under 

uppstartsekvensen. Man kan se att kraven tänds när de uppfylls 

och snabbt se varför en icke-start har inträffat. Till exempel, 

lampan Evap Flow OK tänds när förångarens flödesbrytare stängs 

av flödet, Oil Sump Temp OK tänds om (eller när) 

oljetemperaturen är ovanför starttemperaturens inställningspunkt. 

Båda timers måste ha timeout, Oil Pressure OK tänds när man når 

ett tillräckligt oljetryck osv. 

De undre tre sektionerna (från "RUN" och nedåt) är verksamma 

under avstängningsprocessen. Kompressorn är officiellt avstängd 

när timern för eftersmörjning är klar. Sekvensen övergår till OFF i 

detta läge och OFF-lampan tänds. 

 

 

 

 

Fig. 10, Visa kompressorns ingångs- och utgångsstatus 

Tryck på knappen Compressor I/O på 

VIEW MENY-skärmen för åtkomst till 

skärmen som visas till höger. Den läggs 

ovanpå den högra sidan av skärmen Detail 

View. Den ger statusen för kompressorns 

digitala ingångar och analoga och digitala 

utgångar. Många av dessa I/O visas på 

Compressor State-skärmen eftersom de utgör 

del av startsekvensen och definierar 

kompressorns status vid en viss tid. Dubbla 

kompressorer har dubbla kompressorskärmar. 

En COMP-knapp visas i den undre vänstra 

hörnan av skärmen Detail View (Fig. 6 på 

sidan 19) på DWDC-enheter med dubbla 

kompressorer. Den här knappen växlar 

kompressordata från #1 kompressor till #2 

kompressor. 
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Fig. 12, Stapeldiagram med etiketter  

Du får tillgång till skärmen med stapeldiagrammet från MENY-skärmen (Fig. 8) genom att välja 

LABELED BAR GRAPHS. Välj BAR CHARTS för åtkomst till samma stapeldiagram, men utan 

etiketterna. 

 

 

INSTÄLLNINGSSKÄRMAR 
Inställningsskärmarna på gränssnittspanelen används för att mata in de många inställningspunkter 

som är associerade med utrustning av den här typen. MicroTech II ger en mycket enkel metod för att 

genomföra detta. (OBS: Om gränssnittspanelen inte är tillgänglig, kan man använda enhetens 

styrenhet för att ändra inställningspunkterna.) Lämpliga inställningspunkter är fabriksinställda och 

kontrolleras av DaikinService eller serviceföretag som har auktoriserats av fabriken under 

driftsättningen. Men regleringar och ändringar krävs ofta för att uppfylla arbetsförhållanden. Vissa 

inställningar som involverar pumparnas och tornets drift ställs in på fältet. 

Tryck på SET-knappen som finns på nästan alla skärmar för att komma till den sista SET-skärmen 

som använts eller SERVICE-skärmen, beroende på vilken som användes senast. 

På vilken SET-skärm som helst, kan du trycka på SET-knappen igen för att gå till SERVICE-skärmen 

som visas på sidan 36. 
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Fig. 13, En typisk INSTÄLLNINGSPUNKTSSKÄRM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren ovan visar SETPOINT-skärmen med inställningspunkterna WATER valda. De olika 

grupperna med inställningspunkter visas i spalten på skärmens högra sida. Varje knapp innehåller ett 

antal inställningspunkter som har grupperats pga. liknande innehåll. WATER-knappen (som visas) 

innehåller olika inställningspunkter som gäller vattentemperaturerna. Om startmotorns 

displayalternativ har inkluderats, sitter en extra knapp, STARTER-knappen, ovanför TIMERS-

knappen. 

ANMÄRKNING: Vissa inställningspunkter som inte gäller en särskild applikation kan visas i en lista 

på skärmen ändå. De är inaktiva och kan ignoreras. Till exempel, av inställningspunkterna 1, 2 och 3 

ovan, kommer endast en att vara aktiv beroende på enhetens läge som väljs bland 

inställningspunkterna MODE, 10 och 11 bara för Templifiers. 

De numrerade knapparna i den andra spalten från höger trycks ner för att välja en särskild 

inställningspunkt. Den valda inställningspunkten visas i blått på skärmen och en beskrivning av den 

(inom fältet för tillgängliga inställningar) visas i rutan högst upp till vänster. 

Procedur för att ändra en inställningspunkt 

En lista med inställningspunkter, deras standardvärde, deras tillgängliga inställningsomfång och 

lösenordsåtkomst visas i Tabell 23 på sidan 51 för enheten och Tabell 24 på sidan 63 för kompressorn. 

1. Tryck på den tillämpliga Setpoint Group-knappen. En fullständig förklaring av 

inställningspunktens innehåll för varje grupp följer efter den här sektionen. 

2. Välj önskad inställningspunkt genom att trycka på den numrerade knappen. 

3. Tryck på CHANGE-knappen som indikerar att du vill ändra ett inställningsvärde. 

KEYBOARD-skärmen sätts på automatiskt för inmatning av lösenordet  

 O = Operatörsnivåns lösenord är 100 

 M = Chefsnivåns lösenord är 2001 

 

Inställ-

nings-

grupper 

Inställnings

-punktens 

väljarknapp 
Starta 

Change.

-knapp 

Siffer-

knapp-sats 

Åtgärds-

knappar 

Beskrivning 

inställnings-

punkt 

Inställnings-

punkter 
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 T = Teknikernivåns lösenord är reserverat för auktoriserade tekniker. 

4. Tryck på motsvarande nummer på sifferknappsatsen för att mata in lösenordet. Det finns en 

liten fördröjning mellan trycket på knappsatsen och registreringen av posten. Se till att en 

asterisk visas i rutan innan du trycker på nästa nummer. Tryck på ENTER för att gå tillbaka till 

SETPOINT-skärmen. Lösenordet förblir öppet i 15 minuter efter initialiseringen och behöver 

inte matas in igen under denna period.  

5. Tryck på CHANGE igen. Den högra sidan av skärmen blir blå (inaktiv). 

6. Sifferknappsatsen och åtgärdsknapparna i den undre vänstra hörnan av skärmen aktiveras 

(bakgrunden blir grön). Inställningspunkter med nummervärden kan ändras på två sätt: 

 Välj önskat värde genom att trycka på sifferknapparna. Tryck på ENTER för att mata in 

värdet eller AVBRYT för att avbryta transaktionen. 

 Tryck på knappen UP eller DOWN för att öka eller minska värde som visas. Tryck på 

ENTER för att mata in värdet eller AVBRYT för att avbryta transaktionen. 

Vissa inställningspunkter är textvärden snarare än siffervärden. Till exempel, LWT Reset 

Type kan vara "Inget" eller "4-20 ma". Valet görs genom att växla mellan alternativen med 

knappen UP eller Down. Om bindesstreck visas i inställningsrutan, indikerar det att du har 

växlat för mycket och måste byta riktning. Tryck på ENTER för att mata in värdet eller 

AVBRYT för att avbryta transaktionen. 

När du har valt CHANGE, måste du trycka på knapparna AVBRYT eller ENTER innan du 

kan välja en annan inställningspunkt. 

7. Extra inställningspunkter kan ändras genom att välja en annan inställningspunkt på skärmen 

eller genom att välja en helt ny grupp av inställningspunkter. 

Förklaring av inställningspunkter 
Varje av de sju grupperna med inställningspunkter beskrivs i detalj i följande sektion. I många fall 

är innehållet i inställningspunkten uppenbart och ingen förklaring är inkluderad.  

1. TIMERS, för att ställa in timers som start-till-start, försmörjning, eftersmörjning, etc. 

2. ALARMS, för att ställa in gränsen och avstängningslarmen. 

3. VALVE, ställer in parametrarna för drift av ett extra fält som har installerat tornets 

bypassventil. 

4. TOWER, väljer metoden för att kontrollera kylningstornet och ställer in parametrarna för 

fläktsteget/VFD. 

5. MOTOR, väljer motorrelaterade inställningspunkter som förstärkargränser, VFD-inställningar 

osv. Har även max. och min. hastighet för byte av kylvattenstemperaturen. 

6. MODES, väljer olika driftlägen som kontrollkälla, flera kompressorsteg, pumpsteg, BAS, 

protokoll osv. 

7. WATER, köldbärartemperaturens inställningspunkt, start och stopp Delta-T, nollställningar 

osv. 
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STARTMOTORNS inställningspunkter 

Fig. 14, tillval startmotorns inställningspunktsskärm 

Tabell 12, startmotorns inställningspunkter 

Beskrivning Nr. Standard Omfång 
Lösen

-ord 
Kommentarer 

Utlösning av jordfelbrytaren 8 1 % 
1 till 100% 

märklast i Ampere 
M 

Ställer in värdet för jordningsströmmen 
över vilken kompressorn stängs av 

Aktivering av jordfel 7 AV PÅ eller AV M Sätter på eller stänger av jordfelet 

Maximal obalans i strömmen 6 10% 5 % till 40 %  T 
Ställer in värdet för obalans i strömmen 
över vilken kompressorn stängs av 

Startmotorns ramptid 5 15 sek. 0 till 30 sekunder T 
Ställer in tiden startmotorn ökar 
motorströmmen 

Maximal ström för startmotorn 4 600% 
100% till 800%  
av FLA (SP1)  

T 
Ställer in maximal ström när kompressorn 
startar 

Inledande ström för 
startmotorn 

3 100% 
50 % till 400 % av 

FLA (SP1) 
T 

Ställer in inledande ström när kompressorn 
startar 

Nominal belastning i ampere 2 1 A 

Fabriksinställning 
vid 

konstruktionsförhål
landen 

T 
Värde som ger ett 100 % RLA-värde och 
används för motorskydd 

Full belastning i ampere 1 1 A 

Fabriksvärde 
inställt på motorns 

maximala 
ströminställning 

T 
Värde som används för att beräkna SP3 
och SP4 

Inställningspunkterna som visas ovan gäller startmotorer i solitt status. Andra typer av startmotorer 

kommer att få något annorlunda inställningspunkter. Enheter utan startmotorns displayalternativ får 

inställningspunkterna inställda i själva startmotorn.
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TIMERS inställningspunkt 

Fig.15 , TIMERS inställningspunktsskärm 

 

 

Tabell 13, TIMERNS inställningspunkter 

Beskrivning Nr. 
Standa

rd 
Omfång 

Lösen

ord 
Kommentarer 

Timer efter 
smörjningen 

8 30 sek. 10 till 240 sek. T Tid för eftersmörjning innan kompressorn kan stanna 

Avlastningstime
r 

7 30 sek. 10 till 240 sek. T Tidskompressorn lastar av innan eftersmörjning 

Timer med full 
belastning 

6 
300 
sek. 

0 till 999 sek. T Tidskompressorn måste laddas för helt öppna blad 

Interlock 5    Endast WMC 

Försmörjningsti
mer 

4 30 sek. 10 till 240 sek. T Tidskompressorn måste försmörjas före start 

Stopp-Start 3 3 min 3 till 20 min M Tid från kompressorns stopp till dess återstart 

Start-Start 2 40 min 15 till 60 min M Tid från kompressorns start till dess återstart 

Förångarens 
återcirkulation 

1 30 sek. 
15 sek. till 5 

min. 
M 

Tid som förångarpumpen måste köras innan 
kompressorn startar 
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LARM inställningspunkt 

Fig. 16, LARM inställningspunktsskärm 

 

 

Tabell 14, LARM inställningspunkter 

Beskrivning Nr. 
Standa

rd 
Omfång 

Lösen

ord 
Kommentarer 

Lågt nettooljetryck 14 50 psi 50 till 90 psi T Minsta nettotryck (matning minus sump) 

Låg oljedeltatemperatur 13 40 °F 20 till 80 °F T Min Delta-T (sat förång. minus oljetemp.) 

Hög oljematningstemperatur 12 140 °F 120 till 240 °F T Max. oljetemperatur 

Kondensatorfrysning 11 34.0 °F -9.0 till 45.0 °F T Minsta kondensator sat. temp för att starta pumpen 

Förångarens frysning 10 34.0 °F -9.0 till 45.0 °F T Minsta förångarens sat. temp för att starta pumpen 

Motorströmmens 
tröskelvärde 

9 10% 3% till 99% T Min % RLA för att anse motorn vara avstängd 

Stötströmskurvans gräns 8 20 
1 - 99 grader 

F/min. 
T Stötströmmens kurvtemperatur som aktiverar larmet 

Stötströmstemperaturens 
gräns 

7 6 2 – 25 grader F T Se skärmen ovan 

Hög tömningstemperatur - 
Avstängning 

6 190 °F 120 till 240 °F T Max. urladdningsgastemperatur, stoppa kompressor 

Hög tömningstemperatur - 
last 

5 170 °F 120 till 240 °F T Max. tömningsgastemp. - lastkomp. 

Högt kondensatortryck 4 140 psi 120 till 240 psi T Max tömningsskydd, stoppa kompressorn 

Lågt förångningstryck, stopp 3 29 psi 10 till 45 psi T Min. förångningstryck - stoppa kompressorn 

Lågt förångningstryck - 
Ladda ur 

2 31 psi 20 till 45 psi T Min. förångningstryck - töm kompressorn 

Lågt förångningstryck - 
Blockera 

1 33 psi 20 till 45 psi T Min. förångningstryck - blockera laddning 
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Kyltornets bypass-VENTIL-inställningar 

Fig. 17, tornets bypass-VENTILS inställningsskärm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 15, tornbypass-VENTILENS inställningspunkter (se sidan 30 för en fullständig förklaring.) 

Beskrivning Nr. 
Standa

rd 
Omfång 

Lösen

ord 
Kommentarer 

Förstärkningsstigning 15 25 10 till 99 M Kontrollförstärkning för temperaturhöjningen (eller lyftet) 

Felförstärkning 14 25 10 till 99 M Kontrollförstärkning för temperaturfel (eller lyftet) 

Ventilkontrollomfång 
(Max.) 

13 100% 0 till 100% M Maximal ventilposition, utesluter alla andra inställningar 

Ventilkontrollomfång (Min.) 12 10% 0 till 100% M Minimal ventilposition, utesluter alla andra inställningar 

Temp - Max. position  11 90 °F 
0 till 100 

°F 
M Kondensator EWT vid vilken ventilen ska öppnas till tornet 

Maximal startposition 10 100% 0 till 100% M 
Inledande ventilposition när kondensatorn EWT är på eller 
över inställningspunkt # 9 

Temp - Min. position  9 60 °F 
0 till 100 

°F 
M 

Kondensatorns EWT vid vilken den inledande ventilpositionen 
är inställd på inställningspunkt # 6 

Min. startposition 8 10% 0 till 100% M 
Inledande ventilposition när kondensatorn EWT är på eller 
över inställningspunkt # 7 

Steg ner @ 7 20% 0 till 100% M 

Ventilposition under vilken fläktarna kan stega nedåt (tornets 
inställningspunkt #2 = ventilsteg ner 
VFD-hastigheten under vilken nästa fläkthastighet kan 
stängas av (tornets inställningspunkt # 2 = ventil/VFD ???? 

Steg upp @ 6 80% 0 till 100% M 

Ventilposition ovanför vilken fläktarna kan stega uppåt 
(tornets inställningspunkt #2 = ventilsteg upp 
VFD-hastigheten ovanför vilken nästa fläkthastighet kan 
sättas på (tornets inställningspunkt # 2 = ventil/VFD ???? 

Ventilens dödband (lyft 5 4.0 psi 
1.0 till 20.0 

psi 
M Kontroll dödband, tornets inställningspunkt #1=Lyft 

Ventilens dödband (Temp) 4 2.0 °F 
1.0 till 10.0 

°F 
M Kontroll dödband, tornets inställningspunkt #1=Temp 

Ventilens mål (lyft) 3 30 psi 
10 till 130 

psi 
M 

Mål för lyfttryck (tornets inställningspunkt #1= Lyft), fungerar 
med inställningspunkt # 5 

Ventilens inställningspunkt 
(Temp) 

2 65 °F 
40 till 120 

°F 
M 

Mål för kondensator EWT (tornets inställningspunkt #1= Lyft), 
fungerar med inställningspunkt # 4 

Ventiltyp 1 
NC (till 
tornet) 

NC, NO M Normalt stängd eller normalt öppen till tornet 
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Kyl-TORNETS fläktinställningar 

Fig,18, kyl-TORNETS inställningsskärm (Se sidan 30 för en fullständig förklaring.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 16, tornfläktens inställningar 

Beskrivning Nr. Standard Omfång 
Lösen

ord 
Kommentarer 

Steg #4 På (lyft) 15 65 psi 10 till 130 psi M Lyfttryck för fläktsteg #4 på 

Steg #3 På (lyft) 14 55 psi 10 till 130 psi M Lyfttryck för fläktsteg #3 på 

Steg #2 På (lyft) 13 45 psi 10 till 130 psi M Lyfttryck för fläktsteg #2 på 

Steg #1 På (lyft) 12 35 psi 10 till 130 psi M Lyfttryck för fläktsteg #1 på 

Steg #4 På (Temp) 11 85 °F 40 till 120 °F M Temperatur för fläktsteg #4 på 

Steg #3 På (Temp) 10 80 °F 40 till 120 °F M Temperatur för fläktsteg #3 på 

Steg #2 På (Temp) 9 75 °F 40 till 120 °F M Temperatur för fläktsteg #2 på 

Steg #1 På (Temp) 8 70 °F 40 till 120 °F M Temperatur för fläktsteg #1 på 

Stegdifferential (Lyft) 7 6.0 psi 1.0 till 20.0 psi M Fläktstaging dödband med inställningspunkt # 1=Lyft 

Stegdifferential (Temp) 6 3.0 °F 1.0 till 10.0 °F M 
Fläktstaging dödband med inställningspunkt # 
1=Temp 

Steg ner-tid 5 5 min 1 till 60 min M Tidsfördröjning mellan steg up/ner och nästa steg ner 

Steg upp-tid 4 2 min 1 till 60 min M Tidsfördröjning mellan steg up/ner och nästa steg upp 

Tornsteg 3 2 1 till 4 M Antal fläktsteg som används 

Ventil/VFD-kontroll 2 Ingen 

Ingen, 
ventilens 

inställningspu
nkt, ventilsteg, 

VFD-steg, 
ventilens 

SP/VFD-steg 

M 

Ingen: Ingen tornventil eller VFD 
Ventilens inställningspunkt: Ventilkontroller till VENTIL 
SP3(4) och 5(6) 
Ventilsteg: Ventilkontrollens inställningspunkt ändras 
till fläktstegets inställningspunkt 
VFD-steg: Den 1:a fläkten är VFD-kontrollerad, ingen 
ventil 
Ventilens inställningspunkt/VFD-steg: Både ventilen 
och VFD 

Tornkontroll 1 Ingen 
Ingen, 

Temperatur, 
Lyft 

M 
Ingen: Ingen tornfläktkontroll 
Temperatur: Fläkten och ventilen kontrolleras av EWT 
Lyft: Fläkten och ventilen kontrolleras av lyfttrycket 
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Förklaring av tornkontrollens inställningar 

MicroTech II kontrollen kan kontrollera kylningstornets fläktsteg, en bypassventil till tornet 

och/eller en tornfläkt VFD om kylaggregatet har ett särskilt kylningstorn. 

Positionen för tornets bypassventil kontrollerar alltid tornets fläktstaging om ventilens 

inställningspunkt, steget inställningspunkt väljs. Fläktstagingen avgörs av positionen min. och 

max. för tornets ventil. 

Det finns fem möjliga tornkontrollstrategier som anges nedan och förklaras i detalj senare i det här 

avsnittet. De väljs ur SETPOINT TOWER SP2. 

1. NONE, endast tornfläktens steg. I detta läge kontrolleras tornfläktens steg (upp till 4 steg) av 

kondensatorns inkommande vattentemperatur (EWT) eller LYFT-tryck (skillnad mellan 

kondensatorns och förångarens tryck). Tornets bypass eller fläkthastighet kontrolleras inte. 

2. VALVE SP, tornsteg som kontrolleras av en bypassventil med låg gräns. I detta läge 

kontrolleras tornfläktarna som i #1 plus en tornbypassventil kontrolleras för att tillhandahålla 

minimalt kondensator EWT. Det finns ingen anslutning mellan fläktkontrollen och 

ventilkontrollen.  

3. VALVE STAGE, tornsteg med steg som kontrolleras av en bypassventil. I detta läge används 

bypassventilkontrollerna mellan fläktstegen för att göra kontrollen smidig och reducera 

fläktens på- och avstängning. 

4. VFD STAGE. I detta läge kontrollerar en VFD den första fläkten. Upp till tre ytterligare 

fläktar sätts på och av och det finns ingen bypassventil. 

5. VALVE/VFD, tornfläktkontroll med VFD plus bypassventilkontroll. 

Tornfläktens staging endast (NONE) 

Följande inställningar används till tornfläktens stegläge (SP = inställningspunkt) 

1) TOWER SETPOINT-skärm 

i) SP1. Välj TEMP om kontrollen baseras på kondensatorn EWT eller LIFT om den 

basseras på kompressorns lyft uttryckt i psi. 

ii) SP2. Välj NONE för ingen bypassventil eller fläkt VFD-kontroll. 

iii) SP3. Välj en till fyra fläktutgångar enligt antalet fläktsteg som ska användas. Mer än en 

fläkt kan användas per steg genom användning av reläer. 

iv) SP4. Välj STAGE UP TIME från 1 till 60 minuter. Standardvärdet på 2 minuter är 

antagligen en god startpunkt. Värdet kan behöva justering senare beroende på systemets 

faktiska funktion. 

v) SP5. Välj STAGE DOWN TIME från 1 till 60 minuter. Standardvärdet på 5 minuter är 

antagligen en god startpunkt. Värdet kan behöva justering senare beroende på systemets 

faktiska funktion. 

2) Om du väljer TEMP i SP1, använd 

i) SP6. Välj STAGE DIFFERENTIAL i grader F, börjar med standarden på 3 grader F.  

ii) SP8-11. Ställ in STAGE ON temperaturer i enlighet med temperaturomfånget över vilket 

kondensatorn EWT ska fungera. Standardvärdena för 70F, 75F, 80F och 85F är en 

bra start i klimat med en måttlig våt temperatur. Antalet inställningspunkter för STAGE 

ON måste vara samma som SP3. 

3) Om du väljer LIFT i SP1, använd  

i) SP7. Välj STAGE DIFFERENTIAL i PSI. Börja med standarden 6 PSI. 

ii) SP12-15. Börja med standard inställningspunkter. Antalet inställningspunkter för 

STAGE ON måste vara samma som SP3. 
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Se Fig. 2 på sidan 11 för fläktens steg fältanslutningspunkter. 

Tornets fältsteg med bypassventil som kontrollerar min. EWT (VENTIL SP) 
1) TOWER SETPOINT-skärm 

a) SP1. Välj TEMP om kontrollen baseras på kondensatorn EWT eller LIFT om den basseras 

på kompressorns lyft uttryckt i psi. 

b) SP2. Välj ventil SP för kontroll av bypassventilen baserat på temperatur eller lyft. 

c) SP3. Välj en till fyra fläktutgångar enligt antalet fläktsteg som ska användas. Mer än en 

fläkt kan användas per steg genom användning av reläer. 

d) SP4. Välj STAGE UP TIME från 1 till 60 minuter. Standardvärdet på 2 minuter är 

antagligen en god startpunkt. Värdet kan behöva justering senare beroende på systemets 

faktiska funktion. 

e) SP5. Välj STAGE DOWN TIME från 1 till 60 minuter. Standardvärdet på 5 minuter är 

antagligen en god startpunkt. Värdet kan behöva justering senare beroende på systemets 

faktiska funktion. 

f) Om du väljer TEMP i SP1, använd 

i) SP6. Välj STAGE DIFFERENTIAL i grader F, börjar med standarden på 3 grader F.  

ii) SP8-11. Ställ in STAGE ON temperaturer i enlighet med temperaturomfånget över 

vilket kondensatorn EWT ska fungera. Standardvärdena för 70F, 75F, 80F och 85F 

är en bra start i klimat med en måttlig våt temperatur. Antalet inställningspunkter för 

STAGE ON måste vara samma som SP3. 

g) Om du väljer LIFT i SP1, använd  

i) SP7. Välj STAGE DIFFERENTIAL i PSI. Börja med standarden 6 PSI. 

ii) SP12-15. Börja med standard inställningspunkter. Antalet inställningspunkter för 

STAGE ON måste vara samma som SP3. 

2) VALVE SETPOINT-skärm 

a) SP1, välj NC eller NO beroende på om ventilen är stängd till tornet utan kontrollström 

eller öppen till tornet utan kontrollström. 

b) Om TEMP valdes för fläktkontrollen ovan, använd 

i) SP2, ställ in VALVE TARGET (inställningspunkt), vanligtvis 5 grader under minsta 

fläktstegets inställningspunkt enligt TOWER SP11. Detta gör att fullt flöde bibehålls 

genom tornet till den sista fläkten stegas av. 

ii) SP4, ställ in VALVE DEADBAND, standarden på 2 grader F är en bra utgångspunkt. 

iii) SP8, ställ in MINIMUM VALVE POSITION när EWT är på eller under SP9. Standard 

är 0 %. 

iv) SP9, ställ in EWT på vilken ventilpositionen ska vara på (SP8). Standard är 60F. 

v) SP8, ställ in MINIMUM VALVE POSITION när EWT är på eller under SP9. Standard 

är 0 %. 

vi) SP9, ställ in EWT på vilken ventilpositionen är inställd för att fläktarna ska stega upp 

(SP8). Standard är 60F. 

vii) SP10, ställ in den inledande ventilpositionen när EWT är på eller över SP11. Standard 

är 100%. 

SP11, ställ in EWT på vilken den inledande ventilpositionen är inställd på SP8. 

Standard är 32.22℃. 

viii) SP12, ställ in den minsta positionen på vilken ventilen kan fungera. Standard är 

10%. 
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ix) SP13, ställ in den maximala positionen på vilken ventilen kan fungera. Standard är 

100%. 

x) SP14, ställ in kontrollökningen för fel. Standard är 25.  

xi) SP15, ställ in kontrollökningen för ökning. Standard är 25. 

ANMÄRKNING: Inställningspunkterna 14 och 15 är platsspecifika och gäller systemets 

vätskemassa, komponentstorlek och andra faktorer som påverkar reaktionen av systemet 

för att kontrollera ingångarna. De här inställningspunkterna ska ställas in av erfaren 

personal som kan ställa in den här typen av kontroll. 

c) Om LIFT valdes för fläktkontrollen, använd 

i) SP3, ställ in VALVE TARGET (inställningspunkt), vanligtvis 30 psi under minsta 

fläktstegets inställningspunkt enligt TOWER SP12. Detta gör att fullt flöde bibehålls 

genom tornet till den sista fläkten stegas av. 

ii) SP5, ställ in VALVE DEADBAND, standarden på 6 psi är en bra utgångspunkt. 

iii) SP8, ställ in MINIMUM VALVE POSITION när EWT är på eller under SP9. 

Standard är 0 %. 

iv) SP9, ställ in EWT på vilken ventilpositionen ska vara på (SP8). Standard är 60F. 

v) SP12, ställ in den minsta positionen på vilken ventilen kan fungera. Standard är 10%. 

vi) SP13, ställ in den maximala positionen på vilken ventilen kan fungera. Standard är 

100%. 

vii) SP14, ställ in kontrollökningen för fel. Standard är 25. 

viii) SP15, ställ in kontrollökningen för ökning. Standard är 25. 

ANMÄRKNING: Inställningspunkterna 14 och 15 är platsspecifika och gäller systemets 

vätskemassa, komponentstorlek och andra faktorer som påverkar reaktionen av systemet 

för att kontrollera ingångarna. De här inställningspunkterna ska ställas in av erfaren 

personal som kan ställa in den här typen av kontroll. 

Initial Valve Position

Max Start Position
Set Point (90%)

Min Start Position
Set Point (10%)

Max Position
@ Setpoint

(90°F)

Min Position
@ Setpoint

(60°F)

 

Initial Valve Position (values are examples only) Inledande ventilposition (värdena är endast exempel) 

Max Position @ Setpoint (90°F) Max. position @ inställningspunkt (90°F) 

Min Position @ Setpoint (60°F) Min. position @ inställningspunkt (60°F) 

Min Start Position Set Point (10%) Min. startpositionens inställningspunkt (10 %) 

Max Start Position Set Point (90%) Max. startpositionens inställningspunkt (90 %) 

Initial Valve Position (values are examples only) Inledande ventilposition (värdena är endast exempel) 

 

Se Fig. 2 på sidan 11 för fläktens steg och bypassventilens fältanslutningspunkter. 
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Tornsteg med bypassventil som kontrolleras av fläktsteget (VALVE STAGE) 
Det här läget liknar #2 ovan utom för att bypassventilens inställningspunkt ändras för att vara 

inställd på samma punkt oavsett vilket fläktsteg som är aktiverat, snarare än att bara bibehålla 

en enkel min. kondensator EWT. I detta läge sker ventilkontrollen mellan fläktstegen och 

försöker bibehålla den gällande fläktstegsinställningen. När den är max. öppen eller max. 

stängd (steg upp eller ner) och temperaturen (eller lyftet) går till nästa fläktsteg, går ventilen 

till motsatt max. inställning. Detta läge reducerar fläktens påsättning och avstängning. 

Det här läget programmeras som Mode #2 ovan förutom att man väljer SETPOINT, TOWER, 

SP2, VALVE STAGE i stället för VALVE SP. 

Fläkt VFD, ingen bypassventil (VFD STAGE)  

Fläktens VFD-läge antar att tornet drivs av en enda stor fläkt. Inställningen är som ovan utom 

att man väljer SETPOINT, TOWER, SP2, VALVE/VFD. 

Inställningsskärm MOTOR  

Fig. 19, Inställningsskärm MOTOR 

 

Tabell 17, Inställningar för inställningspunkten MOTOR 

Beskrivning Nr. 
Standar

d 
Omfång 

Lösen

ord 
Kommentarer 

Lyft @ 100 % 
hastighet 

15 40 °F 30 till 60 °F T 
Temp. lyft vid 100 % hastighet (kond. mättn. - förång 
mättn.temp.) 

Hastighet @ 0 Lyft 14 50% 0 till 100% T Lyft @ min. hastighet som % av 100 % lyft 

Min. hastighet 13 70% 60 till 100% T Min. VFD-hastighet, har prioritet framför SP 11 och 12 

VFD 12 Nr. Nej, ja T VFD på enheten eller inte 

Olja ingen 
startskillnad (ovanför 
förångarens temp.) 

11 40 °F 30 till 60 °F T 
Minsta Delta-T mellan oljesumpens temperatur och den 
mättade förångarens temperatur 
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Nominell kapacitet 10  0 till 9 999 ton  Avgör när man ska stänga av en kompressor 

Maximal hastighet 9 
0.5 

°F/min 
0.1 till 5,0 
°F/min. 

M 
Blockerar laddningen om köldbärartemperaturändringen 
överskrider inställt värde. 

Minsta hastighet 8 
0.1 

°F/min 
0.0 till 5,0 
°F/min. 

M 
Ytterligare kompressor kan starta om 
köldbärartemperaturändringen är under inställningspunkten. 

Mjuk lastramp 7 5 min 1 till 60 min M 
Tidsperiod från den inledande lastpunkten (% RLA) inställd i 
SP 5 på 100 % RLA 

Inledande mjuk last 
amperegräns 

6 40% 20 till 100% M Inledande ampere i % av RLA 

Mjuk lastaktivering 5 AV AV, PÅ M Mjuk last på eller av 

Namnskylt RLA 4    Används inte till DWSC/DWDC-modeller 

Max. ampere 3 100% 40 till 100% T % RLA över vilken laddningen blockeras (lastgräns) 

Min. ampere 2 40% 20 till 80 % T % RLA under vilken avlastning är blockerad 

Begär gränsaktivering 1 AV AV, PÅ O 
ON ställer in %RLA på 0 % för 4 mA extern signal och 100 % 
RLA för 20 mA signal 

 

Inställningspunkter MODES 
Fig. 20, Skärm inställningspunkt MODES 

 

Tabell 18, Inställningar för inställningspunkten MODE 

Beskrivning Nr. 
Standa

rd 
Omfång 

Löse

nord 
Kommentarer 

Komp 
stegsekvens 2 # 

14 1 1,2, … (# av kompressorer) M 
Ställer in sekvensnumme för # 2 kompressor, om 1 är 
alltid den första som startar, om 2 alltid är den andra 
(Anmärkning 1) 

Komp # 2 läge 13 Normal 
Normal, Effektivitet, Pump, 

Standby 
M 

Normal använder standardsekvenser 
Effektivitet startar en kompressor i varje dubbel enhet 
Pumpen startar alla kompressorer först på ett 
kylaggregat 
.Standby använder den här kompressorn endast om en 
annan misslyckas 

Komp 
stegsekvens 1 #  

12 1 1,2, … (# av kompressorer) M 
Ställer in sekvensnumme för # 1 kompressor, om 1 är 
alltid den första som startar, om 2 alltid är den andra 
(Anmärkning 1) 

Komp # 1 läge 11 Normal 
Normal, Effektivitet, Pump, 

Standby 
M Dito nr. 12. 

Max. Komp. PÅ 10 1 1-16 M Totalt antal kompressorer minus standby  
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BAS-protokoll 9 Modbus 
Ingen, Lokal, Fjärrstyrd, 

BACnet, LonWorks, 
MODBUS,  

M 
Ställer in BAS-standardprotokollet som ska användas 
eller LOKAL om ingen. 

Kontrollpunkt för 
varm gas 

8 30% 20 till 70% T LWT eller % RLA under vilken HGBP-solenoiden är på 

Het gas 
bypassläge 

7 Normal 
Av, vatten 

köldbärartemperatur, %RLA 
T Ställer in läget för drift med varm gas 

Kond pump 6 
Endast 
pump 

#1 

Endast Pump #1 Only, 
endast Pump #2 Only, Auto 
Lead, #1 Primär, #2 Primär 

M 

Endast Pump #1, endast Pump #2, använd endast 
dessa pumpar 
AUTO, balanstimmar mellan #1 och #2 
#1 Primär, #2 Primär, om primär inte lyckas, används 
den andra 

Förångarpump 5 
Endast 
pump 

#1 

Endast Pump #1 Only, 
endast Pump #2 Only, Auto 
Lead, #1 Primär, #2 Primär 

M 

Endast Pump #1, endast Pump #2, använd endast 
dessa pumpar 
AUTO, balanstimmar mellan #1 och #2 
#1 Primär, #2 Primär, om primär inte lyckas, används 
den andra 

Tillgängliga 
lägen 

4 
KYLNI

NG 
KYLNING, KYLNING/IS, IS, 
KYLNING/VÄRME, VÄRME 

T Ställer in lägen som kan väljas i SP 2 

Kontrollkälla 3 LOKAL LOKAL, BAS, BRYTARE O Ställer in kontrollkällan 

Enhetens läge 2 
KYLNI

NG 
KYLNING, IS, VÄRME, TEST  väljer från LÄGEN i SP4 

Enhet aktivering 1 AV AV, PÅ O 
OFF, allt avstängt. ON, förångarpumpen på, komp, kond 
pump och torn på enligt kraven för 
köldbärartemperaturen 

WATER inställningspunkter 

Fig. 21, WATER inställningspunktsskärm 
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Tabell 19, Inställningar för inställningspunkten WATER 

Beskrivning NR. 
Standar

d 
Omfång 

Löse

nord 
Kommentarer 

Templifier 
källvattensnollställ
ning (Delta-T) 

11 55°F 50 till 100 °F T 
Nollställer köldbärartemperaturen nedåt om källan faller 
under delta-T. Inställningen är beroende av komp. valet. 

Templifier Källa 
Nr. Start 

10 70F 50 till 100F T 
Inmatning av källvattenstemperaturen under vilken enheten 
inte kan starta. 

Max Reset Delta 
T 

9 0.0°F 0.0 till 20.0 °F M 
Ställ in maximal nollställning som kan inträffa, i grader F om 
köldbärartemperaturens nollställning har valts eller max. 
nollställning vid 20 mA om 4-20 mA har valts i SP7. 

Start Reset Delta 
T 

8 10. 0°F 0.0 till 20.0 °F M 
Ställer in förångarens Delta-T över vilken returens 
nollställning börjar. 

Köldbärartempera
turens 
nollställningstyp 

7 INGET 
INGEN, RETUR, 

4-20mA 
M 

Välj nollställningstyp, NONE för ingen, RETURN för att 
nollställa kylvattnet baserat på det inkommande vattnet eller 
4-20 mA för en extern analog signal.  

Steg Delta T 6 1 0,5 till 5F M 
Ställer in köldbärartemperaturen som måste vara under 
inställningspunkten för nästa kompressor som ska starta. 

Start-Delta T 5 3.0°F 0.0 till 10.0 °F M 
Grader över inställningspunkten för att kompressorn ska 
starta. 

Avstängnings-
Delta T 

4 3.0°F 0.0 till 3.0 °F M 
Grader under inställningspunkten för att kompressorn ska 
stanna. 

Värmd 
köldbärartemperat
ur 

1 135. 0°F 100.0 till 150.0 °F M 
Kondensatorns inställningspunkt för köldbärartemperaturen 
i HEAT (Templifier) läget 

Iskyld 
köldbärartemperat
ur 

2 25. 0°F 15.0 till 35.0 °F M 
Förångarens köldbärartemperaturs inställningspunkt i ICE-
läget 

Kyld 
köldbärartemperat
ur 

3 44. 0°F 35,0 till 80,0 °F M 
Förångarens köldbärartemperatur inställningspunkt i COOL-
läget 
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SERVICE-skärm 
Fig. 22, Serviceskärm 

Tryck på SET från vilken SET-skärm som helst för åtkomst till SERVICE-skärmen. Med andra ord, 

det är den andra "SET"-skärmen. Den innehåller information och aktivitetsknappar för 

serviceteknikern och ger även operatören värdefull information. 

Den övre vänstra hörnan innehåller information om kompressorn så som visas ovan. Skärmen som 

visas gäller en enhet med två kompressorer, en enkel skulle förstås visa data endast för en 

kompressor. "Spare Capacity" används för att ställa in kompressorns stoppökning för dubbla 

kompressorer. 

Ljusmatrisen nedan visar vilka noder som är aktiva för kylaggregat A, B, C och D i pLAN. 

Programvaruversionens nummer som visas i den undre vänstra hörnan är kontrollenhetens 

programvaruidentifikation. Dessa nummer kan behövas av Daikin för att svara på frågor om 

enhetens drift eller för hjälp med framtida uppgraderingar av programvaran. OITS-

programvarunummer visas i den övre högra hörnan.  

Operating Manual-knappen används för åtkomst till drift- och underhållshandboken för enheten. 

Enheten har även en Parts Manual-knapp. Vissa tidiga versioner kanske inte har en lista med 

reservdelar laddad. En Daikin servicetekniker kan ladda upp den. Tryck på dessa knappar för att 

visa handboken på skärmen där man kan manipulera den som en Adobe Acrobat-fil. 

SELECT LANGUAGE möjliggör växling mellan tillgängliga språk. Språket kan ställas in 

separat för display eller historik, som används för larm och trendfiler. 

Knappen PASSWORD används för åtkomst till Keyboard-skärmen där man anger lösenordet. 

Larmknappen ON/OFF används normalt endast på demonstrationsprogramvara och kommer 

antagligen inte att visas på enhetens skärm. Om den visas, ska den ignoreras. 

LOAD UCM- och pLAN Comm-knapparna används endast av auktoriserade servicetekniker. 

Datum/Tid i den övre högra hörnan trycks för att ställa in korrekt datum och tid vid behov. 
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HISTORY-skärmar 

Fig. 23, Grafisk bild med historiktrend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendhistorikens översikt gör att användaren kan visa de olika parametrarna som anges på den 

högra sidan av skärmen. Temperaturskalan i F (°C) finns på vänster sida. Tryck i psi (kPa) och % 

RLA representers av den högra skalan. Skärmen kan visa historik för 8 timmar, 2 timmar eller 20-

minuters perioder genom att trycka respektive på 8, 2 eller 1/3. Vissa programvaruversioner har en 

24-timmars period i stället för en 8-timmars period 

Tryck NOW för vilken tidsperiod som helst för att starta visningen av aktuell tid med start från 

skärmens högra sida med historiken till vänster. 

Pilknapparna bläddrar tidsperioden framåt eller bakåt. Om du väljer NOW, går framåtknappen > 

inte framåt. 
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Fig. 24, Larmhistorik/USB-nerladdning 

 

Alarm History innehåller alla larm med den nyligaste högst upp med datumstämpel, åtgärd som vidtagits och 

orsak till larmet. Larmet är färgkodad så som visas upptill på skärmen. 

Ladda ner från USB 
Den här skärmen används också för att ladda ner Trend History (Fig. 23) som väljs enligt datum eller Alarm 

History som visas ovan. För nerladdning, anslut ett bärbart USB-minne till USB-uttaget som sitter på enhetens 

kontrollpanel bredvid OITS och: 

 För larm, tryck på ALARMS-knappen på skärmen, tryck sedan på COPY to USB-knappen. 

 För Trend History, välj önskad historikfil genom att använda knapparna PREV eller NEXT. Tryck 

sedan på COPY to USB-knappen. 
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ACTIVE ALARM-skärm 
Fig. 25, Aktiva larm 

Active Alarm-skärmen är tillgänglig när det finns ett aktivt larm på enheten genom att trycka på 

den röda larmsignalen på en skärm. Om inget larm är aktivt, kan man få tillgång till det från 

SERVICE-skärmen genom att trycka på den blå fyrkanten där den röda larmsignalen borde vara. 

Detta möjliggör upprepning av larmets raderingskommando vid behov. 

Larmen är arrangerade i den ordning de inträffar, med det senaste larmet högst upp. När den 

onormala situationen har korrigerats, ska du trycka på "CLEAR"-knappen för att radera larmet. 

De aktuellt aktiva larmen (de kan vara fler än ett) visas. Observera att larmen är färgkodade i rött 

för FAULT 8utrustningens skyddskontroll) som leder till en snabb avstängning av kompressorn, 

gul för PROBLEM (gränslarm) som blockerar laddning eller last eller avlastning av komrpessorn 

och blå för VARNING som bara gäller information och inte gäller någon åtgärd. 

Datum/tid och orsaken till larmet visas. 

Efter att ha eliminerat orsaken till larmet, ska du radera det genom att trycka på CLEAR-knappen. 

Detta raderar larmet från registret och gör att enheten kan starta om efter att ha gått igenom 

startsekvensen. Larmnotisen raderas från skärmen.  

Men om orsaken till larmet inte åtgärdas, förblir larmet aktivt och larmmeddelandet blir kvar på 

skärmen. Enheten börjar inte dess startsekvens.  

Åtgärda alltid orsaken till ett larm innan du försöker radera det. 
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Larmen indelas i tre olika kategorier: Fel, problem och varningar så som beskrivs nedan. 

Fellarm 

Följande tabell identifierar varje fellarm, dess display, anger tillståndet som gör att larmet inträffar och 

åtgärderna som ska vidtas för larmet. Alla fellarm kräver en manuell nollställning. 

Tabell 20, beskrivning av fellarm 

Beskrivning Display Händer när: 
Åtgärd som 

vidtas 

Lågt förångartryck Lågt förångartryck Förångartryck < Lågt förångartryck SP Snabbt stopp 

Högt kondensatortryck Högt kondensatortryck Kond tryck > Högt kondensatortryck SP Snabbt stopp 

Blad öppna ingen start Blad öppna  
Kompressorstatus = FÖRSMÖRJNING i 30 sek. efter att 

försmörjningstimern går ut 
Snabbt stopp 

Lågt oljedeltatryck Lågt oljedeltatryck 
(Komp status=PRELUBE, RUN, UNLOAD eller 

POSTLUBE) och nettooljetryck < Lågt nettooljetryck SP 
Snabbt stopp 

Låg oljematningstemperatur 
Oljematningens temperatur 

är låg 

(Komp status=RUN eller UNLOAD) och oljematningstemp 
<(förångarens mättade ref. temp + Låg olje Delta-

temperatur SP) i > 1 min 
Snabbt stopp 

Hög oljematningstemperatur 
Oljematningens temperatur 

är hög 
Temp > Hög oljematningstemperatur SP Snabbt stopp 

Låg motorström Låg motorström 
I < Motorströmmens tröskelvärde med kompressor ON i 

30 sek. 
Snabbt stopp 

Hög tömningstemperatur Hög tömningstemperatur Temp > Hög tömningstemperatur SP Snabbt stopp 

Mekaniskt högt tryck Mekaniskt högt tryck  Digital ingång = Högt tryck Snabbt stopp 

Hög motortemperatur Hög motortemperatur Digital ingång = Hög temperatur Snabbt stopp 

Hög stötströmstemperatur Stötströmstemperatur 
Anmärkning 1 

Stötströmstemperatur > Stötströmstemperatur SP Snabbt stopp 

Hög stötströmstemperaturkurva Stötströmstemperaturkurva > Hög stötströmskurva SP  Snabbt stopp 

Kompressorns stötström är hög 
Stötströmsbrytare 

Anmärkning 2 
Delta-P brytare detekterar ett omvänt tryck över 

tömningens kontrollventil 
Snabbt stopp 

Ingen övergång för startmotorn 
Ingen övergång för 

startmotorn 
Startmotorns övergångs digitala ingång = Ingen övergång 

OCH kompressorn PÅ i > 15 sekunde 
Snabbt stopp 

Inget kompressorstopp 
Ström hög med  

Komp Av 
%RLA > Motorströmmens tröskelvärde med kompressor 

OFF i 30 sek. 
Meddelande 

Fel på startmotorn Fel på startmotorn 
Startmotorns fel digitala ingång = Fel OCH 

kompressorstatus = START, PRELUBE, RUN eller 
UNLOAD 

Snabbt stopp 

Lågt oljetryck start Lågt oljetryck-start Kompressorstatus = START i 30 sek. Snabbt stopp 

Inget vattenflöde till förångaren 
Förångarens 

vattenflödesförlust 
Kylvattensflödets brytare är öppen Snabbt stopp 

Inget vattenflöde i kondensatorn 
Kondensatorns 

vattenflödesförlust 
Kondensatorns vattensflödets brytare är öppen Snabbt stopp 

Fel på sensorn för 
köldbärarvattnets temperatur 

Förångarens sensor för 
köldbärarvattentemperature

n är utanför omfånget 
Kortsluten eller öppen sensor Snabbt stopp 

Sensorfel för förångarens tryck 
Förångarens trycksensor är 

utanför omfånget 
Kortsluten eller öppen sensor Snabbt stopp 

Sensorfel för kondensatorns tryck 
Kond. trycksensor är utanför 

omfånget 
Kortsluten eller öppen sensor Snabbt stopp 

Fel på sensorn för sugtemperatur 
Sugningens trycksensor är 

utanför omfånget 
Kortsluten eller öppen sensor Snabbt stopp 

Fel på sensorn för tömningens 
temperatur 

Tömningens 
temperatursensor utanför 

omfånget 
Kortsluten eller öppen sensor Snabbt stopp 

Fel på oljematningens 
temperatursensor 

Oljematningens 
temperatursensor utanför 

omfånget 
Kortsluten eller öppen sensor Snabbt stopp 

Fel på oljesumpens 
temperatursensor 

Oljesumpens 
temperatursensor utanför 

omfånget 
Kortsluten eller öppen sensor Snabbt stopp 

Fel på oljematningens 
trycksensor 

Oljematningens trycksensor 
utanför omfånget 

Kortsluten eller öppen sensor Snabbt stopp 

Fel på oljesumpens trycksensor 
Oljesumpens trycksensor 

utanför omfånget 
Kortsluten eller öppen sensor Snabbt stopp 

ANMÄRKNINGAR: 

1. Stötströmstemperaturen definieras som sugningstemperaturen minus det utgående kylvattnets temperatur.  
2. Delta-P brytaren används endast på kylaggregat som tillverkats i Europa. 

3. Startmotorns larmfel skickas från startmotorn och visas även här. De diskuteras på andra platser i handboken. 
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Problemlarm 

Följande larm leder inte till kompressorns avstängning, men begränsar driften för kylaggregatet på ett sätt 

som beskrivs i spalten Åtgärd som vidtagits. Ett gränslarm aktiverar den röda larmskärmen och den 

digitala utgången för det fjärrstyrda larmet. 

Tabell 21, beskrivning av problemlarm 

Beskrivning Display Händer när: 
Åtgärd som 

vidtas 
Nollställ 

Lågt förångartryck - 
Blockera laddning 

Lo Evap Press-
NoLoad 

Tryck < Lågt förångartryck-
blockera inställningspunkt 

Blockera 
laddning 

Förångartrycket stiger 
över (SP + 3psi) 

Lågt förångartryck - lasta 
av 

Lågt 
förångningstryc

k - Lasta av 

Tryck < Lågt förångartryck-lasta 
av inställningspunkt 

Lasta av 
Förångartrycket stiger 

över (SP + 3psi) 

Förångarens frostskydd 
Evap Pres Lo-

Frost 
Evap Sat Refr Temp < 
Förångarens frost SP 

Starta 
förångarens 

pump 

Temp > (förångarens 
frost SP + 2°F) 

Kondensatorns 
frostskydd 

Cond Pres Lo-
Frost 

Cond Sat Refr Temp < 
Kondensatorns frost SP 

Starta 
kondensatorpu

mpen 

Temp > 
(kondensatorns frost 

SP + 2°F) 

Hög tömningstemperatur 
Hög 

tömningstempe
ratur - T-last 

Temperatur > Hög 
tömningstemperatur - Last SP 
AND sugningsöverhettning < 

15°F 

Belastning 

Temp < (High Dsch 
Temp Load SP – 3°F) 
ELLER överhettning > 

18°F 

Varningslarm 
En varning meddelas när ett onormalt tillstånd inträffar, som inte påverkar kylaggregatets drift. 

Tabell 22, beskrivning av varningslarm 

 VARNING DISPLAY TILLSTÅND 

Vätskeledningens kylmedel 
Temperatursensorns fallvarning 

Liq Line T Sen Warn Kortsluten eller öppen sensor 

Inkommande förångarens 
vattentemperatursensorfallvarning 

Ent Evap T Sen Warn Kortsluten eller öppen sensor 

Utgående kondensatorns 
vattentemperatursensor felvarning 

Lvg Cond T Sen  Kortsluten eller öppen sensor 

Inkommande kondensatorns 
vattentemperatursensor felvarning 

Ent Cond T Sen  Kortsluten eller öppen sensor 

Figur 26, knappsats 

Knappsatsen används 

för att ange lösenordet 

när man ska mata in 

eller ändra en 

inställningspunkt. Den 

här skärmen får du 

tillgång till från 

SERVICE-skärmen 

genom att trycka på 

PASSWORD-

knappen. Du får 

automatiskt tillgång 

till den när du ändrar 

en inställningspunkt 

på en SET-skärm. 

 

 

 



 

  D-EOMWC00804-14SV - 45/104 

Enhetens styrenhet 

En allmän beskrivning av enhetens styrenhet med ingångar och utgångar finns på sidan 7. Den här 

sektionen beskriver driften av enhetens styrenhet, definierar skärmens hierarki och hur man 

navigerar genom den och ger även en beskrivning av skärmarna. 

4x20 Display och knappsats 

Layout 

En fyra raders x 20 tecken/rad LCD-display och en 6-knappars knappsats visas nedan. 

Fig. 27, Display (i MENY-läget) och knappsatsens layout 

 

 

Air Conditioning 

ALARM
VIEW

SET

<
<
<

 
 

 

Observera att alla Pilknappar har en väg till en linje på displayen. Tryck på en ARROW-knapp för 

att aktivera den associerade raden i MENY-läget. 

Att komma igång 

Det finns två huvudprocedurer för att lära sig använda MicroTech II styrenhet: 

1. Navigera genom menymatrisen för att nå önskad menyskärm och veta var en särskild skärm 

befinner sig.  

2. Veta vad som finns på en menyskärm och hur man läser informationen eller hur man ändrar en 

inställningspunkt på menyskärmen. 

Navigering  
Menyerna är arrangerade i en matris med skärmar över den övre horisontella raden En del av dessa 

sk 

ärmar på toppnivå har underskärmar under sig. Det allmänna innehållet på varje skärm och dess 

placering i matrisen börjar i Fig. 29 på sidan 44. En detaljerad beskrivning på varje menyskärm 

börjar på sidan 46. 

Det finns två sätt att navigera genom menymatrisen för att nå önskad menyskärm.  

1) En är att bläddra igenom matrisen från en skärm till en annan genom att använda de fyra PIL-

knapparna.  

2) Ett annat sätt är att använda genvägarna för att arbeta sig igenom matrishierarkin. Från vilken 

menyskärm som helst,  

a) Tryck på Menyknappen för att gå till hierarkins övre nivå. Displayen visas ALARM, 

VIEW och SET. En av dessa grupper av skärmar kan sedan väljas genom att trycka på 

knappen som är kopplad till den via sökvägen. 

ENTER-knapp 

Menyknapp 

Pilknappar 

Sökväg knapp till skärm 
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b) Beroende på den övre nivån som har valts, visas en andra skärmnivå. TIll exempel, om du 

väljer ALARM kommer du till nästa nivå av menyer under ALARM (ALARM LOG eller 

ACTIVE ALARM). Välj VIEW för att gå till nästa menynivå (VIEW COMPRESSOR 

STATUS, VIEW UNIT STATUS, VIEW EVAPORATOR eller VIEW CONDENSER). Om 

du väljer SET kommer du till en serie menyer för att titta på och ändra inställningspunkter. 

c) Efter att ha valt den andra nivån, kan den önskade skärmen förvärvas genom att använda 

pilknapparna. En typisk slutskärm visas nedan. 

Tryck på Menyknappen från vilken menyskärm som helst för att automatiskt gå tillbaka till 

MENY-läget. 

Fig. 28, typisk menydisplay och knappsatsens layout 

 

Air Conditioning 

VIEW UNIT STATUS
Unit  =  COOL
Compr. #1/#2=OFF/OFF
Evap Pump = RUN

 
 

 

ENTER-knapp Pilknappar 

Menyknapp 
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Skärminnehåll 

Fig. 29, Visa skärmar 

VISA 
ENHETENS 
STATUS (1)  
Enhet = COOL     
Kompressor 1=X 
Ev/Cn  Pmps= / 

VISA 
ENHETENS 
VATTEN °F (1).         
.       In Ut Delta                 
Förång 
 
 Kond     

VISA 
ENHETENS 
KÖLDMEDEL (1)                                 
.             °psi     F       
Sat Evap                         
Sat Cond     

   VISA 
ENHETENS 
TORN(1)    Steg 
ON=  av           
EntCondTemp=                      
Inställningspunkt
=   

VISA KOMP  #1         
(1)     
Status    =                          
% RLA       =   %.  
Evap LWT  = °F 

VISA KOMP  #2         
(1)     
Status    =                          
% RLA       =   %.  
Evap LWT  = °F 

VISA 
FÖRÅNGARE    
Suct SH    =                          
Metod  =                           
. 

VISA 
KONDENSATO
R        Disch SH  
=                          
Metod  =                           
Underkylning= 

VISA 
ENHETENS 
STATUS (2)  
Kompressor 2=X 
Start-Start Tmr= 
Blockera 
oljetemperatur 

VISA 
ENHETENS 
VATTEN °F . (2)        
.       In Ut Delta 
HtRc 
Kond XX XX XX 

VISA 
ENHETENS 
KYLMEDEL (2)    
Sugningslinje    =               
Vätskelinje  =                         
Lyfttryck    =   

VISA 
ENHETENS 
TORN(2)    
Bypassventil =                   
VFD-hastighet    
=                              

VISA KOMP   (2)                
Kond tryck  =                         
Förångartryck  =                      
Lyfttryck      =      

VISA KOMP  #2         
(2)     
Kond tryck  =                         
Förångartryck  =                      
Lyfttryck     =     

 VISA 
ENHETENS 

VATTEN    . (3)  
Vattenflödets 

hastighet 
Förångare = XXX 
Kond = XXX 

  VISA KOMP            
(3)     
Matningstryck  =                         
Sumptryck  =                      

Nettotryck     =        

VISA KOMP  #2         
(3)     
Fläkttryck  =                         
Matningstryck  =                      

Nettotryck     =        

    VISA KOMP            
(4)     
Sumptemp  =                         
Matningstemp   =   
Lyfttemp                              

VISA KOMP  #2         
(4)     
Sumptemp  =                         
Matningstemp   =   
Lyfttemp                             

    VISA KOMP           
(5) .                    
          Temp  SH                 
Sugning   °F    °F 
Tömning   °F    
°F 

VISA KOMP  #2      
(5) .             
         Temp  SH                 
Sugning   °F    °F 
Tömning   °F    
°F 

    VISA KOMP           
(6) .         .          
              Psi  F 
Sat Evap               
Sat Cond               

VISA KOMP  #2      
(6) .                  
              Psi  F 
Sat Evap               
Sat Cond 

    VISA KOMP            
(7)    
Timmar  =                         
Starter  =                                     

VISA KOMP  #2         
(7)     
Timmar  =                         
Starter  =                                     

 

Larmskärmar 
LARMLOGG (1)                                    
Beskrivning                    
.Tid     Datum           

   AKTIVT LARM                                     
.Tid     Datum                      
Felbeskrivning….                        

LARMLOGG (2)                                    
Beskrivning                    
.Tid     Datum                        

 

LARMLOGG (N)                                    
Beskrivning                    
.Tid     Datum                        
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Inställningsskärmar 
STÄLL IN ENHETENS 
SP   (1)        Aktivera =                          

Läge   =                           
Källa = 

STÄLL IN KOMP #1SPs 
(1)        Kravgräns=                          

Minsta Amp =    %              
Max. Amp=    % 

STÄLL IN KOMP #2 SP 
(1)        Kravgräns=                          

Minsta Amp =    %              
Max. Amp=    % 

STÄLL IN LARMETS 
SP (1) 

LowEv PrHold = 
Low Ev Pr Unld =  
Low Ev Pr Stop = 

STÄLL IN TORN SP (1) 
TowerControl-Temp = 

TowerStages = 
StageUp/Dn = xxx/xxx 

STÄLL IN ENHETENS 
SP    (2)        Tillgängliga 
lägen                          
Välj med enhet Av                   

STÄLL IN KOMP SP (2)        
StageMode  =                          
StageSequence# =                       
Max Compr ON =         

STÄLL IN KOMP#2 SP 
(2)        StageMode  =                          
StageSequence# =                       
Max Compr ON =         

STÄLL IN LARMETS 
SP (2) 
High Cond Pr = 
HiDiscT-Load = 
HiDiscT-Stop =  

STÄLL IN TORN SP (2) 

StageOn(Temp) F 
#1    #2    #3      #4 
xxx   xxx   xxx    xxx 

STÄLL IN ENHETENS 
SP    (3)        Cool LWT    
=                          Ice 
LWT       =                          
Heat LWT   = 

STÄLL IN KOMP SP (3) 
StageDeltaT =  
Stop-Start  =  min 
Start-Start  =  min 

STÄLL IN KOMP#2 SP 
(3)                     
StageDeltaT =               
Stop-Start  =  min 
Start-Start  =  min  

STÄLL IN LARMETS 
SP (3) 
High HiOilFeedTemp = 
LowOilDeltaT = 
LowNetOilPr = 

STÄLL IN TORN SP (3) 
StageDiff = 
StageUp = 
StageDown = 

STÄLL IN ENHETENS 
SP (4)         
Köldbärarvattentemperat
ur  
StartDelta =                          
StopDelta = 

STÄLL IN KOMP SPs    
(4)        Full Load   =         
sek                  

STÄLL IN KOMP#2 SPs    
(4)        Full Load   =         
sek                  

STÄLL IN LARMETS 
SP (4) 
Surge Slp Str = XXF 

Surge Temp Run=XXF 
MtrCurrThrshld = 

STÄLL IN TORN SP (4) 
Valve/VFDControl = 
ValveSp/VFDStage 
ValveType = 

STÄLL IN ENHETENS 
SP    (5)        Reset Type 

=                          Max 
Reset DT =                          
Strt Reset  DT = 

STÄLL IN KOMP SP    
(5) OilNoStrtDiff=                     

Abs Capacity  =      T 
HotGasBypass  =    % 

STÄLL IN KOMP#2 SP    
(5) OilNoStrtDiff=                     

Abs Capacity  =      T 
HotGasBypass  =    % 

STÄLL IN LARMETS 
SP (5) 

EvapFreeze = 

CondFreeze = 

 

STÄLL IN TORN SP (5) 
Ventil SP = 

Ventil DB = 

STÄLL IN ENHETENS 
SP   (6)        Soft Load           
=                          
BeginAmpLimit  =                          
SoftLoadRamp = 

STÄLL IN KOMP SP    
(6) Unload Timer =     sec           
PreLubeTmrs=        sec 
PostLub Tmrs=       sek 

STÄLL IN KOMP#2 SP    
(6) Unload Timer =     
sec           
PreLubeTmrs=        sec 
PostLub Tmrs=       sek 

STÄLL IN TORN SP (6) 
Ventilens startposition 

Min = xxx%@xxxF 

Max = xxx%@xxxF 

STÄLL IN ENHETENS 
SP   (7)        Max/Min 
LWT Rates                          
Max   =              /min           
Min   =              /min 

STÄLL IN KOMP SP    
(7)        VaneMode  =                              
Blad =                   
%RLA=        % 

STÄLL IN KOMP#2 SP    
(7)        VaneMode  =                              
Blad =                   
%RLA=        % 

STÄLL IN TORN SP (7) 
Ventilens 
kontrollomfång 
Min = % 
Max = % 

STÄLL IN ENHETENS 
SP    (8)        
EvapRecTmr  =    min         
EvapPump    =                          
CondPump   = 

STÄLL IN KOMP SP    
(8)        VFD-läge =                              
VFD          =        %         
%RLA       =        %           

STÄLL IN KOMP#2 SP    
(8)        VFD-läge =                              
VFD          =        %         
%RLA       =        % 

STÄLL IN TORN SP (8) 
PD kontroll-loop 
Felförstärkning = % 
Förstärkningsstigning= 
% 

STÄLL IN ENHETENS 
SP (9) 
Templifier Src vatten 

    Ingen start = 70F 
Delta Reset=055F 

STÄLL IN KOMP SP (9) 
Protokoll = MODBUS 
Id  #=001   Enheter =IP 

Baudhastighet=19 200 

STÄLL IN KOMP SP (9) 
Protokoll = MODBUS 
Id  #=001   Enheter =IP 

Baudhastighet=19 200 

STÄLL IN ENHETENS 
SP    (10)        VFD              
=                          Min. 
hastighet =       %      
Spd/Lift     =        %/ 

STÄLL IN KOMP SP (10) 
Kylnings mättn. tryck 
Förångarens Offset = 
00.0 psi   
Kond Offset = 00.0 psi 

STÄLL IN KOMP SP 
(10) 
Kylnings mättn. tryck 
Förångarens Offset = 
00.0 psi   
Kond Offset = 00.0 psi 

STÄLL IN ENHETENS 
SP (11) 
Max. vatten flödeshastighet 
Evap WF = XXXXX GPM 
Cond WF = XXXXX GPM 

STÄLL IN KOMP SP (11) 
ELWT Offset = 0.0F 
Oljesump OS =  00.0 psi 
Oljematning OS =  00.0 
psi 

STÄLL IN KOMP SP 
(11) 
ELWT Offset = 0.0F 
Oljesump OS =  00.0 psi 
Oljematning OS =  00.0 
psi 

STÄLL IN ENHETENS 
SP (12 
      Standardtid 
     17/Mars/2005 
       12:20 TOR 
STÄLL IN ENHETENS 
SP (13)               
Displayformat 
Enheter   =  F/psi   (IP)                      
Språk =  Engelska            
STÄLL IN ENHETENS 
SP (14) 
Protokoll = MODBUS 
Id  #=001   Enheter =IP 
Baudhastighet=19 200 
STÄLL IN ENHETENS 
SP (15) 
Ex ventilökning = 100 
Offset (kurva) = 271 

Pr Ctrl Dout = 10F 
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Skärmbeskrivningar 
VISA skärmar 

VIEW-skärmarna används bara för att visa enhetens och kompressorernas funktion. Inga data 

matas in på VIEW-skärmarna. Styrenhetens skärmar är endast i °F/psi. När displayenheternas 

inställningspunkt är inställda på °C/kPa, ändras endast måttenheterna i OITS. 

Visa enhetens status (en kompressor) 

VISA ENHETENS STATUS (1) 

Enhet=COOL 

Kompressor=LOAD 

Ev/Cn Pmps=STRT/RUN  

 

VISA ENHETENS STATUS (2) 

Kompressor=LOAD 

Start-Start Tmr Clr 

Hämma låg oljetemperatur  

Enhetens status kan vara OFF, COOL, ICE, HEAT och ALARM enligt den variabla enhetens 

status, enhetens inställningspunkt, enhetens aktivering och närvaron av ett avstängningslarm. 

Kompressorns status kan vara OFF, START, PRELUBE, HOLD, LOAD, UNLOAD, POSTLUBE 

och ALARM enligt bestämmelsen av variabeln Comp State och utgångarna Load och Unload samt 

närvaron av ett larm för avstängning av kompressorn. Förångarens och kond. pumpens status kan 

vara OFF, STRT (start) och RUN. 

Visa enhetens status (två kompressorer) 

VISA ENHETENS STATUS (3) 

Enhet=COOL 

Cmp1/2= LOAD /POSTLB 

Ev/Cn Pmps=STRT/RUN  

Den här skärmen kan endast visas på enheter med dubbla kompressorer. Enhetens status kan vara 

OFF, COOL, ICE, HEAT och ALARM enligt den variabla enhetens status, enhetens 

inställningspunkt, enhetens aktivering och närvaron av ett avstängningslarm. Kompressorns status 

kan vara OFF, START, PRELB, HOLD, LOAD, UNLOAD, POSTLB och ALARM enligt 

bestämmelsen av variabeln Comp State och utgångarna Load och Unload samt närvaron av ett larm 

för avstängning av kompressorn. Förångarens och kond. pumpens status kan vara OFF, STRT 

(start) och RUN. 

Visa enhetens vatten 

VISA ENHETENS VATTEN F(1)   

     In   Ut  Delta 

Förångare XX.X XX.X  XX.X 

Kond XX.X XX.X  XX.X 

 

VISA ENHETENS VATTEN F(2)    

     In   Ut  Delta 

HtRc NA   NA 

Kond XX.X XX.X  XX.X 

HT RC visar bara temperaturer om enheten har en värmeåterhämtningsbunt med sensorer, annars 

visas NA. Kond är tornets kondensator som alltid är närvarande. 
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VISA ENHETENS VATTEN F(3)    

Vattenflödets hastighet 

Förångare = XXXX GPM 

Kond = XXXX GPM 

Visa enhetens köldmedel 

VISA ENHETENS KÖLDMEDEL (1) 

          Psi  F 

Sat Evap XXX.X  XX.X 

Sat Cond XXX.X  XX.X 

 

VISA ENHETENS KÖLDMEDEL (2) 

Sugningsledning  = XXX.XF 

Vätskeledning= XXX.XF 

Lyfttryck =XXX.Xpsi 

Visa enhetens torn 

Tornkontroll  = Temp /Ingen  Tornkontroll  = Lyft  

VISA ENHETENS TORN (1) VISA ENHETENS TORN (1) 

Steg ON = 2 av 4 Steg ON = 2 av 4 

  

   Inställningspunkt = 

XXX F 

 Inställningspunkt = 

XXXX psi 

De första stegens ON-värde är antalet fläktsteg ON. Det andra numret är tornstegens 

inställningspunkt, dvs. antalet inställda steg, som kan väljas mellan 0 och 4 (0 om tornkontrollet = 

Inget). Den undre raden är inställningspunkten, F eller psi visas på skärmen beroende på om 

TEMP (F) eller LIFT (psi) väljs i inställningspunkten för kyltornets kontroll.  

 

VISA ENHETENS TORN (2)  

Bypass-ventil = XXX%  

VFD hastighet = XXX%  

  

Bypassventilens värde är “None” (i stället för XXX%) om ventilen/VFD-kontrollens 

inställningspunkt = None eller VFD-steg. VFD hastighetsvärde är "None" om ventilen/VFD-

kontrollens inställningspunkt = None, ventilens inställningspunkt eller ventilsteg.  

Visa kompressor 
ANMÄRKNING: På följande VIEW COMP-skärm, indikerar fältet #N vilken kompressor (#1 och 

#2 för enheter med två kompressorer) som visas. 

VISA KOMP#N (1) 

Status    = RUN 

% RLA     = XXX %  

Evap LWT = F 

Statusinställningarna kan vara OFF, START, PRELUBE, HOLD, LOAD, UNLOAD, 

SHUTDOWN, POSTLUBE och ALARM enligt bestämmelsen av variabeln Comp State och 

utgångarna Load och Unload samt närvaron av ett larm för avstängning av kompressorn. #N är för 

kompressor #1 eller #2 på enheter med två kompressorer och inte visas på enheter med en 

kompressor. 
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VISA KOMP#N (2) 

Kond tryck = 

Förångarens tryck = 

Lyft tryck =  

 

VISA KOMP#N (3) 

Matningstryck =XXXX psi 

Sumpens tryck =XXXX psi 

Nettotryck =XXXX psi 

 

VISA KOMP#N (4) 

Sump Temp = XXX.XF 

Matningstemp = XXX.XF 

Lyfttemp = XXX.XF 

Lyfttemperaturen är skillnaden mellan sugningens och tömningens mättade temperaturer 

 

VISA KOMP#N (5) 

           Temp  SH 

Sugning    xxxF xxF 

Tömning  xxxF xxF  

 

VISA KOMP#N (6) 

            Psi  F 

Mätt förångare=XXX.X XXX.X 

Sat Cond=XXX.X XXX.X 

 

VISA KOMP#N (7) 

Timmar = XXXX x 10 

Starter =XXXX 

 

 

Visa förångare 

VISA FÖRÅNGARE 

Sugning SH   = XXX.X F 

Närmande =  XX.X F 

 

 

Visa kondensator 

VISA KONDENSATOR 

Tömning SH   = XXX.X F 

Närmande =  XX.X F 

Underkylning =  XX.X F 
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Visa ALARM-skärmar 

Visa larmlogg 

LARMLOGG (1) 

Larmbeskrivning 

   

tt:mm:ss dd/mmm/åååå 

 

LARMLOGG (2-25) 

Larmbeskrivning 

   

tt:mm:ss dd/mmm/åååå 

LARMLOGGEN innehåller en beskrivning och tidsstämpel över de senaste 25 larmen 

Aktiv larmskärm 
Aktiva larm 

AKTIVT LARM (1) 

Larmbeskrivning 

tt:mm:ss dd/mmm/åååå 

<Tryck på Edit för att RADERA 

Larmskärmen kan visas endast om det finns ett eller flera larm aktiva som inte har inaktiverats. Se 

sid. 97 för instruktioner om hur man stänger av larmen. 

INSTÄLLNINGSSKÄRMAR 
Kolumnen PW (lösenord) anger lösenordet som måste vara aktivt för att ändra inställningspunkten. 

Koderna är som följer:  

O = Operatör, lösenordet är 100 M = Chef, lösenordet är 2001 T = Tekniker (reserverat) 

Operatörens lösenord anges som 100 (tre siffror) på OITS grafiska knappsats. När man matar in 

den på en mikroprocessors LCD-skärm, krävs fyra siffror och då anger man 0100. 

Redigera inställningspunkter 

För att mata in eller ändra en inställningspunkt, måste man först gå till avsedd skärm. Det finns två 

sätt att komma till önskad menyskärm på: 

1. Bläddra, bläddringsmetoden gör att användaren kan röra sig i matrisen (från en meny till en 

annan, en åt gången) genom att använda de fyra PIL-knapparna. Menymatrisen börjar i Fig. 29 

på sidan 44. 

2. Menyknappen kan användas som genväg till specifika menygrupper inom matrisen.  

Tryck på Menyknappen från vilken menyskärm som helst för att automatiskt gå tillbaka till 

MENY-läget. 

Redigeringen slutförs genom att trycka på ENTER-knappen tills önskat fält väljs. Fältet indikeras 

av en blinkande markör under det. Pilknapparna fungerar så som anges nedan. 

Höger pilknapp = AVBRYT Nollställer det aktuella fältet till värdet före redigeringen. 

Vänster pilknapp = STANDARD Ställ in värdet på fabriksinställningen. 

Uppknapp = ÖKA Ökar värdet eller väljer nästa punkt i listan. 

Nerknapp = MINSKA Minskar värdet eller väljer föregående punkt i listan. 
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Air Conditioning 

ALARM
VIEW

SET

<
<
<

 

 

Dessa fyra redigeringsfunktioner indikeras av en förkortning med en bokstav på höger sida av 

displayen (detta läge matas in genom att trycka på ENTER-knappen). 

De flesta menyer som innehåller inställningspunkter har flera olika inställningspunkter som visas 

på en meny. I en inställningspunktmeny, används ENTER-knappen för att gå från den övre linjen 

till den andra linjen osv. Markören blinkar vid inmatningspunkten för att göra en ändring. PIL-

knappar (nu i redigeringsläget) används för att ändra inställningspunkten så som beskrivs ovan. 

När ändringen har gjorts, tryck på ENTER-knappen för att mata in det. Inget ändras tills du trycker 

på ENTER-knappen. 

Till exempel, för att ändra kylvattnets inställningspunkt: 

1. Tryck på Menyknappen för att gå till MENY-läget. 

2. Tryck på SET (UP-knappen) för att gå till inställningspunkternass menyer. 

3. Tryck på ENHETENS SP (höger knapp) för att gå till inställningspunkterna som är associerade 

till enhetens funktion. 

4. Tryck på DOWN-knappen för att skrolla ner genom inställningspunkternas menyer till den 

tredje menyskärmen som innehåller Cool LWT=XX.X°F. 

5. Tryck på ENTER-knappen för att flytta markören ner från den övre raden till den andra raden 

för att göra ändringen. Om lösenordet inte är aktivt, går kontrollen autoamtiskt till skärmen Set 

PASSWORD 

6. Använd PIL-knapparna (nu i redigeringsläget så som visas ovan) för att ändra inställningen. 

7. När det önskade värdet uppnås, tryck på ENTER för att mata in det och även flytta ner 

markören. 

I detta läge kan man vidta följande åtgärder: 

1. Ändra en annan inställningspunkt i den här menyn genom att skrolla med ENTER-knappen. 

2. Använd ENTER-knappen, skrolla till den första raden i menyn. Härifrån kan man använda PIL-

knapparna för att skrolla till andra menyer. 

Under redigeringsläget, visar displayen en två teckens bred menypanel på höger sida så som visas 

nedan. De står för; STANDARD, AVBRYT, (+) Öka, (-) Minska 

MENY  AVBRYT STANDARD 

ENTER ÖKA MINSKA 
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STÄLL IN ENHETENS SP (X)  <D 

     (data)       <C 

     (data)       <+ 

     (data)       <- 

 

Ytterligare fält kan redigeras genom att trycka på ENTER-knappen tills önskat fält väljs. När det 

sista fältet har valts, ska du trycka på ENTER-knappen för att gå ut ur redigeringsläget och gå 

tillbaka med pilknapparna till bläddringsläget. 

Enhetens styrenhets inställningspunkter 
Tabell 23 , enhetens inställningspunkter 

Beskrivning Standard Omfång 
Lösen

ord 

Enhet    

Enhet aktivering AV AV, PÅ O 

DWCC Av Av AV, PÅ O 

Enhetens läge KYLNING KYLNING, IS, VÄRME, TEST 
O 
T 

Tillgängliga lägen KYLNING 
KYLNING, KYLNING/IS, IS, 
KYLNING/VÄRME, VÄRME 

T 

Lägeskälla Lokal LOKAL, BAS, BRYTARE O 

Displayenheter °F/psi °F/psi O 

Språk ENGELSKA ENGLISH, (SKA DEFINIERAS) O 

BAS-protokoll INGET 
LOKAL, FJÄRRSTYRD, BACnet 

MSTP, BACnet ETHERNET, BACnet 
TCP/IP, MODBUS 

M 

Läge för varm gas AV AV, %RLA, köldbärartemperatur M 

Kontrollpunkt för varm gas 30% 20 till 70% M 

Köldbärarvatten    

Kyld köldbärartemperatur 44. 0°F 35.0 till 80.0 °F O 

Iskyld köldbärartemperatur 25. 0°F 15.0 till 35.0 °F O 

Värmd köldbärartemperatur 135. 0°F 100.0 till 150.0 °F O 

Start-Delta T 3.0°F 0.0 till 10.0 °F O 

Avstängnings-Delta T 3.0°F 0.0 till 3.0 °F O 

Köldbärartemperaturens 
nollställningstyp 

INGET INGEN, RETUR, 4-20mA M 

Max Reset Delta T 0.0°F 0.0 till 20.0 °F M 

Start Reset Delta T 10. 0°F 0.0 till 20.0 °F M 

Elektronisk expansionsventil    

Ex ventilförstärkning 100 50 till 400 M 

Offset (kurva) 271 100 till 999 M 

Prs Ctrl DOut 10°F 0 till 99.9 °F M 

Templifier    

Källvattensnollställning 80 °F 50 till 100 °F T 

Timers    

Förångarens återcirkulation 30 sek. 0.2 till 5 min M 

Pumpar    

Förångarpump 
Endast pump 

#1 
Endast Pump #1 Only, endast Pump #2 
Only, Auto Lead, #1 Primär, #2 Primär 

M 

Kond pump 
Endast pump 

#1 
Endast Pump #1 Only, endast Pump #2 
Only, Auto Lead, #1 Primär, #2 Primär 

M 

Kyltorn    

Tornkontroll Ingen Ingen, Temperatur, Lyft M 

Tornsteg 2 1 till 4 M 

Steg upp-tid 2 min 1 till 60 min M 

Steg ner-tid 5 min 1 till 60 min M 

Stegdifferential (Temp) 3.0 °F 1.0 till 10.0 °F M 

Stegdifferential (Lyft) 6.0 psi 1.0 till 20.0 psi M 

Steg #1 På (Temp) 70 °F 40 till 120 °F M 

Steg #2 På (Temp) 75 °F 40 till 120 °F M 

Steg #3 På (Temp) 80 °F 40 till 120 °F M 

Steg #4 På (Temp) 85 °F 40 till 120 °F M 

Steg #1 På (lyft) 35 psi 10 till 130 psi M 

Steg #2 På (lyft) 45 psi 10 till 130 psi M 

Steg #3 På (lyft) 55 psi 10 till 130 psi M 

Steg #4 På (lyft) 65 psi 10 till 130 psi M 
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Kylning tornventil / VFD    

Ventil/VFD-kontroll Ingen 
Ingen, ventilens inställningspunkt, 

ventilsteg, VFD-steg, ventilens 
SP/VFD-steg 

M 

Ventilens inställningspunkt 
(Temp) 

65 °F 40 till 120 °F M 

Ventilens inställningspunkt 
(Lyft) 

30 psi 10 till 130 psi M 

Ventilens dödband (Temp) 2.0 °F 1.0 till 10.0 °F M 

Ventilens dödband (lyft 4.0 psi 1.0 till 20.0 psi M 

Beskrivning Standard Omfång 
Lösen

ord 

Steg ner @ 20% 0 till 100% M 

Steg upp @ 80% 0 till 100% M 

Ventilkontrollomfång (Min.) 10% 0 till 100% M 

Ventilkontrollomfång (Max.) 90% 0 till 100% M 

Ventiltyp NC till tornet NC, NO M 

Min. startposition 0% 0 till 100% M 

Min. position @ 60 °F 0 till 100 °F M 

Maximal startposition 100% 0 till 100% M 

Max. position @ 90 °F 0 till 100 °F M 

Felförstärkning 25 10 till 99 M 

Förstärkningsstigning 25 10 till 99 M 

 

Ställ in enhetens inställningspunkter 

STÄLL IN ENHETENS SP (1) 

Aktivera=AV, DWCC=AV  

Läge   = KYLNING   

Källa = Lokal    

Aktivering av inställningarna kan vara OFF och ON enligt inställningspunkten Enable. Enhetens 

lägesinställningar kan vara COOL, COOL w/Glycol, ICE, HEAT eller TEST enligt 

inställningspunkten (TEST-läget ska inte väljas med 4x20 display/knappsats trots att den kan visas 

om den redan har ställts in). DWCC-enheter har DWCC aktivering inställd på ON när de lämnar 

fabriken. 

Källinställningarna kan vara LOCAL, SWITCHES eller NETWORK enligt inställningspunkten för 

Mode Source. 

 

STÄLL IN ENHETENS SP (2) 

Tillgängliga lägen      

    = KYLNING/VÄRME      

Välj med avstängd enhet                     

Tillgängliga lägesinställningar kan vara COOL, COOL/Glykol, COOL ICE med glykol, 

COOL/HEAT, HEAT eller TEST, enligt tillgängliga inställningspunkter. Denna inställningspunkt 

kräver att enheten är avstängd innan man utför ändringen. 

 

STÄLL IN ENHETENS SP (3)     

Kyld köldbärartemperatur = XX.XF   

Iskyld köldbärartemperatur = 

XX.XF   

Varm köldbärartemperatur = XX.XF   

Inställningspunkterna Cool, Ice och Heat visas endast om motsvarande läge finns tillgängligt enligt 

specifikationerna i inställningspunkten Available Modes. 
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STÄLL IN ENHETENS SP (4)     

Köldbärarvattentemperatur 

StartDelta= XX.XF 

StopDelta =  X.XF 

StartDelta är antalet grader ovanför inställningspunkten (under inställningspunkten för Templifier) 

för att enheten ska starta. StopDelta är antalet grader under inställningspunkten (under 

inställningspunkten för Templifier) för att enheten ska stanna. 

 

STÄLL IN ENHETENS SP (5) 

Nollställningstyp =4-20mA   

MaxResetDT =XX.XF   

StrtResetDT=XX.XF   

Nollställningstypens inställningar kan vara INTEN, RETUR (returnera kylvatten) eller 4-20 

(extern inmatning) enligt inställningspunkten för köldbärartemperaturens nollställningstyp. 

STÄLL IN ENHETENS SP (6) 

Mjuk last    = AV   

InitialSLAmp=XXX%   

SoftLoadRamp=Xxmin   

Inställningarna för mjuk belastning kan vara OFF eller ON enligt inställningspunkten Mjuk last.  

InitialSLAmp är procenttalet full laddningsampere som enheten börjar för igångsättningen.  

SoftLoadRamp är antalet minuter (1 till 60) för laddning från den inledande amperen i procent till 

100 procent ampere. 

STÄLL IN ENHETENS SP (7) 

Max/Min 

köldbärarhastighetsvärden    

  Max = X.XF/min    

    Min = X.XF/min       

Dessa inställningspunkter avgör max. och min. tillåtna hastighet för kylvattnets temperaturändring.  

Det kan komma före laddningshastigheten baserad på SoftLoad-rampen. 

 

STÄLL IN ENHETENS SP (8) 

EvapRecTmr =X.Xmin   

EvapPump = #1 ONLY   

CondPump = #2 PRIM   

Inställningarna Evap och Cond Pump kan vara #1 ONLY, #2 ONLY, #1 PRIM (Primär), #2 PRIM 

eller AUTO enligt inställningspunkterna Evap Pump eller Cond Pump. 

STÄLL IN ENHETENS SP (9) 

Templifier           

  SrcNoStart =XXF   

  Delta Reset=XXF   

Dessa inställningar gäller endast Templifier-enheter.  SrcNoStart ställer in den ingående 

källvattenstemperaturen under vilken enheten inte kan starta.  Delta Reset ställer in 

källvattenstemperaturen under vilken varmvattentemperaturen nollställs då källvattentemperaturen 

sjunker. 
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STÄLL IN ENHETENS SP (10) 

VFD = Ja            

Min hastighet = XXX%     

Spd/Lift=XXX%/XXF   

VFD-inställningar kan vara NEJ eller JA enligt VFD-inställningspunkten. 

STÄLL IN ENHETENS SP (11) 

Max. Wtr flödeshastighet 

Evap WF = XXXXX GPM 

Cond WF = XXXXX GPM 

Den här inställningen används när flödesmätarna som installeras på fältet ska kalibreras. 

STÄLL IN ENHETENS SP (12) 

       KLOCKA 

     dd/mmm/åååå 

       tt:mm:ss 

 

STÄLL IN ENHETENS SP (13) 

Enheter = F/psi 

Språk  = ENGELSKA 

 

 

STÄLL IN ENHETENS SP (14) 

Protokoll = 

Ident. nummer + 

Baudhastighet = 

 

STÄLL IN ENHETENS SP (15) 

Ex ventilökning = 100 

Offset (kurva) = 271 

Prs Ctrl Dout = 10F 

Skärm 15 kontrollerar den elektroniska expansionsventilen (EXV) och är inställd så nära som 

möjligt till kända driftförhållanden.  Ex Valve Gain värden under standard på 100 gör att kurvan 

går till höger (nedåt).  Värden över standardvärdet på 100 gör att kurvan leder uppåt, vilket ger en 

större ventilöppning för en viss kondensator Delta-T med en ökning då Delta-T ökar.  Mycket liten 

effekt syns vid låg Delta-T (låg belastning).  Se Fig. 30.   

Offset (Slope) värden över 271 flyttar kurvan parallellt uppåt och ökar ventilöppningen med 

samma mängd oavsett kondensatorns Delta-T. Värden under 271 har motsatt effekt. 
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Prs Ctrl Dout (pressure control dropout) setting (see 

LESS
GAIN

1,000

EEX
OPENING

+ OFFSET

0
0 10

CONDENSER    T and  LIFT FACTOR  

) bestämmer den utgående kylvattenstemperaturen vid vilken EXV-övergångarna från 

tryckkontrollen baserat på kylvattentemperaturen till programkontrollen baserat på kondensatorns 

Delta-T (trimmas av lyftet).  Detta tryckkontrolläge ger en kontrollerad sänkning av 

kylvattentemperaturen vid systemets uppstart. 

 

Fig. 30, EXV-kontrollparametrar (programkontrolläge) 

LESS
GAIN

1,000

EEX
OPENING

+ OFFSET

0
0 10

CONDENSER    T and  LIFT FACTOR  

Fig. 31, tryckkontrollfall 

 

LEAVING
CHILLED
WATER
TEMP

40°F

TIME

80°F

DROP OUT TEMP

LWT SETPOINT

PRESSURE CONTROL MODE
(PULLDOWN)

PROGRAM CONTROL MODE

 

EEX OPENING EEX-ÖPPNING 

OFFSET OFFSET 

CONDENSER [IMG]T AND LIFT FACTOR KONDENSATOR [IMG]T OCH LYFTFAKTOR 

LEAVING CHILLED WATER TEMP LÄMNA KYLD VATTENTEMPERATUR 

DROP OUT TEMP NIVÅFALLSTEMPERATUR 

LWT SETPOINT LWT INSTÄLLNINGSPUNKT 
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TIME TID 

PRESSURE CONTROL MODE (PULLDOWN) TRYCKKONTROLLÄGE (NERDRAGNING) 

PROGRAM CONTROL MODE PROGRAMKONTROLLÄGE 

Ställ in kompressorns inställningspunkter 

STÄLL IN COMP#N SPs (1) 

Gräns för begäran = AV   

Minsta Amp = XXX %   

Max. Amp = XXX %   

Inställningarna för krav på gräns kan vara OFF eller ON enligt inställningspunkten Krav på gräns. 

STÄLL IN COMP#N SPs (2) 

Stegläge = NORMAL   

Stegsekvens# =XX   

Max. kompressorer PÅ = 

XX   

Steglägets inställningar kan vara NORMAL, HI EFF, PUMP och STANDBY så som bestäms av 

inställningspunkten Stage Mode.   

NORMAL har en automatisk balanssekvens som startar kompressorerna med minsta starter och 

stopp för kompressorer med flest timmar, i följd, förutsatt att alla kompressorer har samma 

sekvensnummer.  Om de har ett annat sekvensnummer, som 1, 2, 3, 4, startar de alltid i följd.  Dvs. 

sekvensnumret kommer före den automatiska balanssekvensen.   

HI EFF används med flera kylaggregat och kör en kompressor per kylaggregat när det är möjligt.   

PUMP startar alla kompressorer på samma kylaggregat först med start med kylaggregatet med 

kompressorn med minst antal starter (eller av sekvens numret om de är annorlunda).   

STANDBY används i system med flera kompressorer och reserverar en kompressor som sätts på 

bara vid fel på en annan kompressor i systemet och standbykompressorns kapacitet krävs för att 

bibehålla kylvattentemperaturen. 

Stegsekvensen ställs in för varje kompressor:   

I läget NORMAL eller STANDBY, kan alla kompressorer ha samma nummer eller ett nummer från 

1 till totalt antal kompressorer.  Sekvensnumret har prioritet framför andra faktorer.  Om fyra 

kompressorer i ett system får sekvensnummer 1 till 4, startar de alltid i den ordningen.  Med 

samma nummer sätts de på och stängs av automatiskt. 

I HI EFF eller PUMP, måste alla kompressorer ha samma sekvensnummer. 

Max Comprs ON begränsar antalet kompressorer som är tillåtna för körning i system med flera 

kompressorer.  Det ger en kompressor med "flytande standby".  Alla kompressorns styrenheter 

måste ha samma inställning för den här inställningspunkten. 

STÄLL IN COMP#N SPs (3) 

StageDeltaT= X.XF 

Stopp-Start = xx min. 

Start-Start =xx min. 

 

STÄLL IN COMP#N SPs (4) 

Full last = XXX sek   

 

 

 

STÄLL IN COMP#N SPs (5) 

OilNoStrtDiff=XXF 
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Abs kapacitet=XXXXT 

Het gas bypass = XX% 

 

STÄLL IN COMP#N SPs (6) 

Avlastningstimer=XXXsek 

Försmörjningstimer=xxsek 

Eftersmörjningstimer=XXX

sek   

 

Innan du aktiverar redigeringsläget     Efter att  ha aktiverat  redigeringsläget  

STÄLL IN KOMP#N (7)       STÄLL IN KOMP#N (7)       

Bladläge=AUTO        Bladläge=AUTO  <AUTO 

Blad=OKÄNT        Blad=OKÄNT<LAST 

%RLA = XXX%          %RLA = XXX%    <UNLD 

VaneMode-inställningarna kan vara AUTO eller MAN (manuell) enligt inställningspunkten Vane 

Mode.  Bladpositionen indikeras som CLOSED eller UNKNOWN enligt den digitala inmatningen 

av brytaren Vanes Closed.  När du väljer redigeringsläget på denna skärm, visas indikationen 

<AUTO/<LOAD/<UNLD.  Håll knappen "LOAD" nedtryckt för att kontinuerligt ladda 

kompressorn och håll "UNLD"-knappen nedtryckt för att avlasta den.  Efter att ha släppt upp 

endera knappen, stannar kompressorn och inställningspunkten Vane Mode ställs in på Manual.  

Tryck på "AUTO"-knappen för att ställa in Vane Mode på Auto.  Efter att ha gått ut ur 

redigeringsläget, döljs indikationen <AUTO/<LOAD/<UNLD. 

Följande VFD-skärm visas endast om VFD-inställningspunkten = YES.  

Innan du aktiverar redigeringsläget     Efter att  ha aktiverat  redigeringsläget  

STÄLL IN KOMP#N (8)       STÄLL IN KOMP#N (8)       

VFD-läge=AUTO        VFD-läge=AUTO  <AUTO 

VFD  = XXX%          VFD  = XXX%    <LAST 

%RLA = XXX%          %RLA = XXX%    <UNLD 

VFD Mode-inställningarna kan vara AUTO eller MAN (manuell) enligt inställningspunkten VFD 

Mode. VFD-hastigheten visas som 0 till 100 %.  När du väljer redigeringsläget på denna skärm, 

visas indikationen <AUTO/<LOAD/<UNLD.  Håll knappen "LOAD" nedtryckt för att 

kontinuerligt öka hastigheten för VFD och håll "UNLD"-knappen nedtryckt för att sakta ned den.  

Efter att ha släppt upp endera knappen, stannar VFD på den aktuella hastigheten och 

inställningspunkten för VFD Mode blir Manual.  Tryck på "AUTO"-knappen för att ställa in VFD 

Mode på Auto.  Efter att ha gått ut ur redigeringsläget, döljs indikationen 

<AUTO/<LOAD/<UNLD. 

Stagingsparametrar 

Full lastbestämning 

Varje kompressor avgör om det har maximal kapacitet (eller maximalt tillåten kapacitet) och om så 

är fallet, ställ in dess flagga Full belastning.  Flaggan ska ställas in (full belastning) när en eller 

flera av följande tillstånd är uppfyllda 

 Kompressorn är på den fysiska gränsen av kapaciteten vilket innebär 

För VFD inställningspunkt = NO: Lastutgången har pulsats ON för en sammanlagd tid som 

motsvarar eller överstiger inställningspunkten för Full Load.  En avlastningsimpuls ska 

nollställa den sammanlagda tiden.   

För VFD inställningspunkt = YES: Lastimpulserna har överskridit inställningspunkten Full 

Load (så som beskrivs ovan) OCH VFD hastighet = 100% 
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ELLER 

Den digitala ingången Vanes Open är On OCH VFD hastigheten = 100%. 

 %RLA är över eller motsvarar inställningspunkten för Max. amp. gräns. 

 %RLA är över eller motsvarar det analoga inmatningsvärdet Demand Limit. 

 %RLA är över eller motsvarar det värdet Network Limit. 

 Förångarens tryck är under inställningspunkten Low Evap Pressure-Inhibit. 

 När inget av dessa tillstånd uppfylls, ska flaggan Full Load raderas. 

Absolut kapacitet 

Varje kompressor ska bedöma dess absoluta kapacitet från det aktuella värdet för %RLA och 

inställningspunkten Absolute Capacity i ekvationen: 

Absolute Capacity = (%RLA-faktor) * (inställningspunkt för absolut kapacitet) 

När %RLA-faktorn interpoleras från följande tabell. 

%RLA 0 50 75 100 150 

%RLA-faktor 0 0.35 0.75 1.00 1.50 

Staging med flera kompressorer 

 Det här avsnittet definierar vilken som är nästa kompressor som ska starta eller stoppa.  Nästa avsnitt 

definierar när starten eller stoppet ska inträffa. 

Funktioner 

 Kan starta/stoppa kompressorn enligt en sekvens som definieras av operatören. 

 Kan starta kompressorena enligt # starter (drifttimmar om starterna är likadana) eller stopp i 

drifttimmar. 

 Dessa två lägen kan kombineras så att det finns två eller flera grupper där alla kompressorer i 

den första gruppen startas (enligt antal starter/timmar) innan någon i den andra gruppen osv. 

Vice versa, stoppas alla kompressorer i en grupp (enligt drifttimmar) före någon i den 

föregående gruppen, etc. 

 Ett läge "effektivitetsprioritet" kan väljas för två eller flera kylaggregat där en kompressor 

startas i varje kylaggregat i gruppen innan en andra startas i någon av dem. 

 Ett läge "pumpprioritet" kan väljas för ett eller flera kylaggregat där alla kompressorer i ett 

givet kylaggregat startas innan man går vidare till nästa kylaggregat i gruppen. 

 En eller flera kompressorer kan definieras som "standby" där man aldrig använder någon 

kompressor om inte en av de normala kompressorerna inte är tillgänglig. 

Ställ in larmets inställningspunkter 

STÄLL IN LARMGRÄNSER (1)   

LowEvPrHold=XXXpsi   

LowEvPrUnld=XXXpsi   

LowEvPrStop=XXXpsi   

 

STÄLL IN LARMGRÄNSER (2)   

HighCondPr=XXXXpsi   

HiDschT-Load=XXXF   

HiDschT-Stop=XXXF   

 

STÄLL IN LARMGRÄNSER (3)   

HiOilFeedTmp=XXXF   
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LowOilDeltaT =XXF   

LowNetOilPr=XXXpsi   

 

STÄLL IN LARMGRÄNSER (4)   

HighSSH-Start=XXF   

HighSSH-Run  =XXF   

MtrCurrThrshld=XX%   

 

STÄLL IN LARMGRÄNSER (5)   

Evap Freeze=XX.XF   

Cond Freeze=XX.XF     

 

Ställ in tornets inställningspunkter 

ANMÄRKNING: En fullständig beskrivning av inställningen för kyltorn finns på sidan 30. 

STÄLL IN TORN SP (1) 

Tornkontroll = Ingen   

Tornsteg = x      

StageUP/DN=XXX/XXX%   

Tornkontrollinställningarna kan vara Ingen, Temp eller Lyft.  Stegen är antalet fläktar som kontrolleras 

från 1 till 4. 

Tornkontroll = Temp /Ingen  Tornkontroll = Lyft 

STÄLL IN TORN SP (2)    STÄLL IN TORN SP (2)    

Steg PÅ (Temp)F       Steg PÅ (Lift)psi   

  #1  #2  #3  #4       #1  #2  #3  #4     

 XXX XXX XXX XXX      XXX XXX XXX XXX     

 

Tornkontroll=Temp/Ingen Tornkontroll=Lyft(psi)   

STÄLL IN TORN SP (3)    STÄLL IN TORN SP (3)    

Stegskillnad = 

XX.XF     

Stegskillnad 

=XX.Xpsi   

Steg upp  = XX min   Steg upp  = XX min   

Steg ner = XX min   Steg ner = XX min   

 

STÄLL IN TORN SP (4) 

Ventil/VFD-kontroll=   

  Ventil SP/VFD-steg   

Ventiltyp = NC      

Ventilens /VDF kontrollinställningar är None, Valve Setpoint, Valve Stage, VFD Stage eller 

ValveSP/VFDStage.  Ventiltypens inställningar är NC (normalt stängd till tornet) eller NO 

(normalt öppen). 

Tornkontroll  = Temp /Ingen  Tornkontroll  = Lyft  

STÄLL IN TORN SP (5) STÄLL IN TORN SP (5) 

Ventil SP = XXX F       Ventil SP = XXX psi    

Ventil DB= XX.X F     Ventil DB = XXX.Xpsi   
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STÄLL IN TORN SP (6) 

Ventilens startläge   

 Min = XXX% @XXXF   

 Max = XXX% @XXXF   

 

STÄLL IN TORN SP (7) 

Ventilens 

kontrollomfång   

   Min = XXX%         

   Max = XXX%         

 

STÄLL IN TORN SP (8) 

PD kontroll-loop       

  Felförstärkning = XX     

  Kurvförstärkning = XX     
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Larm 
När ett larm inträffar, lagras larmtypen, gränsvärdet (om det finns), datum och tiden i den aktiva 

larmbuffer som motsvarar larmet (visas på skärmen Active Alarm) och även i larmhistorikbuffern 

(bisas på Alarm History-skärmen).  En aktiv larmbuffer innehåller data för det senaste larmet och 

om det har raderats eller inte.  Larmet kan raderas genom att trycka på Edit-knappen.  En separat 

buffer är tillgänglig för varje larm (High Cond Pressure, Evaporator Freeze Protect, etc.).  

Larmhistorikbuffern innehåller en kronologisk räkning av de senaste 50 larmen av alla typer. 

Säkerhet 

För att gå in i enhetens styrenhet 

Två fyrsiffriga lösenord ger OPERATOR- och MANAGER-nivåer som är tillgängliga för 

parametrar som kan ändras.  Du kan ange ett lösenord med skärmen SET PASSWORD som du kan 

få tillgång till antingen genom menyn SET OTHER eller helt enkelt genom attt trycka på ENTER-

knappen på en av SET-skärmarna.  Lösenordet kan därefter matas in genom att  

1. Trycka på ENTER-knappen.  

2. Flytta till varje nummerutrymme som ska ändras med höger eller vänster knapp. 

3. Ange rätt värde genom att skrolla med pilknapparna UP och DOWN.  Lösenordet högerjusterat 

på kontrollskärmen.  Operatörens lösenord ser ut som 00100, är chefens lösenord 02001. 

4. Tryck åter på ENTER för att ange lösenordet  

När korrekt lösenord har matats in, visas den tidigare valda skärmen igen.  När ett lösenord har 

matats in, förblir det giltigt i 15 minuter efter den senaste knappnedtryckningen.  Parametrar och 

skärmar som kräver MANAGER-lösenord visas inte om MANAGER-lösenordet inte är aktivt. 

Inmatning på OITS 

När ett lösenord krävs, går pekskärmen automatiskt till skärmens knappsats.  Numren 

vänsterjusteras och operatörens lösenord är 100 (visas som *** i rutan).  Se sid. 23 för ytterligare 

information. 
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Kompressorns kontrollenhet 

En allmän beskrivning av enhetens styrenhet med ingångar och utgångar finns på sidan 8.  Den här 

sektionen beskriver driften av enhetens styrenhet, definierar skärmens hierarki och hur man 

navigerar genom den och ger även en beskrivning av skärmarna. 

Relevant kompressorinformation och inställningspunkternas ändringar är tillgängliga i OITS och 

enhetens styrenhet.  Det finns ett litet behov att konsultera kompressorns styrenhet(er). 

4x20 Display och knappsats 

Layout 

En fyra raders x 20 tecken/rad LCD-display och en 6-knappars knappsats visas nedan. 

Fig. 32, Display (i MENY-läget) och knappsatsens layout 

 

 

Air Conditioning 

ALARM
VIEW

SET

<
<
<

 
 

 

 

Observera att alla Pilknappar har en väg till en linje på displayen.  Tryck på en ARROW-knapp för 

att aktivera den associerade raden i MENY-läget. 

Att komma igång 

Det finns två huvudprocedurer för att lära sig använda MicroTech II styrenhet: 

1. Navigera genom menymatrisen för att nå önskad menyskärm och veta var en särskild skärm 

befinner sig.  

2. Veta vad som finns på en menyskärm och hur man läser informationen eller hur man ändrar en 

inställningspunkt på menyskärmen. 

Navigering  
Menyerna är arrangerade i en matris med skärmar över den övre horisontella raden  En del av 

dessa skärmar på toppnivå har underskärmar under sig.  

Det finns två sätt att navigera genom menymatrisen för att nå önskad menyskärm.   

En är att bläddra igenom matrisen från en skärm till en annan genom att använda de fyra PIL-

knapparna.   

Ett annat sätt är att använda genvägarna för att arbeta sig igenom matrishierarkin.  Tryck på 

Menyknappen för att gå till hierarkins övre nivå från vilken menyskärm som helst.  Displayen 

visas ALARM, VIEW och SET så som i Fig. 32.  En av dessa grupper av skärmar kan sedan väljas 

genom att trycka på knappen som är kopplad till den via sökvägen. 

ENTER-knapp 

Menyknapp 

Pilknappar 

Sökväg knapp till skärm 
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Till exempel, om du väljer ALARM kommer du till nästa nivå av menyer under ALARM 

(ALARM LOG eller ACTIVE ALARM).  Om du väljer VIEW kommer du till nästa nivå av 

skärmar under VIEW (VIEW UNIT STATUS eller VIEW UNIT TEMP).  Om du väljer SET 

kommer du till en serie skärmar för att titta på och ändra inställningspunkter. 

Menyknapp 

Menyknappen används för omkoppling mellan genvägsmetoden (känd som MENY-läge och som 

visas i Fig. 32) samt skrollmetoden (kallas SCROLL-läge).  MENY-läget är genvägen till specifika 

menygrupper som används för att kontrollera ALARMS, för att VISA information eller STÄLLA 

in inställningsvärden.  SCROLL-läget låter användaren röra sig i matrisen (från en meny till en 

annan, en åt gången) genom att använda de fyra PIL-knapparna. 

Tryck på Menyknappen från vilken menyskärm som helst för att automatiskt gå tillbaka till 

MENY-läget. 

Fig. 33, Display i genvägen (SCROLL) och knappsatsens layout 

 

Air Conditioning 

VIEW UNIT STATUS
Unit  =  COOL
Compr. #1/#2=OFF/OFF
Evap Pump = RUN

 
 

 

Menyskärmar 

Olika menyer visas på styrenhetens display.  Varje menyskärm visar specifik information. I vissa 

fall används menyerna endast för att visa enhetens status, i vissa fall används de för att kontrollera 

och radera larm, och i vissa fall används de för att ställa in inställningsvärden. 

Menyerna är arrangerade i en matris med skärmar över den övre horisontella raden  De flesta av 

dessa skärmar på toppnivå har underskärmar under sig.   

PIL-knapparna på styrenheten används för att navigera i menyerna.  Knapparna används även för 

att ändra värdet för inställningspunkten i vissa menyer.  

Inställningspunkter för kompressorns styrenhet 

Ställ in kompressorns inställningspunkter 

ANMÄRKNING:  I de följande SET COMP-skärmarna, indikerar fältet #N vilken kompressor (#1, 

#2, etc.) som ställs in och visas inte på enheter med en kompressor.  Skärmarna visas endast för 

kompressor #1.  Skärmarna för kompressor #2 för enheter med dubbel compressor är identiska 

med #1. 

ENTER-knapp Pilknappar 

Menyknapp 



 

  D-EOMWC00804-14SV - 67/104 

Tabell 24, kompressorns inställningspunkter 

Beskrivning Standard Omfång Lösenord 

Enhet (duplikat)    

Enhet aktivering AV AV, PÅ O 

Enhetens läge KYLNING KYLNING, IS, VÄRME, TEST 
O 
T 

Kyld köldbärartemperatur 44. 0F 35.0 till 80.0 F O 

Iskyld köldbärartemperatur 25. 0F 15.0 till 35.0 F O 

Värmd köldbärartemperatur 135. 0F 100.0 till 150.0 F O 

Start-Delta T 3.0F 0.5 till 10.0 F O 

Avstängnings-Delta T 3.0F 0.0 till 3.0 F O 

VFD    

Kompressor VFD Nr. Nej, ja T 

VFD minsta hastighet 70% 70 till 100% T 

Hastighet @ 0 Lyft 50% 0 till 100% T 

Lyft @ 100 % hastighet 40 F 30 till 60 F T 

Motorns ampere    

Begär gränsaktivering AV AV, PÅ O 

Min. ampere 40% 5 till 80 % T 

Max. ampere 100% 10 till 100% T 

Mjuk lastaktivering AV AV, PÅ M 

Inledande mjuk lastgräns 40% 10 till 100% M 

Mjuk lastrampstid 5 min 1 till 60 min M 

Maximal köldbärartemperaturens hastighet 0.5 F/min 0.1 till 5,0 F/min. M 

Minsta köldbärartemperaturhastighet 0.1 F/min 0.0 till 5,0 F/min. M 

Staging    

Komp stegläge Normal 
Normal, Effektivitet, Pump, 

Standby 
M 

Komp stegsekvens # 1 1,2, … (# av kompressorer) M 

Maximala kompressorer PÅ 1 1-16 M 

Steg Delta T 1.0 0.5-5.0 M 

Timer med full belastning 120 sek. 0 till 999 sek. T 

Nominell kapacitet För Komp 0 till 9999 T 

Timers    

Start-Start 40 min 15 till 60 min M 

Stopp-Start 3 min 3 till 20 min M 

Olja    

Oljematningstemperatur 100 F 90 till 190 F T 

Olja ingen startskillnad (ovanför förångarens 
temp.) 

40 F 30 till 60 F T 

Templifier    

Källa Nr. Start 70 F 50 till 100 F T 

Larm    

Förångarens frostskydd 34.0 F -9.0 till 45.0 F T 

Kondensatorns frostskydd 34.0 F -9.0 till 45.0 F T 

Lågt förångningstryck, stopp 26 psi 10 till 45 psi T 

Lågt förångningstryck - Blockera 38 psi 20 till 45 psi T 

Lågt förångningstryck - Ladda ur 31 psi 20 till 45 psi T 

Hög tömningstemperatur - Stopp 190 F 120 till 240 F T 

Hög tömningstemperatur - Last 170 F 120 till 240 F T 

Högt kondensatortryck 140 psi 120 till 240 psi T 

Motorströmmens tröskelvärde 10% 3 till 99% T 

Hög oljematningstemperatur 140 F 120 till 240 F T 

Låg oljedeltatemperatur 30 F 20 till 80 F T 

Lågt nettooljetryck 40 psi 30 till 60 psi T 

Stötströmskurvans gräns 20 F 1 till 99 grader F/min. T 

Stötströmmens temperaturgräns 7 F 2 till 25 F T 

Service    

Bladläge AUTO AUTO, MANUELL T 

VFD-läge AUTO AUTO, MANUELL T 

Het gas kringgå 30% 20 till 70% T 

Avlastningstimer 30 sek. 10 till 240 sek. T 

Timer efter smörjningen 30 sek. 10 till 240 sek. T 
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STÄLL IN COMP#N SPs (1) 

Gräns för begäran = AV   

Minsta Amp = XXX %   

Max. Amp = XXX %   

Inställningarna för krav på gräns kan vara OFF eller ON enligt inställningspunkten Krav på gräns. 

 

STÄLL IN COMP#N SPs (2) 

Stegläge = NORMAL   

Stegsekvens# =XX   

Max. kompressorer PÅ = XX   

Steglägets inställningar kan vara NORMAL, HI EFF, PUMP och STANDBY så som bestäms av 

inställningspunkten Stage Mode.  NORMAL är den automatiska balanssekvensen som startar 

kompressorer med minst starter och stopp med mest timmar, i följd.  HI EFF används med flera 

kylaggregat med dubbla kompressorer och kör en kompressor per kylaggregat när det är möjligt.  

PUMP startar alla kompressorer med samma kylaggregat och startar först med kylaggregatet med 

kompressorn med minst starter.  STANDBY används i system med flera kompressorer och 

reserverar en kompressor som sätts på bara vid fel på en annan kompressor i systemet och 

standbykompressorns kapacitet krävs för att bibehålla kylvattentemperaturen. 

Stegsekvensen ställs in för varje kompressor:   

I läget NORMAL eller STANDBY, kan alla kompressorer ha samma nummer eller ett nummer från 

1 till totalt antal kompressorer.  Sekvensnumret har prioritet framför andra faktorer.  Om fyra 

kompressorer i ett system får sekvensnummer 1 till 4, startar de alltid i den ordningen.  Med 

samma nummer sätts de på och stängs av automatiskt. 

I HI EFF eller PUMP, måste alla kompressorer ha samma sekvensnummer. 

Max Comprs ON begränsar antalet kompressorer som är tillåtna för körning i system med flera 

kompressorer.  Det ger en kompressor med "flytande standby".  Alla kompressorns styrenheter 

måste ha samma inställning för den här inställningspunkten. 

 

STÄLL IN COMP#N SPs (3) 

StageDeltaT= X.XF 

Stopp-Start = xx min. 

Start-Start =xx min. 

 

STÄLL IN COMP#N SPs (4) 

Full last = XXX sek   

 

 

 

STÄLL IN COMP#N SPs (5) 

OilNoStrtDiff=XXF 

Abs kapacitet=XXXXT 

Het gas bypass = XX% 
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STÄLL IN COMP#N SPs (6) 

Avlastningstimer=XXXsek 

Försmörjningstimer=xxsek 

Eftersmörjningstimer=XXXsek   

 

Innan du aktiverar redigeringsläget     Efter att  ha aktiverat  redigeringsläget  

STÄLL IN KOMP#N (7)       STÄLL IN KOMP#N (7)       

Bladläge=AUTO        Bladläge=AUTO  <AUTO 

Blad=OKÄNT        Blad=OKÄNT<LAST 

%RLA = XXX%          %RLA = XXX%    <UNLD 

VaneMode-inställningarna kan vara AUTO eller MAN (manuell) enligt inställningspunktenVane 

Mode.  Bladpositionen indikeras som CLOSED eller UNKNOWN enligt den digitala inmatningen 

av brytaren Vanes Closed.  När du väljer redigeringsläget på denna skärm, visas indikationen 

<AUTO/<LOAD/<UNLD.  Håll knappen "LOAD" nedtryckt för att kontinuerligt ladda 

kompressorn och håll "UNLD"-knappen nedtryckt för att avlasta den.  Efter att ha släppt upp 

endera knappen, stannar kompressorn och inställningspunkten Vane Mode ställs in på Manual.  

Tryck på "AUTO"-knappen för att ställa in Vane Mode på Auto.  Efter att ha gått ut ur 

redigeringsläget, döljs indikationen <AUTO/<LOAD/<UNLD. 

Följande VFD-skärm visas endast  om VFD -inställningspunkten = YES.   

Innan du aktiverar redigeringsläget     Efter att  ha aktiverat  redigeringsläget  

STÄLL IN KOMP#N (8)       STÄLL IN KOMP#N (8)       

VFD-läge=AUTO        VFD-läge=AUTO  <AUTO 

VFD  = XXX%          VFD  = XXX%    <LAST 

%RLA = XXX%          %RLA = XXX%    <UNLD 

VFD Mode-inställningarna kan vara AUTO eller MAN (manuell) enligt inställningspunktenVFD 

Mode. VFD-hastigheten visas som 0 till 100 %.  När du väljer redigeringsläget på denna skärm, 

visas indikationen <AUTO/<LOAD/<UNLD.  Håll knappen "LOAD" nedtryckt för att 

kontinuerligt öka hastigheten för VFD och håll "UNLD"-knappen nedtryckt för att sakta ned den.  

Efter att ha släppt upp endera knappen, stannar VFD på den aktuella hastigheten och 

inställningspunkten för VFD Mode blir Manual.  Tryck på "AUTO"-knappen för att ställa in VFD 

Mode på Auto.  Efter att ha gått ut ur redigeringsläget, döljs indikationen 

<AUTO/<LOAD/<UNLD. 

StagingsparametrarFull lastbestämning 

Varje kompressor avgör om det har maximal kapacitet (eller maximalt tillåten kapacitet) och om så 

är fallet, ställ in dess flagga Full belastning.  Flaggan ska ställas in (full belastning) när en eller 

flera av följande tillstånd är uppfyllda. 

 Kompressorn är på den fysiska gränsen av kapaciteten vilket innebär 

För VFD inställningspunkt = NO: Lastutgången har pulsats ON för en sammanlagd tid som 

motsvarar eller överstiger inställningspunkten för Full Load.  En avlastningsimpuls ska 

nollställa den sammanlagda tiden.  Den sammanlagda tiden måste vara begränsad (till ett värde 

ovanför maximalt tillåten inställning av inställningspunkten Full Load) så att inga 

överlappningar sker. 

För VFD inställningspunkt = YES: Lastimpulserna har överskridit inställningspunkten Full 

Load (så som beskrivs ovan) OCH VFD hastighet = 100 %. 

ELLER 
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Den digitala ingången Vanes Open är On OCH VFD hastigheten = 100%. 

 %RLA är över eller motsvarar inställningspunkten för Max. amp. gräns. 

 %RLA är över eller motsvarar det analoga inmatningsvärdet Demand Limit. 

 %RLA är över eller motsvarar det värdet Network Limit. 

 Förångarens tryck är under inställningspunkten Low Evap Pressure-Inhibit. 

 När inget av dessa tillstånd uppfylls, ska flaggan Full Load raderas. 

Absolut kapacitet 

Varje kompressor ska bedöma dess absoluta kapacitet från det aktuella värdet för %RLA och 

inställningspunkten Absolute Capacity i ekvationen: 

Absolute Capacity = (%RLA-faktor) * (inställningspunkt för absolut kapacitet). 

När %RLA-faktorn interpoleras från följande tabell. 

%RLA 0 50 75 100 150 

%RLA-faktor 0 0.35 0.75 1.00 1.50 

 

Staging med flera kompressorer 

 Det här avsnittet definierar vilken som är nästa kompressor som ska starta eller stoppa.  Nästa avsnitt 

definierar när starten eller stoppet ska inträffa. 

Funktioner 

 Kan starta/stoppa kompressorn enligt en sekvens som definieras av operatören. 

 Kan starta kompressorena enligt # starter (drifttimmar om starterna är likadana) eller stopp i 

drifttimmar. 

 Dessa två lägen kan kombineras så att det finns två eller flera grupper där alla kompressorer i 

den första gruppen startas (enligt antal starter/timmar) innan någon i den andra gruppen osv. 

Vice versa, stoppas alla kompressorer i en grupp (enligt drifttimmar) före någon i den 

föregående gruppen, etc. 

 Ett läge "effektivitetsprioritet" kan väljas för två eller flera kylaggregat där en kompressor 

startas i varje kylaggregat i gruppen innan en andra startas i någon av dem. 

 Ett läge "pumpprioritet" kan väljas för ett eller flera kylaggregat där alla kompressorer i ett 

givet kylaggregat startas innan man går vidare till nästa kylaggregat i gruppen. 

 En eller flera kompressorer kan definieras som "standby" där man aldrig använder någon 

kompressor om inte en av de normala kompressorerna inte är tillgänglig. 
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Valfria startmotorskärmar 

Fig. 34, tillval startmotorns visningsskärm 

 

Förmågan att visa startmotorns elektriska prestanda och ställa in startmotorns inställningspunkter 

på gränssnittsskärmen är ett extra alternativ som finns tillgängligt vid 

köptillfället.  Om alternativet ingår med enheten, kommer knappen 

"STARTER" att synas längst upp till vänster på VIEW-skärmen.  

Tryck på knappen för att öppna skärmen som visas till höger. 

 

Fig. 35, Expanderad skärm för startmotorn 

Skärmen som visas till höger läggs ovanpå den högra sidan av VIEW-

skärmen som visas i  Fig. 35 när tillvalet "Full Meter Display" har 

inkluderats med enheten.   

Om paketet “Full Meter Display” inte beställs, visas endast 

procentenhetens RLA amp på hemsidan.  Den här skärmen förblir 

synlig tills du trycker på en annan displayknapp, som STATE, I/O osv. 
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Lågspänningsstartmotorer, 200 – 600 Volt 

Den här sektionen innehåller information om lågspänning, Wye-Delta och startmotorer i solid 

status som tillverkas av Benshaw Inc. för Daikin centrifugala kylaggregat.  De är kända kollektivt 

som "D3"-startmotorer.  Dessa startmotorer med låg spänning har liknande hårdvara och mjukvara 

(bestämd D3) och grupperas i denna handbok.  Modellnumren är som följer: 

 D3WD11 till D3WD2K  Wye-Delta, fristående 

 D3WT11 till D3WT65  Wye-Delta, fabriksmonterad (terminal) 

 RVSS14 till RVSS4K  Solid status, fristående 

 RVST14 till RVST82  Solid status, fabriksmonterad (terminal) 

Allmänt 
Dessa startmotorer är helautomatiska ochkräver inget ingrepp av operatören (annat än åtgärdande 

och nollställning av fel) för att utföra funktionen att tillhandahålla en kontrollerad anslutning av 

kompressormotorn till strömförsörjningen. 

Startmotorerna Wye-Delta och solid status startmotorer har många liknande 

programvaruegenskaper och diskuteras i det här avsnittet.  Men vissa parametrar och data är 

annorlunda.  När det händer, visas separata tabeller och siffror. 

Viss elektrisk driftdata i startmotorn överförs till kylaggregatet och kan visas på operatörens 

pekskärm om tillvalet "Full Metering Option" har beställts.  Se sid. 67. 

Fig 36, Wye-Delta startmotor 
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Fig. 37, startmotor i solid status, väggmonterad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LED-display 
Det finns en LED-display och knappsats inom startmotorns hölje så som visas i Fig. 36 och 39. 

Den används för att ställa in parametrar (inställningspunkter) och för att visa motorns/startmotorns 

drift.  Som tillval, kan följande information överföras till kylaggregatets operatörsgränssnitts 

pekskärm: 

 Standard-procent nominell belastningsampere i stapeldiagrammet och "Starter Fault" visas i 

felloggen när ett fel inträffar i startmotorn.  Feltypen är inte definierad. 

 Tillval-över plus elektriska driftdata så som visas på sid. 19. 

Fig. 38, Startmotormonterad LED 

 

 

 

 

 

 

 

 

LED-displayen och tangentbordet används till följande: 

1. Utföra åtgärder 

2. Visa och ställa in parametrar (inställningspunkter) 

3. Visa driftmeddelanden 

 

Terminalremsa 

Frånkopplingsbrytare 

Primär konntrollkrets 

Säkringar 

Kontrolltransformator 

SCR (bakom) 

Styrenhet, D3 

Bypass-kontaktdon 

LED-display 

 PARAM DOWN UP ENTER

RESET

 

LED-display 

Manöver-

knappat 

Reset-knapp 
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4. Visa fel och larm 

Funktion 

LED-display 
 Visa parametrar, meddelanden och fel. 

 visar programvaru-version vid 

påsättning av strömmen. 

 Programmering. Tryck på PARAM för 

att komma in i menyn och sedan på UP 

eller DOWN  för att nå önskad 

parameter. 

 Tryck på ENTER för att visa 

parameterns aktuella värde. 

 Tryck på UP eller DOWN för att ändra 

parametervärdet. 

 Tryck på ENTER för att spara det nya 

värdet eller PARAM för att avbryta 

ändringen. 

Snabba mätare 
 Tryck på DOWN för att visa motorns 

termiska överbelastningsinnehåll. 

 Tryck på UP för att visa den 

inkommande linjens fasorder. 

 Tryck på ENTER för att visa 

statusmätaren. 

Fellogg 
 Tryck på PARAM, välj P24 och tryck 

på ENTER.  Det nyligaste felet visas 

som “xFyy” där x är 1 för att indikera 

att det nyligaste felet visas och yy är 

felkoden. 

 Tryck på DOWN för att visa äldre fel.  

Upp till 9 fel kan sparas i loggen. 

Nollställa ett fel 

 Korrigera först orsaken till felet.  

Tryck sedan på RESET för 

nollställning efter ett fel. 

Nollställa parametrarna 
 Tryck och håll PARAM och ENTER 

nedtryckta vid uppstart för att 

nollställa parametrarna till 

standardvärdena. 

Termisk nödnollställning 
 Tryck på RESET och DOWN för att 

utföra den termiska 

nödnollställningen. 

Visa parametrarna  
Parametervisningsläget kan matas in genom: 

1. På standardmätardisplayen, trycker du på knappen PARAM för att aktivera 

parameterläget.  “P 1” visas för att indikera Parameter 1. 

2. Använd knapparna UP och DOWN för att bläddra igenom de tillgängliga parametrarna. 

3. Tryck på knappen UP  från ”P 1” för att gå fram till parameter “P 2”. 

4. Tryck på knappen DOWN från “P 1” för att gå fram till den högsta parametern. 

5. Värdet för parametern kan visas genom att trycka på knappen ENTER. 

6. För att visa en annan parameter utan att ändra/spara parametern, tryck på knappen 

PARAM för att gå tillbaka till parameternummerns display. 

För att gå tillbaka till standardmätardisplayen ska du antingen: 

1. Trycka på knappen PARAM i parameternummerdisplayläget. 

2.   Vänta 60 sekunder och displayen återgår till standardmätardisplayen. 

Ställ in parametrar 
Startmotorns inställningspunktsparametrar är fabriksinställda och har revideras driftssättningen av 

Daikins driftsättningstekniker.  De ska inte ändras om det inte auktoriseras av Daikin. 

Programmeringsproceduren förklaras ovan och följande tabell visar alla värden och standarder. 

 FÖRSIKTIGT 

En felaktig inställning av parametrarna kan leda till kompressorskada eller felaktiga 

aktiveringar 
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Tabell 25, inställningspunkter, Wye-Delta startmotor 

 Beskrivning Värden Standard 
P1 Motor RLA 1 till 9999 A 1 

P2 Motorservicefaktor 1.00 till 1.99 1.08 

P3 Motorns överbelastningsklass AV, 1 till 40 10 

P4 Övergångstid 1 till 30 sekunder 10 

P5 Standardmätardisplay 0 till 19 0  

P6 
Sekvensens fullständiga 

fördröjningstid 
0.1 till 5.0 sekunder 2.0 

P7 Överspänningens aktiveringsnivå AV, 50 till 800 % RLA AV 

P8 
Överströmmens aktivering 

fördröjningstid 
0.1 till 90.0 sekunder 2.0 

P9 Nominell RMS-spänning 
208, 220, 230, 240, 380, 415, 

440, 460, 480, 575 Volt 
480 

P10 Överspänningens aktiveringsnivå AV, 1 till 40 % nominell volt 10 

P11 Underspänningens aktiveringsnivå AV, 1 till 40 % nominell volt 15 

P12 
Över- och underspänningens 

fördröjningstid 
0.1 till 90.0 sekunder 1.0 

P13 
Aktiveringsnivå för obalans i 

strömmen 
5 till 40 % 20 

P14 Automatisk felnollställningstid AV, 1 till 120 sekunder 60 

P15 CT-förhållande 
72, 96, 144, 288, 864, 2640, 

2880, 5760, 8000 
2640 

P16 Kontrollkälla TEr: = Terminal, NEt: = Nätverk TEr: 

P17 Modbus-adress 1 till 247 2 

P18 Modbus Baud-hastighet 1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2 Kbps 19.2 

P19 Tid ute för Modbus AV, 1 till 120 sekunder 3 

P20 Analog utgångsfunktion 0 till 11 1 

P21 Analogt utgångsomfång 1 till 125 % 100 

P22 Analog utgångsoffset 0 till 99 % 0 

P23 Lösenkod (se anmärkning) 0 till 9999 Inaktiverad 

P24 Fellogg xFyy – 

Tabell 26, inställningspunkter, solid status startmotor 

 Beskrivning Värden Standard 

P1 Motor FLA 1 till 9999 A 10 

P2 Motor RLA 1 till 9999 A 10 

P3 Motorservicefaktor 1.00 till 1.99 1.08 

P4 Motorns överbelastningsklass AV, 1 till 40 10 

P5 Inledande motorström 50 till 400 % FLA 100 

P6 Maximal motorström 100 till 800 % FLA 600 

P7 Ramptid 0 till 300 sekunder 15 

P8 UTS-tid (upp till hastighet) 1 till 900 sekunder 30 

P9 Stoppläge 
CoS: Coast 

dcL: Spänningsdecel 
CoS: 

P10 Decel inledande nivå 100 till 0 % Volt 40 

P11 Decel slutnivå 50 till 0 % Volt 20 

P12 Decelerationstid 1 till 180 sekunder 15 

P13 Standardmätardisplay 0 till 19 0  

P14 Överspänningens aktiveringsnivå AV, 50 till 800 % RLA AV 

P15 
Överströmmens aktivering 

fördröjningstid 
0.1 till 90.0 sekunder 2.0 

Fortsätter på nästa sida. 
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 Beskrivning Värden Standard 

P16 Nominell RMS-spänning 
208, 220, 230, 240, 380, 415, 

440, 460, 480, 575 Volt 
480 

P17 Överspänningens aktiveringsnivå AV, 1 till 40 % nominell volt 10 

P18 Underspänningens aktiveringsnivå AV, 1 till 40 % nominell volt 15 

P19 
Över- och underspänningens 

fördröjningstid 
0.1 till 90.0 sekunder 1.0 

P20 
Aktiveringsnivå för obalans i 

strömmen 
5 till 40 % 35 

P21 Kontrollerat fel stopp AV, På AV 

P22 Automatisk felnollställningstid AV, 1 till 120 sekunder 60 

P23 CT-förhållande 
72, 96, 144, 288, 864, 2640, 

2880, 5760, 8000 
2640 

P24 Kontrollkälla 
Ter: Terminal 

Net: Nätverk 
tEr 

P25 Modbus-adress 1 till 247 2 

P26 Modbus Baud-hastighet 1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2 Kbps 19.2 

P27 Tid ute för Modbus AV, 1 till 120 sekunder 3 

P28 Analog utgångsfunktion 0 till 11 1 

P29 Analogt utgångsomfång 1 till 125 % 100 

P30 Analog utgångsoffset 0 till 99 % 0 

P31 Lösenkod (se anmärkning) 0 till 9999 Inaktiverad 

P32 Fellogg xFyy – 

ANMÄRKNING:  Passkoden är ett lösenord av siffror som kan matas in i fältet.  

Standardinställningen är att inaktivera lösenordskravet.  Det rekommenderas att man inte matar in 

en passkod. 

Meddelanden 
Inställningspunkt P5 för Wye-Delta eller P13 för solid status kan ställas in för att fastställa vilket 

meddelande som visas på LED-display. När du väljer mätardisplay “0” (som är standard) visas 

aktivt statusmeddelande som i Tabell 27 eller Tabell 28, utom vid fel (som kräver ett meddelande) 

eller annan information som har begärts.   

Alternativt, kan man ställa in parameter P5 eller P13 för att välja ett meddelande (från 1 till 19 så 

som visas i Tabell 29).   

Tabell 27, Statusmeddelanden, Wye-Delta startmotor 

  Ingen linje 

   Klar 

   Körs i wye-läge. 

   Körs i delta-läge. 

  Överbelastningslarm - Motorns 

överbelastningsnivå är mellan 90 % 

och 100 %. 

  Överbelastningsfel - Motorns 

överbelastningsnivå har nått 100 %. 

  Overload Lockout – En start tillåts 

inte förrän motorns 

överbelastningsnivå går ner under 100 

%. 

  Control Power Lockout – Star tillåts 

inte eftersom kontrollströmmen är för 

låg. 

xxx xxx = överbelastningsinnehåll. Tryck på 

DOWN för att växla. 

xx xx = Larmkod.  Om tillståndet kvarstår, 

uppstår ett fel. 

xx xx = Felkod.  Tryck på RESET för att 

radera. 

  Omedelbar överström  – Tryck på 

RESET för att radera. 

  STANDARD – Blinkar när 

standardparametrarna laddas. 

Tabell 28, Statusmeddelanden, solid status startmotor 

  Ingen linje 

   Klar 

    Accelerar 

  Control Power Lockout – Star 

tillåts inte eftersom 

kontrollströmmen är för låg. 
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    Upp till hastigheten 

    Kör - Klar med ramp men inte Upp 

till hastigheten ännu . 

   Saktar ner 

  Överbelastningslarm - Motorns 

överbelastningsnivå är mellan 90 % 

och 100 %. 

  Överbelastningsfel - Motorns 

överbelastningsnivå har nått 100 %. 

  Overload Lockout – En start tillåts 

inte förrän motorns 

överbelastningsnivå går ner under 100 

%. 

xxx xxx = överbelastningsinnehåll. 

Tryck på DOWN för att växla. 

xx xx = Larmkod.  Om tillståndet 

kvarstår, uppstår ett fel. 

xx xx = Felkod.  Tryck på RESET för 

att radera. 

  Omedelbar överström  – Tryck 

på RESET för att radera. 

  STANDARD – Blinkar när 

standardparametrarna laddas. 

Tabell 29, Standardmätardisplay  

0: Statusmeddelande 

1: Genomsnittlig RMS-ström 

2: L1 RMS-ström 

3: L2 RMS-ström 

4: L3 RMS-ström 

5: Aktuell obalans % 

6: Jordfelsström 

7: GEnomsnittlig L-L RMS-

spänning 

8: L1-L2 RMS-spänning 

9: L2-L3 RMS-spänning 

10: L3-L1 RMS-spänning 

11: Överbelastning % 

12: Strömfaktor 

13: KW 

14: KVA 

15: KWh 

16: MWh 

17: Fasrotation 

18: Linjefrekvens 

19: Analog ingång 

Diverse meddelande 

Displayutgång för standardknappsatsen 

Displayen visar olika information beroende på startmotorns funktion.  

Påsättning 

Programvaruversionen visas som en serie blinkande siffror när strömmen har satts på till D3-

kontrollen. Om parametrarna nollställdes vid påsättningen av strömmen, blinkar “dFLt” på 

displayen i tre sekunder, därefter visas programvaruversionen. 

Stoppad 

När startmotorn inte är i körläge, visar displayen statusläge för startmotorn, som “rdY” (ready), “L 

OL” (Overload Lockout), “noL” (No Line). 

Larmtillstånd 

Vid ett larmtillstånd, växlar displayen mellan att visa den valda mätaren och larmkoden.  

Larmkoden visas som “A XX”, där XX är larmkoden. 

 När ett termiskt överbelastningslarm inträffar, visas "A OL". 

 När inget linjelarmtillstånd finns, visas "noL". 

När startmotorn stoppas, visas inte den valda mätaren. 

Låstillstånd 

Vid ett låstillstånd, visar displayen låskoden.  Låskoden visas som “L XX: där XX är låskoden. 

Nedan följer de definierade låstillstånden och deras koder: 

 När en motors termiska överbelastningslarm inträffar, visas "L OL". 

 När en strömstacks termiska överbelastningslarm inträffar, visas "L Ot". 

 När en låg kontrollströms låstillstånd inträffar, visas "L CP". 

När det finns flera låskoder, visas varje med 2 sekunders intervaller. 

Feltillstånd 

Vid ett feltillstånd, visar displayen felkoden Fxx. Undantagen är som följer: 



 

D-EOMWC00804-14SV – 78/104   

 När felet är en termisk överbelastningsaktivering, visas "F OL". 

 När felet är omedelbart över strömmen, visas IOC. 

Snabba mätare 

Trots att vilken mätare som helst kan visas genom att ändra mätarens parameter, finns det tre 

"snabba mätare" som alltid är tillgängliga genom att trycka på en enda knapp.  När startmotorn 

befinner sig i normalt visningsläge, kan displayen växlar mellan informationen som visas för 

närvarande och följande snabbmätare. 

Statusmätare 

Växla mellan den programmerade mätardisplayen och startmotorns driftstatusdisplay (rdY, run, 

utS, dcL, etc) genom att trycka på knappen ENTER . 

Överbelastningsmätare 

Växla mellan den programmerade mätardisplayen och överbelastningsinnehållet genom att trycka 

på knappen DOWN .  Överbelastningen visas som “oXXX” där XXX är överbelastningsinnehållet.  

Till exempel, om överbelastningsinnehållet är 76 procent och visas som “o 76”. 

Fasordermätare 

Växla mellan den programmerade mätardisplayen och fasordern genom att trycka på knappen UP . 

Fasordern visas som “AbC” eller “CbA”.  Fasordern måste vara AbC för att fungera. 

Återställa fabriksparameterinställningar 

För att återställa ALLA parametrar till fabriksinställningar, tryck och håll knappen PARAM och 

ENTER nedtryckta vid påsättning av strömmen. Displayen blinkar “dFLt”.  Parametrarna som är 

unika för motorns startapplikationer behöver ställas in igen till lämpliga värden före motorns 

funktion 

Fel och larm 
Problem med startmotorn och/eller strömmen kan leda till fel eller ett larm som normalt stänger av 

kompressorn och registrera ett "startmotorfel" på toucDHSCreen aktiva felmeny.  Startmotorns 

LED kan konsulteras för att avgöra specifika problem baserade på koden som visas i följande 

tabell. 

Larmnollställningstyp 

Tabell 30, inställningspunkter, Wye-Delta startmotor    Y = Yes, N = No 

 Beskrivning 
Automatisk 

nollställning 

00 Inget fel   - 

02 Motorns termiska överbelastningsskydd har aktiverats N 

10 Fasrotationsfel, inte ABC  Y 

12 Låg linjefrekvens Y 

13 Hög linjefrekvens  Y 

15    Ingångsströmmen är inte trefas Y 

21 Låg linje L1-L2 spänning Y 

22 Låg linje L2-L3 spänning Y 

23 Låg linje L3-L1 spänning Y 

24 Hög linje L1-L2 spänning Y 

25 Hög linje L2-L3 spänning Y 

26 Hög linje L3-L1 spänning Y 

27 Fasförlust Y 

28 Ingen linjespänning Y 

30 I.O.C. (omedelbar överström) N 

Fortsätter på nästa sidan. 
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 Beskrivning 
Automatisk 

nollställning 

31 Överström  N 

37 Obalans i strömmen Y 

38 Jordfel N 

39 Ingen ström vid körning Y 

40 Öppen linje eller motorledning  N 

41 Ström vid stopp N 

48 2M feedbackfel (i DIN#2, ingen övergång) N 

50 Låg kontrollström Y 

51 Offsetfel i strömsensorn N 

52 Fel i strömbrytaren för nätbelastning N 

60 Termistoraktivering (i DIN#1, ingång från termistormotorn)  N 

71 Analog ingångsaktivering (används inte) Y 

82 Tid ute för modbus (kommunikationsfel) Y 

94 CPU-fel - Programvarufel N 

95 CPU-fel – Parameterlagringsfel N 

96 CPU-fel – Olaglig instruktionsfälla N 

97 CPU-fel - Programvarufel övervakningstimer N 

98 CPU-fel - Falskt avbrott N 

99 CPU-fel – Parameterlagringsfel N 

ANMÄRKNING: Om ett fel inträffar som har Y i kolumnen “Auto Reset” och P14 (automatisk 

felnollställningstid) ställs in till ett värde som inte är OFF, raderas felet automatiskt vid den tid som specificeras 

av P14. 

Tabell 31, Fel/larm , Solid status startmotor 

 Beskrivning 
Kontrollerat 

stopp 

Automati

sk 

nollställni

ng 

00 Inget fel   - - 

01 UTS (upp till hastighet) tidsgräns har gått ut Y Y 

02 
Motorns termiska överbelastningsskydd har 

aktiverats 
Y N 

10 Fasrotationsfel, inte ABC  N Y 

12 Låg linjefrekvens N Y 

13 Hög linjefrekvens  N Y 

15    Ingångsströmmen är inte trefas N Y 

21 Låg linje L1-L2 spänning Y Y 

22 Låg linje L2-L3 spänning Y Y 

23 Låg linje L3-L1 spänning Y Y 

24 Hög linje L1-L2 spänning Y Y 

25 Hög linje L2-L3 spänning Y Y 

26 Hög linje L3-L1 spänning Y Y 

27 Fasförlust N Y 

28 Ingen linjespänning N Y 

30 I.O.C. (omedelbar överström) N N 

31 Överström  Y N 

37 Obalans i strömmen Y Y 

38 Jordfel Y N 

39 Ingen ström vid körning N Y 

40 Kortad/öppen SCR  N N 

41 Ström medan den är stoppad, motorn kan inte stanna  N N 

47 Ljusskyddsfel (SCR vid driftsgränsen) N Y 
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 Beskrivning 
Kontrollerat 

stopp 

Automati

sk 

nollställni

ng 

48 Bypass-kontaktorfel (på STOP-ingång) Y N 

50 Låg kontrollström N Y 

51 Offsetfel i strömsensorn - N 

52 Fel i strömbrytaren för nätbelastning N N 

60 
Termistoraktivering (i DIN#1, motorns 

överhettningsingång) 
N N 

61 Stack-OT-brytarens aktivering (på DIN#2) N N 

71 Analog ingångsaktivering (används inte) Y Y 

82 Tid ute för modbus (kommunikationsfel) Y Y 

95 CPU-fel – Parameterlagringsfel N N 

96 CPU-fel – Olaglig instruktionsfälla N N 

97 CPU-fel - Programvarufel övervakningstimer N N 

98 CPU-fel - Falskt avbrott N N 

99 CPU-fel – Parameterlagringsfel N N 

1. Om ett fel inträffar som har ett Y i kolumnen “Controlled Stop” och P21 (Controlled Fault Stop) är 

inställd på On och P9 (stoppläge) är inställd på dcL, ska startmotorn utföra en spänningsdeceleration för 

att stanna.  Annars går den in i stoppläge. 

2. Om ett fel inträffar som har Y i kolumnen “Auto Reset” och P22 (automatisk felnollställningstid) ställs in 

till ett värde som inte är OFF, raderas felet automatiskt vid den tid som specificeras av P22. 

3. Den manuella nollställningen genomförs genom att trycka på nollställningsknappen på LCD-displayen.  

Se Fig. 38.  Ett övertemperaturfel (nummer 61) kräver att man trycker på nollställningsknappen som sitter 

på stacken.  
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Larmdefinitioner 
Nedan följer en lista över alla D3-larmkoder.  Larmkoderna motsvarar de associerade felkoderna.  

Allmänt, indikerar ett larm ett tillstånd som om man fortsätter, leder till det associerade felet. 

Tabell 32, larmkoder 

Larmko

d 
Beskrivning Anmärkningar 

A02 Motorns överbelastningslarm 

Detta inträffar när motorns termiska innehåll når 90 %. D3 

aktiveras när den når 100 %.  Larmet fortsätter tills 

överbelastningsutlösningens lås har nollställts. 

A10 Fasrotationsfel, inte ABC 

Larmet finns när D3 är stilla och linjespänningen har 

detekterats och faskänslighetsparametern är inställd på ABC.  

Om en start styrs, inträffar fel 10. 

A11 Fasrotationsfel, inte CBA 

Detta larm finns när D3 är stilla och linjespänningen har 

detekterats och faskänslighetsparametern är inställd på CBA.  

Om en start styrs, inträffar fel 11. 

A12 Låg linjefrekvens 

Detta larm uppstår när D3 har detekterat en linjefrekvens under 

den användardefinierade låglinjefrekvensnivån.  Larmet 

fortsätter till linjefrekvensen ändras för att vara inom omfånget 

eller felfördröjningstimern har gått ut. 

A13 Hög linjefrekvens  

Detta larm uppstår när D3 har detekterat en linjefrekvens under 

den användardefinierade höglinjefrekvensnivån.  Larmet 

fortsätter till linjefrekvensen ändras till en giltig frekvens eller 

felfördröjningstimern har gått ut. 

A14 Ingångsströmmen är inte enfas 

Detta larm finns när D3 har stannat, inställd på enfasläge och 

linjespänningen har detekterats.  Om en start styrs, inträffar fel 

14. 

A15 Ingångsströmmen är inte trefas 

Detta larm finns när D3 har stannat, inställd på trefasläge och 

enfas linjespänningen har detekterats.  Om en start styrs, 

inträffar fel 15. 

A21 Låg linje L1-L2 
Larmet uppstår när D3 stannas och låglinjespänning 

detekteras.  Om en start styrs, kan fel 21 inträffa. 

A22 Låg linje L2-L3 
Larmet uppstår när D3 stannas och låglinjespänning 

detekteras.  Om en start styrs, kan fel 22 inträffa. 

A23 Låg linje L3-L1 
Larmet uppstår när D3 stannas och låglinjespänning 

detekteras.  Om en start styrs, kan fel 23 inträffa. 

A24 Hög linje L1-L2 
Larmet uppstår när D3 stannas och höglinjespänning 

detekteras.  Om en start styrs, kan fel 24 inträffa. 

A25 Hög linje L2-L3 
Larmet uppstår när D3 stannas och höglinjespänning 

detekteras.  Om en start styrs, kan fel 25 inträffa. 

A26 Hög linje L3-L1 
Larmet uppstår när D3 stannas och höglinjespänning 

detekteras.  Om en start styrs, kan fel 26 inträffa. 

A27 Fasförlust 

Det här larmet uppstår när D3 är igång och fasförlusttillståndet 

detekteras men fördröjningen för felet ännu inte har gått ut.  

När fördröjningen går ut, inträffar fel 27. 

A28 Ingen linje 
Det här larmet inträffar när D3 behöver synkroniseras eller 

försöker synkroniseras till linjen och ingen linje detekteras. 

Fortsätter på nästa sidan. 
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Larmko

d 
Beskrivning Anmärkningar 

A31 Överström 

Det här larmet uppstår när D3 är igång och den genomsnittliga 

strömmen är över det definierade tröskelvärdet men 

fördröjningen för felet ännu inte har gått ut.  När fördröjningen 

går ut, inträffar fel 31. 

A34 Underström  

Det här larmet uppstår när D3 är igång och den genomsnittliga 

strömmen är under det definierade tröskelvärdet men 

fördröjningen för felet ännu inte har gått ut.  När fördröjningen 

går ut, inträffar fel 34. 

A35 Reserverat   

A36 Reserverat  

A37 Obalans i strömmen 

Det här larmet uppstår när D3 är igång och obalansen i 

strömmen är över det definierade tröskelvärdet men 

fördröjningen för felet ännu inte har gått ut.  När fördröjningen 

går ut, inträffar fel 37.  

A38 Jordfel 

Det här larmet uppstår när D3 är igång och jordströmmen är 

över det definierade tröskelvärdet men fördröjningen för felet 

ännu inte har gått ut.  När fördröjningen går ut, inträffar fel 38. 

A47 Stacköverbelastningslarm Detta sker när det termiska värdet för stacken överstiger 105%. 

A53 Reserverat   

A71 Analog ingång #1 aktivering 

Larmet hörs om en analog ingång #1 överskrider det 

definierade tröskelvärdet, men fördröjningen för felet har inte 

gått ut ännu.  När fördröjningen går ut, inträffar fel 71. 

 

Analog utgångsfunktion (P28) 

Startmotorns platta har en speciell terminalanslutning som överför ett datum för följande tabell via 

0-10 V AC signal.  Datumpunkten väljs i parameter P28. 

0: OFF (ingen utgång) 

1: Genomsnittlig ström (0 – 200% RLA) 

2: Genomsnittlig ström (0 – 800% RLA) 

3: Genomsnittlig spänning (0 – 750 V AC) 

4: Termisk överbelastning % 

5: KW (0 - 10KW)  

6: KW (0 – 100KW) 

7: KW (0 – 1MW) 

8: KW (0 – 10MW) 

9: Analog ingång 

10: Reserverat 

11: Kalibrera (full 100 % utgång) 

Felsökning 

Tabell 33 , Motorn startar inte, ingen utgång till motorn 

Tillstånd Orsak Lösning 

Tom display, CPU hjärtslag 

LED på D3 plattan blinkar 

inte. 

Kontrollspänning saknas. 
Kontrollera om inkommande kontrollspänningen 

är korrekt.  Kontrollera säkringar och kablar. 

D3 kontrollplattproblem. Konsultera fabriken. 

Fel visas. Fel har inträffat. 
Se felkodens felsökningstabell för mer 

information. 

Startkommandot ges men 

inget händer. 

Start/Stop-kontrollingångens 

problem. 

Kontrollera att start/stop-kablarna och 

startingångsspänningsnivåerna är korrekta. 

Kontrollkällans parametrar ( P4-

5) har inte ställts in korrekt. 
Kontrollera att parametrarna är korrekt inställda. 

NOL eller No Line visas och 

ett sratr kommando ges för 

fel i F28. 

Ingen linjespänning har 

detekterats  

Kontrollera ingångstillförseln för kontaktdonet i 

linje, öppna frånkopplingar, öppna säkringar, 

öppna strömbrytare och frånkopplade ledningar. 

Se felkodens felsökningstabell för mer 

information. 
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Tabell 34, Under starten, roterar motorn men når inte full hastighet  

Tillstånd Orsak Lösning 

Fel visas. Fel har inträffat. Se felkodens felsökningstabell för mer information. 

Displayen visar Accel eller 

Run. 

Motorbelastningen är för hög 

och/eller strömmen som inte 

sjunker under 175% FLA vilket 

indikerar att motorn inte har nått 

rätt hastighet. 

Reducera belastningen på motorn under starten. 

Onormalt låg linjespänning. Åtgärda orsaken till den låga linjespänningen. 

Motorn hummar innan den 

sätts på 

Den inledande strömmen är för 

hög 
Öka den inledande strömmen 

Tabell 35, Motorn stannar oväntat när den kör 

Tillstånd Orsak Lösning 

Fel visas. Fel har inträffat. Se felkodens felsökningstabell för mer information. 

Tom display, hjärtslag LED 

på D3 plattan blinkar inte. 

Kontrollspänning saknas. 
Kontrollera om inkommande kontrollspänningen är 

korrekt.  Kontrollera säkringar och kablar. 

D3 kontrollplattproblem. Konsultera Daikin Service. 

Tabell 36, felaktig mätare 

Tillstånd Orsak Lösning 

Motorströmmen eller 

spänningen fluktuerar med en 

stabil last. 

Lösa anslutningar. Stäng av all ström och kontrollera anslutningarna. 

Lasten är inte stabil för 

närvarande. 

Kontrollera att lasten är stabil och att det inte finns 

några mekaniska problem. 

Annan utrustning i samma 

strömmatning leder till 

strömfluktuationer och/eller 

förvrängning. 

Åtgärda orsaken till strömfluktuationerna och/eller 

förvrängningen. 

Tabell 37, Andra situationer 

Tillstånd Orsak Lösning 

Motorn roterar i fel riktning Felaktig fasning 

Om den ingående fasningen är korrekt, ska du byta på 

vilka två utgångsledningar som helst. 

Om den ingående fasningen är felaktig, ska du byta 

på vilka två utgångsledningar som helst. 

Felaktig funktion. Lösa anslutningar. Stäng av all ström och kontrollera anslutningarna. 

Motorn överhettas. 

Motorn överbelastas Reducera motorns belastning. 

För många starter per timme 
Öka kylaggregatets dödband för inställningspunkten 

LWT 

Hög miljötemperatur 
Reducera miljötemperaturen eller tillse en bättre 

kylning.  

Accelerationstiden är för lång Reducera startbelastning. 

Motorkylningen är 

blockerad/skadad 

Avlägsna kylluftens blockering. Kontrollera motorns 

kylfläkte. 

Fortsätter på nästa sidan. 
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Tillstånd Orsak Lösning 

Startmotorns kylfläktar 

fungera inte (om installerade) 

Fläktens strömtillförsel förloras 
Kontrollera fläktens strömtillförsel, 

kontrollera säkringarna. 

Fläktens kablageproblem Kontrollera fläktens kablage. 

Fel på fläkten Byt ut fläkten. 

Den fjärrstyrda knappsatsen 

fungerar inte korrekt. 

Knappsatsens kabel är inte korrekt 

ansluten eller kabeln är skadad. 

Kontrollera att den fjärrstyrda 

knappsatskabeln inte har skadats och 

att den sitter korrekt på knappsatsen 

och D3 kontrollpanelen. 

Displayens gränssnittsplatta (om 

installerad) är inte ordentligt isatt. 

Kontrollera att displayens 

gränssnittsplatta (om installerad) är 

fäst vid D3 kontrollkort. 

Den fjärrstyrda displayen är skadad. Byt ut fjärrdisplayen. 

Tabell 38, Felkodernas felsökningstabell 

Nedan följer en lista med möjliga fel som kan genereras av D3 startmotorkontrollen. 

Felkod Beskrivning Detaljerad felbeskrivning/Möjliga lösningar 

F01 

UTS (upp till 

hastighet) 

tidsgräns har gått 

ut 

Motorn uppnådde inte full hastighet före UTS-timern (QST 09, P9) gick ut. 

Kontrollera motorn om den har fastnat eller är överbelastad. 

Bedöm UTS-timerinställningen och om den är acceptabel, öka UTS-

timerinställningen (QST 09, P9). 

F02 (F 

OL) 

Motorns termiska 

överbelastningssky

dd har aktiverats 

D3 motorns termiska överbelastningsskydd har aktiverats. 

Kontrollera motorn om den har fel, har fastnat eller är överbelastad. 

Kontrollera att det inte finns problem med strömkvaliteten i ingångsledningen 

elelr för mycket linjeförvrängning. 

F10 
Fasrotationsfel, 

inte ABC  

Kontrollera om ingångsströmmens fasrotation är korrekt.  Korrigera 

anslutningarna vid behov. 

F11 
Fasrotationsfel, 

inte CBA 

Kontrollera om ingångsströmmens fasrotation är korrekt. Korrigera 

anslutningarna vid behov. 

F12 Låg linjefrekvens 

En linjefrekvens under 23 Hz har detekterats. 

Kontrollera ingångslinjens frekvens. 

Om du arbetar på en generator, kontrollera generatorhastighetens styrenhet för att 

upptäcka eventuella fel. 

Kontrollera ingångstillförseln för öppna säkringar eller öppna anslutningar 

Problem med linjeströmmens kvalitet/för mycket linjeförvrängning. 

F13 Hög linjefrekvens  

En linjefrekvens över 72 Hz har detekterats. 

Kontrollera ingångslinjens frekvens. 

Om du arbetar på en generator, kontrollera generatorhastighetens styrenhet för att 

upptäcka eventuella fel. 

Problem med linjeströmmens kvalitet/för mycket linjeförvrängning. 

F14 
Ingångsströmmen 

är inte enfas 

Kontrollera att enfasströmmen är ansluten till ingångarna L1 och L2. Korrigera 

anslutningarna vid behov. 

F15    
Ingångsströmmen 

är inte trefas 

Enfasströmmen har detekterats när startmotorn förväntar trefasström. 

Kontrollera att ingångsströmmen är trefas. Korrigera anslutningarna vid behov. 
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Felkod Beskrivning Detaljerad felbeskrivning/Möjliga lösningar 

F21 

F22 

F23 

Låg linje L1-L2 

Låg linje L2-L3 

Låg linje L3-L1 

Lågspänning under underspänningens aktiveringsnivå parameterinställning (PFN 

08, P31) har detekterats längre än fördröjningstiden för utlösning av över- och 

underspänning (PFN 09, P32). 

Kontrollera att den faktiska ingångsspänningsnivån är korrekt. 

Kontrollera att den nominella spänningsparametern (FUN 05, P66) är korrekt 

inställd. 

Kontrollera ingångstillförseln för öppna säkringar eller öppna anslutningar 

I medelstora spänningssystem, kontrollera kablaget till 

spänningsmätningskretsen. 

F24 

F25 

F26 

 

Hög linje L1-L2 

Hög linje L2-L3 

Hög linje L3-L1 

 

Högspänning över överspänningens aktiveringsnivå parameterinställning (PFN 

07, P30) har detekterats längre än fördröjningstiden för utlösning av över- och 

underspänning (PFN 09, P32). 

Kontrollera att den faktiska ingångsspänningsnivån är korrekt. 

Kontrollera att den nominella spänningsparametern (FUN 05, P66) är korrekt 

inställd. 

Problem med linjeströmmens kvalitet/för mycket linjeförvrängning. 

F27 Fasförlust 

D3-kontrollen har detekterat förlust av en eller flera ingångs- eller utgångsfaser 

när startmotorn var igång.  Detta kan även orsakas av strömfall i linjen. 

Kontrollera ingångstillförseln för att se om säkringarna är öppna. 

Kontrollera om det finns öppna eller intermittenta anslutningar i strömkablaget. 

Kontrollera om det finns öppna eller intermittenta anslutningar i motorn. 

I medelstora spänningssystem, kontrollera kablaget till spänningfeedbackens 

mätningskrets. 

F28 Ingen linje 

Ingen ingångsspänninge har detekterats i längre tid än Inline-konfigurationstidens 

fördröjningsparameterinställning (I/O 15, P53) när ett startkommando gavs till 

startmotorn. 

Kontrollera ingångstillförseln för öppna frånkopplingar, öppna säkeringar, öppna 

strömbrytare och frånkopplade ledningar. 

I medelstora spänningssystem, kontrollera kablaget till spänningfeedbackens 

mätningskrets. 

F30 

I.O.C. 

(Instantaneous 

Overcurrent 

Current, omedelbar 

överström) 

Under driften har D3-styrenheten detekterat en mycket hög strömnivå i eller flera 

faser. 

Kontrollera om det finns kortslutningar eller jordningsfel i motorns kablage. 

Kontrollera om det finns kortslutningar eller jordningsfel i motorn. 

Kontrollera om strömfaktorn eller stötströmskondensatorerna har installerats på 

startmotorns motorsida. 

F31 Överström  

Motorströmmen har överskridit överströmmens aktiveringsnivåinställning (PFN 

01, P24) i mer tid än inställningen för överströmmens fördröjda aktiveringstid 

(PFN 02, P25). 

Kontrollera motorn om den har fastnat eller är överbelastad. 

F34 Underström  

Motorströmmen har fallit under underströmmens aktiveringsnivåinställning (PFN 

03, P26) i mer än underströmmens aktiveringstids fördröjning (PFN 04, P27). 

Kontrollera systemet för orsaken till underströmstilltåndet. 

F37 
Obalans i 

strömmen 

En obalans i strömmen som överskred parameterinställningen för 

aktiveringsnivån för obalans i strömmen (PFN 05, P28) var närvarande i mer än 

tio (10) sekunder. 
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Felkod Beskrivning Detaljerad felbeskrivning/Möjliga lösningar 

Kontrollera motorns kablage för att upptäcka orsaken till obalansen. (Kontrollera 

den dubbla spänningen och de 6 ledmotorerna för en korrekt 

kablagekonfiguration). 

Kontrollera om det finns en stor obalans i spänningsinmatningen som kan leda 

till stor obalans i strömmen. 

F38 

Jordfel 

F 38 Fortsätter 

 

Jordningsström ovanför aktiveringsnivåinställningen för jordfel (PFN 06, P29) 

har detekterats i mer än 3 sekunder. 

Kontrollera om det finns jordningsfel i motorkablaget. 

Kontrollera att CT har installerats med alla vita prickar mot ingångslinjen. 

F39 
Ingen ström vid 

körning 

Motorströmmen gick under 10 % av FLA medan startmotorn var igång. 

Kontrollera om lasten fortfarande är ansluten till startmotorn 

F40 Kortad/öppen SCR  Ett kortslutet eller öppet SCR-tillstånd har detekterats. 

F41 Ström vid stopp Motorströmmen har detekterats medan startmotorn inte var igång. 

F47 

Stackskyddsfel 

(stack termisk 

överbelastning) 

D3 elektronisk ström stack OL-skydd har detekterat överbelastningstillståndet. 

F48 
Bypass /2M 

kontaktdonsfel 

En digital ingång har programmerats som en Bypass/2M 

kontaktdonsinmatningsingång och en felaktig bypassfeedback har detekterats i 

längre än Bypassbekräftelsens tidsparameterinställning (I/O 16, P54). 

Kontrollera att bypasskontaktdonet(-en) inte är skadade eller felaktiga. 

F50 Låg kontrollström 

En låg kontrollström (under 90 V) har detekterats under driften, av D3-

kontrollenheten. 

Kontrollera att kontrollströmmens ingångsnivå är korrekt speciellt under starten 

när det kan inträffa ett betydande linjespänningsfall. 

Kontrollera kontrollströmmens transformerarinställning (om tillgänglig). 

Kontrollera kontrollströmmens transformerarsäkringar (om installerade). 

Kontrollera kablaget mellan kontrollströmkällan och startmotorn. 

F51 
Offsetfel i 

strömsensorn 

Indikerar att D3-kontrollkortets självdiagnos har detekterat ett problem i en eller 

flera strömsensoringångar. 

Konsultera fabriken om felet kvarstår. 

F52 
Fel i strömbrytaren 

för nätbelastning 

Nätbelastningsbrytarens inställningar ändradesnär startmotorn var igång.  Ändra 

nätbelastningsbrytarna endast när startmotorn inte är igång. 

F60 
Externt fel i DI#1-

ingången 

DI#1 har programmerats som en felaktig digital ingång och ingången indikerar ett 

feltillstånd. 

F61 
Externt fel i DI#2-

ingången 

DI#2 har programmerats som en felaktig digital ingång och ingången indikerar ett 

feltillstånd. 

F62 
Externt fel i DI#3-

ingången 

DI#3 har programmerats som en felaktig digital ingång och ingången indikerar ett 

feltillstånd. 

F71 

Aktivering pga fel 

i den analoga 

ingångsnivån. 

Enligt parameterinställningarna för den analoga ingången, har den analoga 

ingångsnivån antingen överskridit eller underskridit den analoga ingångens 

inställning för aktiveringsnivå (I/O 08, P46) i mer än fördröjningstiden för den 

analoga ingångens aktivering (I/O 09, P47). 
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Felkod Beskrivning Detaljerad felbeskrivning/Möjliga lösningar 

F81 
SPI 

kommunikationsfel 

Indikerar att kommunikationen har förlorats med den fjärrstyrda anordningen, 

som en fjärrstyrd knappsats. 

(Det här felet inträffar normalt om den fjärrstyrda knappsatsen kopplas ifrån 

medan D3 kontrollplatta är strömsatt.  Koppla och koppla ifrån den fjärrstyrda 

knappsatsen endast med avstängd kontrollström.) 

Kontrollera att den fjärrstyrda knappsatskabeln inte har skadats och att den sitter 

korrekt på knappsatsen och D3 kontrollpanelen. 

Dra knappsatskablarna långt borta från områden med hög ström och/eller buller 

för att reducera möjlig absorbering av elektriskt buller. 

F82 
Modbus fel pga tid 

ute 

Indikerar att startmotorn har förlorat sina seriella kommunikationer.  Felet 

inträffar när startmotorn inte har tagit emot giltiga seriella kommunikationer inom 

parametern för den fastställda tiden för kommunikationens tid ute (FUN 12, 

P59). 

Undersök det fjärrstyrda systemet för att hitta orsaken till 

kommunikationsförlusten. 

F94 
CPU-fel - 

Programvarufel 

Detta inträffar typiskt när man försöker köra en version av en 

kontrollprogramvara som inte är kompatibel med D3-kontrollplatta som används.  

Kontrollera att programvarans version är korrekt för D3-kontrollplattan som 

används.  Konsultera fabriken för ytterligare information. 

Felet kan också inträffa om D3-kontrollen har detekterat ett internt 

programvarufel.  Konsultera Daikin Service. 

F95 

CPU-fel – 

Parameterfel i 

EEPROM-

checksumman 

Icke-flyktiga användarparametervärden har upptäckts vara förstörda. Detta 

inträffar typiskt när D3-kontrollen får ny programvara. 

Om felet kvarstår efter att ha utfört en nollställning av fabrikens parametervärden, 

konsultera Daikin Service. 

F96 CPU-fel  D3-kontrollen har detekterat ett internt CPU-fel. Konsultera Daikin Service. 

F97 

CPU-fel - 

Programvarufel 

övervakningstimer 

D3-kontrollen har detekterat ett internt programvarufel. Konsultera Daikin 

Service. 

F98 CPU-fel  D3-kontrollen har detekterat ett internt CPU-fel. Konsultera Daikin Service. 

F99 

CPU-fel – 

Programmera 

EEPROM-

checksumman 

Det icke-flyktiga programminnet har korrumperats. 

 

Förebyggande underhåll 
Under driftsättning 

 Dra åt alla strömanslutningar vid driftsättning, inklusive utrustning som är ansluten i förväg. 

 Kontrollera alla kontrollkablar för att upptäcka lösa anslutningar. 

Efter den första månadens drift 

 Dra åter åt alla strömanslutningar, inklusive förkablad utrustning, varje år. 

 Rengör ansamlat damm med ren tryckluft. 

 Inspektera kylfläktarna var tredje månad. 

 Rengör eller byt ut luftfiltren var tredje månad. 
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Startmotorer med medelhög/hög spänning, 2300 V – 7.2 KV 

Den här sektionen innehåller information om medelhög spänning, startmotorer across-the-line och 

startmotorer i solid status som tillverkas av Benshaw Inc. för Daikin centrifugala kylaggregat.  

Startmotorer med medelhög spänning har liknande programvara (Micro II) och har grupperats 

samma i denna handbok.  Modellnumren är som följer: 

MVSS36 till MVSS30  Solid status, 2300V, fristående 

MVSS50 till MVSS21  Solid status, 3,300V, fristående 

MVSS40 till MVSS20  Solid status, 4,160V, fristående 

HVSS42 till HVSS05  Solid status, 5.1KV till 7.2KV, fristående 

MVAT12 till MVAT36  Across-the-Line, 2,300V, fristående 

MVAT16 till MVAT25  Across-the-Line, 3,300V, fristående 

MVAT13 till MVAT26  Across-the-Line, 4,160V, fristående 

HVAT27   Across-the-Line, 6600V, fristående 

Fig. 39 , LED-display/knappsats 
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Visa parametrarna 
Följ dessa steg för åtkomst till en specifik parameter i Micro II kontrollenhetens menystruktur.  

• Tryck på Menyknappen för att komma in i menysystemet. 

• Tryck på knapparna Up eller Down för att få önskad meny på displayen. 

• Tryck på Enter-knappen för att gå in i menyn. 

• Tryck på knapparna Up eller Down för att få önskad undermeny på displayen, vid behov. 

• Tryck på Enter-knappen för att gå in i undermenyn, vid behov. 

• Tryck på pilknapparna Up eller Down tills parametern visas. 

Ställ in parametrar 
Startmotorns inställningspunktsparametrar är fabriksinställda och har revideras driftssättningen av 

Daikins driftsättningstekniker.  De ska inte ändras om det inte auktoriseras av Daikin. 

Programmeringsproceduren förklaras ovan och följande tabell visar alla värden och standarder. 

Menyknappar 

Allmänt:  

Micro II startmotorns kontrollenhet har en display/knappsats (se Fig. 39) som gör att användaren kan ställa in 

startmotorns parametrar med ett enkelt engelskt gränssnitt. Displayknapparnas funktioner är som följer. 

 

Tryck för att komma in i menysystemet. 

Tryck för att avbryta ändringarna på en parameter (innan du trycker på Enter-knappen). 

Tryck för att gå ut ur en undermeny. 

Tryck för att gå ut ur menysystemet. 

 

Tryck för att gå in på en meny. 

Tryck för att gå in i en undermeny. 

Tryck för att ändra parametern som visas. 

Tryck för att spara det nya inmatade värdet. 

 

Välj menyn. 

Välj undermenyn. 

Bläddra bland parametrarna i en specifik meny eller undermeny. 

Öka ett parametervärde. 

Tryck för att visa mätarna när huvuddisplayen visas. 

 

Välj menyn. 

Välj undermenyn. 

Bläddra bland parametrarna i en specifik meny eller undermeny. 

Minska ett parametervärde. 

Tryck för att visa mätarna när huvuddisplayen visas. 

 

Tryck för att starta motorn när startmotorn är ansluten för en lokal displaykontroll. 

Tryck för att aktivera BIST (Built-In Self test) 

Om man använder en 2-trådig kontroll eller har inaktiverat Start-knappen är denna knapp inte tillgänglig. 

 

Tryck för att stoppa motorn när startmotorn är ansluten för en lokal displaykontroll. 

Om man använder en 2-trådig kontroll eller har inaktiverat Stop-knappen är denna knapp inte tillgänglig. 

Menystruktur 

Micro II styrenheten har en menystruktur i två nivåer. Det finns åtta huvudmenyer som innehåller 

parametrar som gäller de olika funktionerna för startmotorn och fem av huvudmenyerna innehåller 

MENY 
 

ENTER 
 

 

 

START 
 

STOP 
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ytterligare undermenyer som indelar parametrarna i funktionsgrupper. Nedan följer 

menystrukturens struktur. 

Tabell 39, Huvudmeny 

Snabbstart 
Motorns 

namnskylt 

Inställning av 

startmotorn 
Motorskydd 

Mätare och 

reläer 

  Startmotorns lägen 
Överbelastningsklas

s 

Mätarinställninga

r 

  Profil Framåt1 Linjeström Standardreläer 

  Profil Framåt2 Linjespänning Utökade reläer 

  
Hastighetsmätarens 

inställning 
Linjefrekvens  

  
Nedsaktningsinställnin

g 
Jordfel  

  Port kontr. inst. Kortsluten skärm  

  Äkta momentramp 
Överström 

aktivering 
 

   
Underström. 

aktivering 
 

   Starta låsning  

   Starttimers  

   Permissiv ingång  

   Blandat  

   Felklasser  

 

 

 
Händelseregistrer

are 

Kontroll-

konfiguration 
Fabriksinställning RTD-inställning 

 Systemklocka Hårdvaruinställning Rtd modulinställning 

 Systemlösenord Bist Setup/Run Rtd inst.punkter 1-8 

 Komm. inställningar Fabrikskontroll 
RTD inst.punkter 9-

16 

 Lista med alternativ   

 Programvarudel#   

Ändra en parameter 

För att ändra en parameter, följ dessa steg; 

• Visa den önskade parametern genom att följa instruktionerna i "Visa en parameter". 

• Tryck på Enter-knappen för att gå till skärmen för parameterändring. 

• Tryck på knapparna Up eller Down för att få önskat värde på skärmen. 

• Tryck på Enter-knappen för att spara det nya värdet. 

Exempel  

Ramptiden är inställd på 30 sekunder och ska ändras till 20 sekunder. 

Följande steg måste vidtas för att ändra ramptiden. 

• Tryck på Menyknappen för att komma in i menysystemet. 

• Tryck två gånger på Down-tiden för att komma till skärmen Starter Setup. 

• Tryck på Enter-knappen för att gå in i Starter Setup-menyn. 

• Tryck på Down-knappen en gång för att visa Forward1-profilen. 

• Tryck på Enter-knappen för att gå in i Forward1 profilens undermeny. 

• Tryck två gånger på Down-knappen för att visa parametern Ramp Time. 

• Tryck på Enter-knappen för att kunna ändra ramptiden. 

• Tryck flera gånger på Down-knappen för att ändra ramptiden till önskat värde. 

• Tryck på Enter-knappen för att spara värdet. 

• Tryck flera gånger på Menyknappen för att gå tillbaka till huvuddisplayen. 

Fortsätter 
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Snabbstart 

Motor FLA 

Parameterbeskrivning  

Motorns FLA-parameter måste ställas in för full lastampere för motorn som är ansluten till 

startmotorn för att startmotorn ska fungera korrekt.   

ANMÄRKNING: Startmotorn använder den angivna motorns FLA för varje strömbaserade 

beräkning. Om motorns FLA inte anges korrekt, kan den aktuella rampprofilen och många av 

startmotorns avancerade skyddsfunktioner inte fungera korrekt. 

Parametervärden  

Motorns FLA-parameter kan justeras från1  till 1200 ampere i ökningar om 1 ampere. 

Parameterstandard  

Standardvärdet för motorns FLA är 1 ampere. 

Serv. Fact (servicefaktor) 

Beskrivning  

Servicefaktorns parameter ska ställas in på motorns servicefaktor.  Servicefaktorn används för 

beräkningar av överbelastningen.  Servicefaktorn är fabriksinställd och kontrolleras av 

uppstartteknikern och ska inte kräva ytterligare justeringar.  Om servicefaktorn för motorn inte är 

känd, ska servicefaktorn ställas in på 1.00.   

Värden  

Servicefaktorn kan ställas in mellan 1.00 och 1.99 i ökningar om 0.01. 

ANMÄRKNING: NEC (National Electrical Code) tillåter inte en servicefaktor över 1.40. 

Kontrollera med andra lokala elektriska koder för gällande krav. 

Standard   

Standardvärdet för servicefaktorn är 1.15. 

Startläge 

Beskrivning  

Parametern Start Mode möjliggör en optimal start av motorn enligt applikationen.  För en 

beskrivning av möjliga Start Mode-parametrar, se sidan 31 i kapitlet Funktioner. 
Värden  

Parametern Start Mode kan ställas in på Curr, TT eller Tach. 
Standard  

Standardvärdet för servicefaktorn är Curr. 

Stoppläge 
Beskrivning  

Parametern Stop Mode möjliggör ett lämpligt stopp av motorn enligt applikationen.  För en 

beskrivning av möjliga Sop Mode-parametrar, se sidan 31 i kapitlet Funktioner. 

Värden  

Stoppläget kan ställas in på Coas, VDCL eller TT. 

Standard  

Standardvärdet för servicefaktorn är Coas. 

Int. Curr. (inledande ström) 
Beskrivning  

Den inledande strömparametern ställs in som ett procentvärde av motorns FLA 

parameterinställning.  Den inledande strömparametern ställer in strömmen som till en början når 

motorn när man aktiverar starten. 
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Om motorn inte roterar inom några sekunder efter startkommandot, ska den inledande strömmen 

ökas.  Om motor startar för fort efter ett startkommando, ska den inledande strömmen minskas. 

Den inledande strömmen måste ställas in på ett värde som är under maximal aktuell 

parametersinställning. 

En typisk inställning för den inledande strömparametern är mellan 50 % och 175 %. 

Värden  

Den inledande strömmen kan justeras från 50 % till 400 % i intervaller om 1 %. 

Standard  

Standardvärdet för servicefaktorn är 100 %. 

Max. Curr. (maximal ström) 
Beskrivning  

Den maximala strömparametern ställs in som ett procentvärde av motorns FLA 

parameterinställning.  Den maximala strömparametern utför två funktioner.  Den ställer in 

strömmen för änden av rampprofilen och ställer in maximal ström som får nå motorn då den 

startas. 

Om ramptiden går ut innan motorn har nått full hastighet, kommer startmotorn att hålla strömmen 

på  maximal strömnivå tills tiden går ut, motorn når full hastighet eller överbelastningen aktiveras. 

Typiskt är den maximala strömmen inställd på 600 % om inte strömsystemet eller belastningen 

kräver inställning av en lägre maximal ström. 

Värden  

Den maximala strömmen kan justeras från 100% till 600% i intervaller om 1 %. 

Standard  

Standardvärdet för maximal ström är 600 %. 

Ramptid 

Beskrivning  

Ramptiden ställer in den tid det tar för startmotorn att linjärt öka strömmen från den inledande 

strömnivån till den maximala strömnivån.  En typisk ramptidsinställning varierar från 15 till 30 

sekunder. 

Inställningar  

Ramptiden kan justeras från 0 till 120 sekunder i intervaller om 1 sekund. 

Standard  

Standardvärdet för ramptiden är 15 sekunder. 

Överbelastning 

Beskrivning  

Om mer än en motor är ansluten, ska motorns FLA ställas in på summan av den anslutna motorns 

fulla belastning. 

Amps. värden  

Klass 1 till 40 i steg om 1. 

Standard  

Standardvärdet för överbelastningsparametern är 10. 

Fasordning 

Beskrivning  

Linjens fasparameter ställer in startmotorns faskänslighet. Den kan användas för att skydda motorn 

mot möjliga ändringar i den inkommande fassekvensen.  Om den inkommande fassekvensen inte 



 

  D-EOMWC00804-14SV - 93/104 

matchar den inställda fasrotationen, visar startmotorn phs err under stoppet och går in i feltillstånd 

om man försöker starta motorn. 

Värden  

Linjens faser kan ställas in på: 

• INS - körs med endera fassekvens 

• ABS - körs endast med ABC fassekvens 

• CBA - körs endast med CBA fassekvens. 

Standard 

Standardvärdet för faskänslighetens parameter är INS. 

Felsökning 
Följande felsökningstabeller kan användas för att lösa några av de vanligaste problemen som 

uppstår. 

Tabell 40, Motorn startar inte, ingen utgång till motorn. 

Display Orsak Lösning 

Fel visas. Visas på displayen. Se felkodstabellen. 
LED 

övervakningstimern 

visas. 
CPU-kortproblem. Konsultera Daikin Service. 

Displayen är tom. 
Kontrollspänning saknas. 

FU1 på strömkortet 

Bandkablar. 

Kontrollera om kontrollspänningen är 

korrekt. 

Byt ut FU1. 

Kontrollera bandkablarna. 

Stoppad 
Kontrollanordningar 

Displayens knappar är 

inaktiverade. 

Kontrollera styranordningarna 

Aktivera displayknapparna. 

Ingen linje 
Minst en fas saknas i 

huvudströmmen 
Kontrollera strömsystemet. 

Tabell 41, Motorn roterar men når inte full hastighet. 

Display Orsak Lösning 

Fel visas. Visas på displayen Se felkodstabellen. 

Acceleration eller 

drift 
Mekaniska problem. 

Onormalt låg linjespänning. 

Kontrollera lastens bindning. Kontrollera 

motorn. 
Ordna linjespänningsproblemet 

Tabell 42, nedsaktningsprofilen fungerar inte korrekt. 

Display Orsak Lösning 

Motorn stannar för snabbt. 
Tidsinställning eller felaktig 

nivåinställning. 
Kontakta Daikin Service 

Tiden verkar riktig men 

strömstötar uppstår vid början 

av nedsaktningen. 

Nedsakningsnivå 1 

 
Kontakta Daikin Service 

Tiden verkar vara korrekt, men 

motorn stannar innan cykeln 

slutförs. 

Nedsakningsnivå 2. 

TruTorque DCL slutmoment 
Kontakta Daikin Service 

Tiden verkar riktig men 

vattenhammare inträffar vid 

cykelns slut. 

Nedsakningsnivå 2. 

TruTorque DCL slutmoment 
Kontakta Daikin Service 

Tabell 43, Motorn stannar under driften. 

Display Orsak Lösning 

Fel visas. Visas på displayen. Se felkodstabellen. 

Displayen är tom. 
Kontrollspänning saknas. 

FU1 på strömkortet 
Kontrollera kontrollkablaget och 

spänningen. 
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Byt säkring. 

Stoppad Kontrollanordningar. Kontrollera kontrollsystemet. 

 

Tabell 44, Andra situationer. 

Display Orsak Lösning 

Strömmätaren 

fungerar inte. 
CT felaktigt installerad. 

Ordna CT installationen. Vit punkt till 

linjesidan. 
TruTorque-rampen 

fungerar inte. 
CT felaktigt installerad. 

Ordna CT installationen. Vit punkt till 

linjesidan 
Motorströmmen 

eller spänningen 

fluktuerar med en 

stabil last. 

Motor 

Energispar 

Strömanslutning. 

Kontrollera att motorn fungerar korrekt. 

Ställ in energispar på av. 

Stäng av strömmen och kontrollera 

anslutningarnas 

Felaktig funktion. Lösa anslutningar. 
Stäng av all ström och kontrollera 

anslutningarnas 

Accelererar för fort. 

Ramptid. 

Inledande ström. 

Maximal ströminställning. 

Kickstart. 

Felaktig FLA-inställning. 

Inledande moment. 

Maximalt moment. 

Kontakta Daikin Service 

Accelerar för 

långsamt 

Ramptid. 

Inledande ström. 

Maximal ströminställning. 

Kickstart. 

Felaktig FLA-inställning. 

Inledande moment. 

Maximalt moment. 

Kontakta Daikin Service 

Motorn överhettas. 

Driftcykel. 

Hög miljö. 

För lång accelerationstid. 

Fel överbelastningsinställning. 

För lång joggcykel. 

Kylning mellan starterna. 

Tillhandahåll en bättre ventilation. 

Reducera motorns belastning. 

Välj korrekt överbelastningsinställning. 

Joggdriften reducerar motorns kylning 

och ökar strömmen. Förkorta joggcykeln. 

Kortslutning i 

motorn. 

Ledningsfel. 

Strömfaktorns 

korrektionskondensatorer (PFCC) i 

startmotorns utgång. 

Identifiera felet och korrigera det. 

Flytta PFCC till linjesidan av 

startmotorn. 

Fläktarna fungerar 

inte 

Kablar. 

Säkring. 

Fel på fläkten. 

Kontrollera kablaget ofch korrigera felet. 

Byt säkring. 

Byt ut fläkten. 
Displayknapparna 

fungerar inte. 
Displayens bandkabel. 

Felaktig display. 
Kontrollera kabeln på displayens baksida. 

Byt display. 
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Fel- och loggkoder 
Nedan följer en lista över möjliga fel- och loggkoder som kan genereras beroende på 

startmotortypen.  

Felklassen anger standardinställningar för varje fel, kritiskt eller icke-kritiskt. 

 Icke-C = Icke-kritiskt Krit = Kritiskt 

Tabell 45 Fel- och loggkoder 
Fel/ 

Loggnr. 
Fel 

Klass 
Fel/händelse 

Registrerad text 
Beskrivning/Möjliga lösningar 

1 Icke-C Sekvens inte CBA Den inkommande fassekvensen är ABC men startmotorn är inställd på CBA 

2 Icke-C Sekvensen är inte 
ABC Den inkommande fassekvensen är CBA men startmotorn är inställd på ABC 

3 Icke-C Ingen fasordning Ingen fasordning har detekterats. 

4 Icke-C Hög frekvens 
Aktivering 

Linjefrekvensen är under högfrekventa aktiveringsinställningen  
Kvalitetsproblem med linjeströmmen 
Låg kontroll av strömproblem. 
Generatorstyrningen är felaktig 

5 Icke-C Låg frekvens 
Aktivering 

Linjefrekvensen är under lågfrekventa aktiveringsinställningen 
Kvalitetsproblem med linjeströmmen 
Låg kontroll av strömproblem. 
Fel på generatorstyrningen. 

6 Icke-C Jog inte tillåten Jog-ingången (JC13-4) var strömsatt när startmotorn var igång. 
Stoppa startmotorn genom att ta bort körkommandot innan du begär jog (JC13-4). 

7 Icke-C 100 % tillåts inte 
Jog-ingången (JC13-4) stängdes av medan startmotorn fungerade i jog-läge. 
Stoppa startmotorn genom att ta bort körkommandot innan du avlägsnar jog-
kommandot (JC13-4). 

9 Icke-C Riktn.ändringsfel 
Joggriktningen ändrades medan startmotorn var i joggläge. 
Stoppa startmotorn genom att ta bort körkommandot innan du ändrar status för 
omvänd ingång (JC13-6). 

15 Krit Fel fasorder Fasorderfel. 
16 Krit Dålig OP-kod fel Fel driftskod fel 
17 Icke-C Överspänning L1 Spänningen i linje 1 blev för hög under inställning av hög/låg spänning 
18 Icke-C Överspänning L2 Spänningen i linje 2 blev för hög under inställning av hög/låg spänning 
19 Icke-C Överspänning L3 Spänningen i linje 3 blev för hög under inställning av hög/låg spänning 
20 Icke-C Låg linjespänning#1 Spänningen i linje 1 hamnade under hög/låg spänningsinställning 
21 Icke-C Låg linjespänning#1 Spänningen i linje 2 hamnade under hög/låg spänningsinställning 
22 Icke-C Låg linjespänning#1 Spänningen i linje 3 hamnade under hög/låg spänningsinställning 
23 Icke-C Strömobalans HL1 Strömmen i linje 1 hamnade under den aktuella inställningen för obalans 
24 Icke-C Strömobalans HL2 Strömmen i linje 2 hamnade under den aktuella inställningen för obalans 
25 Icke-C Strömobalans HL3 Strömmen i linje 3 hamnade under den aktuella inställningen för obalans 
26 Icke-C Strömobalans LL1 Strömmen i linje 1 hamnade under den aktuella inställningen för obalans 
27 Icke-C Strömobalans LL2 Strömmen i linje 2 hamnade under den aktuella inställningen för obalans 
28 Icke-C Strömobalans LL3 Strömmen i linje 3 hamnade under den aktuella inställningen för obalans 

29 Krit Dåligt RAM-batteri 

Dåligt RAM-batteri. 
Byt ut IC16 eller datorkortet för att korrigera problemet. 
För att radera felet, håll ner pilknappen och utför nollställningen av datorn. Fortsätt att 
hålla ner pilknappen tills fel 30 visas på displayen 

30 Krit Def. param. laddad 
Fabriksinställningarna för parametrarna har laddats. 
Nollställ datorn för att radera felet. 
Alla parametrar måste omprogrammeras vid behov. 

31 Icke-C VÄNDNING inte 
tillåten 

Startmotorn är inte en vändande enhet. 
Avlägsna omvändningskommandot från omvändningsingången (JC13-6). 

46 Icke-C BIST avbrutet 
Det inbyggda självtestet har raderats. 
Frånkopplingen har stängts. 
Linjeströmmen har tillförts till startmotorn. 

49 Icke-C Förlust hastighetsm. Ingen feedback från hastighetsmätaren detekterades vid startkommandot. 

Fortsätter på nästa sida. 
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Fel/ 

Loggnr. 
Fel 

Klass 
Fel/händelse 

Registrerad text 
Beskrivning/Möjliga lösningar 

50 Krit Fel på knappsatsen 
Den dörrmonterade knappsatsen fungerar inte. 
Stop- eller Start-knappen hölls nere medan datorns nollställning utfördes eller 
strömmen tillfördes enheten. 

51 Krit TT överströmsgräns Genom TruTorque-rampningen, har motorströmmen överskridit aktiveringsnivån 
för överströmmen TruTorque 

52 Krit Ström vid stopp 
Strömflöde över vilken det inte finns ström vid körinställningen har detekterats 
medan startmotorn stannades. 
Undersök starmotorn för att upptäcka kortslutna SCR. 

53 Icke-C Ingen ström vid körning 

Motorströmmen har hamnat under ingen ström vid körinställningen medan 
startmotorn var igång. 
Belastningen kopplades ifrån under driften. 
Motorn drivs av lasten. 

56 Icke-C Fasdetektering  

64 Dis Dålig RTD detekterad En dålig RTD har detekterats (öppen eller kortsluten ledning). 

65 Icke-C RTD larmgräns En RTD larminställningspunkt har överskridits. 

66 Icke-C RTD komm. förlust 
Kommunikationen med RTD-modulen har gått förlorad. 
Kontrollera kablaget RS-485 mellan RTD-modulen och kortet. 
Kontrollera 24 V DC RTD-modulens strömtillförsel. 

67 Icke-C PWR DIP dataförlust PWR DIP dataförlust 

68 Icke-C Jog-timergräns Joggtimern har löpt ut (se sid. ). 
Undersök orsaken till en utökad joggfunktion. 

69 Icke-C Nollhastighetstimer Nollhastighetstimern har löpt ut (se sid. 71). 
•Kontrollera motorn om den har fastnat eller är överbelastad. 

70 Icke-C Låg kontrollström 
Kontrollströmmen är för låg. 
Undersök kontrollströmmens transformator ingångs- och utgångsspänning. 
Kontrollera kablaget mellan kontrollströmkällan och startmotorn. 

71 Icke-C Jordfel En jordfelsström över jordfelsinställningen har detekterats. 

72 Krit DIP SW felinställd CT nätbelastningens DIP-brytare är felaktigt inställd. 
Ställ in brytarna korrekt (se sidan 21). 

73 Icke-C Bypass-fel 
Bypass-kontaktdonet strömsätts inte. 

Kontrollera den separata bypass-anslutningen. 
Kontrollera hela bypass.kontrollkortets säkringar (RSxB-enheter). 

74 Icke-C UTS timergräns Motorn hade inte full hastighet innan UTS-tiden gick ut. 
Kontrollera motorn om den har fastnat eller är överbelastad. 

75 Icke-C Extern aktivering 
Strömmen togs bort från den externa aktiveringsingången på datorkortet (JC13-
1). 
Aktiveringsingångens fördröjning är inställd på kortslutning 

76 Krit Frånkoppling öppen En start aktiverades medan frånkopplingen var öppen. 

77 Icke-C Fel i linjen 

Kontaktdonet i linje stängde sig inte. 
Kontrollera kablaget till kontaktorns spole. 
Kontrollera feedbackkablarna från extrakontaktdonet till terminalen JC13-4. 
kontrollera felfördröjningen i linje 

78 Icke-C Överströmsaktivering  Strömmen hamnade ovanför överströmsaktiveringens inställning 

79 Icke-C Underströmsaktivering Strömmen hamnade under överströmsaktiveringens inställning 

80 Icke-C Hög fältström 
Fältströmmen var över den maximala fältströminställningen. 
• Undersök parameterinställningarna för att se om justeringen är korrekt. 
• Undersök fältet för problem som orsakar en hög fältström 

81 Icke-C Fältförlust Ingen synkron fältström. 
Kontrollera kablaget och motorn för en öppen fältkrets. 

82 Icke-C Synkroniseringsförlust 

Motorn kom ut ur synkroniseringen medan den var igång. 
Undersök motorns belastning för en överbelastning. 
Öka fältströmmen upp till motorns maximala värde. 
Ändra från strömfaktorkontrollen till strömkontrolläget för en varierande 
belastning 

83 Icke-C Hög PF-aktivering Motorns strömfaktor har gått över den höga strömfaktorns aktiveringsinställning. 

84 Icke-C Låg PF-aktivering Motorns strömfaktor har gått under den höga strömfaktorns aktiveringsinställning. 

87 Icke-C Ofullständig sekvens Motorn var inte synkroniserade innan sekvenstimern gick ut. 

90 Krit OL-lås Använt för att ställa in överbelastningens funktion. 

Fortsätter på nästa sida. 
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Fel/ 

Loggnr. 
Fel 

Klass 
Fel/händelse 

Registrerad text 
Beskrivning/Möjliga lösningar 

91 Krit Oauktoriserad körning 
Fel på start/stop-kretsarna. 

En snabb start/stopp-sekvens har utförts. 
Kontrollera kabeln som är ansluten till terminal JC13-3. 

92 Krit Kortsluten SCR Kortsluten SCR i linje 1 har detekterats  
* Kontrollera alla 3 SCR för kortslutningar   

93 Krit Kortsluten SCR Kortsluten SCR i linje 2 har detekterats 
Kontrollera alla 3 SCR för kortslutningar   

94 Krit Kortsluten SCR Kortsluten SCR i linje 3 har detekterats  
Kontrollera alla 3 SCR för kortslutningar  med en ohmmätare. 

95 Krit Kortsluten SCR Kortslutna SCR i linje 2 och 3 har detekterats  
Kontrollera alla 3 SCR för kortslutningar  med en ohmmätare. 

96 Krit Kortsluten SCR Kortslutna SCR i linje 1 och 3 har detekterats  
Kontrollera alla 3 SCR för kortslutningar  med en ohmmätare. 

97 Krit Kortsluten SCR Kortslutna SCR i linje 1 och 2 har detekterats  
Kontrollera alla 3 SCR för kortslutningar  med en ohmmätare. 

98 Icke-C Ingen huvudström Ett startkommando detekterades utan linjeström. 

99 Krit I. O. C. En mycket hög ström har detekterats. 
Kontrollera motorn och kablaget för kortslutningar. 

101  Tom logg Tom logg 
102  Logg:Frånkoppling O Logg:frånkoppling öppen. 
103  Logg:RIKT.ÄNDRING Riktningen för startmotorn har ändrats. 
104  Start Styrd Ett startkommando har getts. 
105  Stop Styrd Ett stoppkommando har getts. 

106  Stopp klart Stoppsekvensen är komplett och startmotorn har tagit bort strömmen från 
motorn. 

107  Logg: System UTS Logg: System UTS (upp till hastighet). 
147  Logg:BIST Inmatad Logg:BIST inmatad 
148  Logg:BIST Passerad Logg:BIST passerad 
154  Logg:Lösenordsradering Logg:lösenord raderat 
155  Logg:Händelseradering Logg:händelseloggen är raderad. 
156  Logg:Systemnollställning Logg:systemnollställning. 
157  Logg:Hårdvara påsättning Logg:hårdvaru strömpåsättning 
158  Logg:Nödåterställning Logg:nödnollställning. 
159  Logg:Tid ändrad Logg:tid ändrad 
160  Strömretur BYP IN Linjeströmmen kom tillbaka medan bypasskontaktdonet var isatt. 
161  Strömretur BYP UT Linjeströmmen kom tillbaka medan bypasskontaktdonet var togs ut. 
162  Strömförlustspänning Enheten gick in i PORT-läget på grund av en låg linjespänning 
163  Strömförlust Enheten gick in i PORT-läget på grund av strömförlust. 
164  PORT BYP öppen Bypasskontaktdonet lossnade i PORT-läget. 
165  Logg:Systemnollställning Enheten nollställdes. 
169  RTD varningsgräns En av RTD-varningsinställningspunkterna har överskridits. 
185  Logg:synkroniseringsförlust Logg:SYNC-förlust. 
186  Logg:om kontrolläge Logg:Om kontrolläge. 

188  Logg:Bypass-fall Hela bypasskontaktdonen lossnade och försågs åter med energi. 
Möjligt kort spänningsfall i linjen. 

189  Logg:OL-varning Den termiska överbelastningen gick över 90 % i termiskt innehåll. 

190  Logg:OL-lås 
Den termiska överbelastningen aktiverades. 
Kontrollera motorn och belastningen för att upptäcka orsaken till 
överbelastningen. 
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LED-diagnostik 
Det finns flera lysdioder på Micro II kretskort. Dessa lysdioder kan användas för att hjälpa till att 

felsöka problem med startmotorn.  Se kretskortets layout för LED-placeringen. 

Tabell 46, LED-diagnostik 

KORT LED # NAMN INDIKATION 

Dator 

LEDC1 
Övervakningstimer/Strömfel/

Nollställning 
På vid nollställning/CPU-fel/kontrollspänningsfel. 

LEDC2 Kontrollström På om kontrollspänning finns. 

NS DeviceNet nätverksstatus Se DeviceNet handboken. 

MS DeviceNet modulstatus Se DeviceNet handboken. 

Local I/O 

Controller Card 

DE Dataaktivering På när kortet skickar data. 

TXD Skicka data På när kortet skickar data. 

RXD Ta emot data På när kortet tar emot data. 

LED1 Funktion Blinkar när kortet är igång. 

LED2 Kommunikation 
På när giltiga data har tagits emot via 

huvudlänken. 

Ström 

LEDP1 

LEDP2 

LEDP3 

SCR Status 

Indikerar SCR-tillstånd framåt; 

Stop - lysdioderna måste vara på eller SCR är 

kortsluten 

Start - lysdioderna blir svagare då motorn 

accelererar. 

Kör - Lysdioderna måste vara helt avstängda 

eller SCR är öppen eller fungerar felaktigt. 

Impulsgenerator 

L1 - L6 

Tillstånd för SCR 

L1 och L2 - SCR A och B 

L3 och L4 - SCR C och D 

L5 och L6 - SCR E och F 

Indikerar SCR-tillstånd; 

Stop - lysdioderna slocknar när den stannar. 

Start - lysdioderna blir starkare när linjen är 

strömsatt. Lysdioderna blir gradvis svagare då 

motorn accelererar. 

Kör - lysdioderna slocknar när motorn når full 

spänning. 

A - F SCR portspänning 
Dessa lysdioder är på vid rampning för att 

indikera att portströmmen når SCR. 

 

Förebyggande underhåll 

Under driftsättning 

 Dra åt alla strömanslutningar vid driftsättning, inklusive utrustning som är ansluten i förväg. 

 Kontrollera alla kontrollkablar för att upptäcka lösa anslutningar. 

 Om fläktar har installerats kontrollera att de fungerar korrekt. 

En månad efter driftsättning 

 Dra åter åt alla strömanslutningar, inklusive förkablad utrustning. 

 Om fläktar har installerats kontrollera att de fungerar korrekt. 

Efter den första månadens drift 

 Dra åter åt alla strömanslutningar, inklusive förkablad utrustning, varje år. 

 Rengör ansamlat damm med ren tryckluft. 

 Inspektera kylfläktarna, om de har installerats, var tredje månad. 

 Rengör eller byt ut luftfiltren var tredje månad. 
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Åtgärdernas sekvens 

Enhetens drift 
Följande händelsesekvens beskriver en typisk DWDC-start och en andra kompressors 

stagingprocess.  Alla funktioner för koden är inte nödvändigtvis inkluderade.  Syftet med detta 

dokument är att ge operatören insikt i hur det centrifugala kylaggregatet som är distribuerat för 

kontrollprocesser fungerar för start och staging av kompressorer.  Koden har lagts ut för att 

kontrollera fyra kylaggregat med fyra kompressorer i varje kylaggregat.  Pollingrutinen som 

beskrivs nedan söker alla möjliga kompressorer (totalt 16), koden fungerar på samma sätt i ett 

fristående DWSC eller i en DWDC-inställning med dubbla enheter (2 kylaggregat). 

Inställningspunkten Max Comp On används för att begränsa antalet kompressorer som kan köras 

samtidigt (inte numret för polling).Kylaggregatets start 

1. När enhetens status skiftas till Auto, utför kompressorerna polling av varandra (1 till 2 

minuter) i en uppsättning med två eller flera kompressorer, för att avgöra vilken som ska vara 

NEXT_ON.  Resultatet av sökningen NEXT_ON avgörs av stagingsekvensen som operatören 

väljer.  Endast en kompressor åt gången får väljas för NEXT_ON, och endast kompressorer 

utan aktiva larm.  Status NEXT_ON indikeras genom att höger pilknapp tänds på 

kompressorns styrenhets knappsats.  Om NEXT_ON-kompressorn har Start-till-Start eller 

Stopp-till-Start-timer igång, kommer kylaggregatet vänta tills de nollställs. 

2. När enhetens styrenhet tar emot flaggan NEXT_ON från en av kompressorerna startar den 

Evap Pump (förångarens startstatus) och väntar på återcirkulationstiden, minst. Därefter väntar 

den till slutet av tiden för att flödesbrytaren ska stängas.  När flödet har bekräftats, växlar Evap 

State till Run.    

3. Ungefär en min. efter att NEXT_ON har ställts in i kompressorn, kommer kompressorn att titta 

på Evap LWT för att avgöra om Start-Delta-T har överskridits.  Om så är fallet, ställs flaggan 

Stage-Up-Now in och om Evap State är Run, börjar kompressorns startsekvens [Comp Start 

(oljepumpens) status].   

4. När önskat nettooljetryck uppnås, övergår kompressorn till PreLube-status och när brytaren 

Vanes_Closed aktiveras (kompressorn görs redo för start), startar enhetens styrenhet 

kondensatorpumpen.  

Om Vanes_Closed brytaren inte är redo inom Prelube-tiden plus 30 sekunder, utlöses ett larm 

Vanes-Open-No-Start.  

Om kondensatorflödet inte upprättas inom en tidsperiod efter signalen för bladens stängning, 

förklaras ett larm för kondensatorflödet.  Tidsperioden motsvarar Prelube-tiden plus 30 

sekunder.  Anmärkning: Det är möjligt för Prelube-statusen att korrekt köra Prelube-tiden två 

gånger tiden plus 60 sekunder och inte skapa ett larm.   

5. För en övergång från Prelube till kompressorns körstatus, måste följande flaggor ställas in: 

Unit_State_Auto, Evap_State_Run, Cond_State_Run, Vanes_Closed, och Prelube timer 

utgången.  Därefter kommer kompressorn att starta. 

Kompressorns Staging 

1. Om den normala (standard) stagingsekvensen på ett DWDC-kylaggregat väljs och en 

kompressor (ledande) har startats, kommer kompressorns polling-rutin att förklara den som 

NEXT_ON-kompressor. 

2. Då den ledande kompressorn har uppfyllt kraven på mjuk laddning och bedöms vara på full 

belastning, avgör kompressorn (på applikationer med flera kompressorer) när staging ska ske. 
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3. Fördröjningskompressorn inleder en startsekvens när följande händelser inträffar: a) Full 

belastnings-flagga mottas från den ledande kompressorn, b) Evap LWT-kurvan är mindre än 

minsta nerdragningshastighet, c) Evap LWT överskrider inställningspunkten för Stage-Delta-

T.  

4. Det inledande steget i fördröjningsstartsekvensen är att skicka en flagga till den ledande 

kompressorn för att den kontinuerligt ska ladda ur bladen under två tidsperioder för Postlube. 

Det reducerar huvudtrycket som fördröjningskompressorn måste klara av vid start. Observera 

att efter de två Postlube-perioderna, kommer den ledande kompressorn att laddas upp igen 

oavsett fördröjningskompressorns körstatus.  

5. Fördröjningskompressorn väntar en tidsperiod som motsvarar Postlube minus Prelub-tiden 

innan dess oljepump startas. Detta koordinerar de två kompressorerna så att den ledande 

lastar till bladens stängda tillstånd, fördröjningskompressorn slutför Prelube-statusen och 

båda kompressorena frigörs för uppladdning tillsammans. En minut efter att 

fördröjningskompressorn startar, äger amperebalanseringen rum för att dela lasten.  

Avgör Full Load-status. 

Eftersom kylaggregatets Full Load-status inte motsvarar  %RLA, kan man inte göra en direkt 

jämförelse. Dvs. kylaggregatet kan köras som det är (bladen helt öppna) vid 90 %RLA.  %RLA-

numret påverkas till stor del av kylarens driftförhållanden (dvs. kondensatorvatten, evap Delta-

T).    

Nedan beskrivs de sex parametrarna som används för att ställa in indikationen Full Load för en 

kompressor.  

1. Bladposition – Bladpositionen mäts inte direkt. På kylaggregat med en VFD, används en 

brytare för att detektera "Vanes_Open”. Kylare utan VFD använder en ”Full Load” timer 

(Ställ in Komp SPs (4).  Den här timern summerar tiden som lastbladssolenoiden pulsas. 

Eventuella oladdade impulser nollställer timern. När den kontinuerliga lastpulstiden 

överskrider inställningspunkten, ställs flaggan Vanes_Open in. VFD-hastighet – En flagga 

stalls in om VFD motsvarar eller är över 100 % hastighet. 

2. Max_Amps - En flagga ställs in om %RLA motsvarar eller är över Max_Amps 

3. Kravgräns - En flagga ställs in om %RLA motsvarar eller är över en  % kravgräns (antingen 

en 4-20mA-signal eller nätverkets amp. gräns). 

4. Max kapacitet baserad på tryck – En flagga ställs in om förångarens mättade tryck motsvarar 

eller är under Evap Inhibit loading inställningspunkt "LowEvPrHold" under SET ALARM 

LMTs (1). En låg kylvätskeladdning kan göra att denna flagga ställs in på en lägre kapacitet 

än vad som förväntas, men utgör fortfarande en indikation på att kylaggregatet har nått 

maximal kapacitet. Mjuk laddning – Om operatören har aktiverat funktionen SoftLoad, körs 

den första kompressorn (i pLAN-nätverket) för att förhindra följande flagger när timern 

“SoftLoadRamp” körs I STÄLL IN ENHET SP (6); Vanes_Open, Max_Amps, kravgräns och 

max. kapacitet.   
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Kompressorns Full Load-statusindikation anges i två lägen, med eller utan VFD. 

1. Med VFD - Full last indikeras med Vanes_Open och VFD Speed (>100%). 

2. Utan VFD - Full last indikeras när SoftLoad inte är aktiv och någon av följande logiker 

eller flaggor är inställda; Vanes_Open, Max-Amps, kravgräns eller Max. kapacitet (tryck).  

Enhetens (kylaggregatets) Full Load-indikation skickas ut via BAS-gränssnittet (bit #0 av heltalet 

22) om antalet kompressorer (på detta kylaggregat) körs med full belastning och med ett värde som 

motsvarar eller är högre än summan av kompressorerna som körs och kan köras (på detta 

kylaggregat).  En kompressor anses vara tillgänglig om både start- och stopptimers är nollställda, 

blockeringsbrytare och flaggor är inställda på aktivering, inga larm föreligger och kompressorn är 

online (pLAN); eller kompressorn körs och är online. 

Tillgängliga kompressorer (bitar 1-4 av heltalet 22) blockeras om enhetens lägeskälla inte har 

ställts in på nätverk (BAS), men enhetens Full Load-indikation kommer att vara giltig oavsett 

källtyp. 

 

Använda kylaggregatets kontrollsystem 

Gränssnittspanel På/Av 
Operatörsgränssnittspanelen sätts på och stängs av med en tryckknapp som sitter i den övre vänstra 

hörnan bak på panelen.  ON är den yttersta brytarpositionen och ett vitt band visas på brytarens 

axel.  OFF är innerst och inget vitt syns. 

Skärmen har en skärmsläckare som gör skärmen svart.  Vidrör den var som helst för att åter 

aktivera skärmen.  Om skärmen är svart, ska du först röra vid den för att vara säker på att den är på 

innan du använder ON/OFF-brytaren. 

Starta/Stoppa enheten 
Deet finns fyra sätt att starta/stoppa kylaggregatet på.  Tre väljs i SETPOINT\MODE\SP3, det 

fjärde sättet är via panelmonterade brytare: 

Operatörsgränssnittets panel (LOCAL) 

Startskärm 1 har AUTO- och STOP-knappar som bara är aktiva när enheten är i läget "LOCAL 

CONTROL".  Det förhindrar enhetens oavsiktliga start eller stopp när den är under kontroll av en 

fjärrstyrd brytare eller BAS.  När man trycker på dessa knappar, passerar enheten genom de 

normala start- eller stoppsekvenserna.  I dubbla kompressorenheter, stoppas båda kompressorerna 

och en normal dubbel kompressor startprocedur startar.  

Fjärrbrytare 

Välj SWITCH i SP3 för att enheten ska vara under kontrollen av en fjärrbrytare som måste 

anslutas på styrpanelen (se Fig. 2 på sidan 11 ). 

BAS 

BAS-ingången är fältansluten till ett kort som har fabriksinstallerats på enhetens styrenhet. 

Kontrollpanelens brytare 

Enhetens kontrollpanel som finns bredvid gränssnittspanelen har brytare inuti panelen för att 

stoppa enheten och kompressorerna.  När UNIT-brytaren placeras på OFf, stängs kylaggregatet av 

genom den normala avstängningssekvensen oavsett om det finns en eller två kompressorer.   
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KOMPRESSOR-brytare (två på enheter med dubbla kompressorer) stänger omedelbart av 

kompressorn utan att gå igenom avstängningssekvensen när den står på OFF.  Den motsvarar en 

nödstoppsknapp. 

Ändra inställningspunkter 
Det är lätt att ändra inställningspunkterna på operatörsgränssnittets pekskärm (OITS).  En 

fullständig beskrivning av proceduren börjar på sidan 23.  Inställningspunkterna kan också ändras i 

enhetens styrenhet men det rekommenderas inte utom i nödsituationer när OITS inte är tillgänglig. 

Larm 
En röd ALARM-lampa nertill i mitten på skärmen tänds vid larm.  Om det valfria fjärrstyrda 

larmet har anslutits, kommer det att strömsättas.   

Det finns tre typer av larm:  

 FAULT, utrustningens skyddslarm som stänger av en enhet eller kompressor. 

 Problem, gränslarm som begränsar kompressorns belastning som svar på ett onormalt tillstånd.  

Om tillståndet som ledde till ett begränsat larm korrigeras, kommer larmlampan att raderas 

automatiskt. 

 Varning, endast notifiering, ingen åtgärd utförs av styrenheten. 

Vilken typ som helst gör att ALARM tänds.  Procedurer för att lösa larm visas nedan:  

1. Tryck på larmlampans knapp.  Du kommer direkt till skärmen ACTIVE ALARMS. 

2. Larmbeskrivningen (med datumstämpel) visas. 

3. Tryck på knappen ACKNOWLEDGE för att identifiera larmet. 

4. Korrigera orsaken som ledde till larmet. 

5. Tryck på CLEAR-knappen för att radera larmet från styrenheten.  Om feltillståndet inte 

ordnas, fortsätter larmet att vara på och enheten kan inte startas om. 

Komponentfel 

Kylaggregatets drift utan operatörsgränssnittets panel  

Gränssnittspanelen kommunicerar med enheten och kompressorns styrenheter, visar data och 

sänder pekskärmsinmatningar till styrenheterna.  Den utför ingen kontroll och kylaggregatet kan 

fungera utan den.  Om pekskärmen blir inoperativ, är kommandon inte nödvändiga för att fortsätta 

med enhetens drift.  Enhetens styrenhet kan användas för att visa driftsdata och ändra 

inställningspunkter vid behov. 

Kylaggregatets drift utan enhetens styrenhet 

Pekskärmen tar emot den mesta driftdatan från enhetens styrenhet och om enhetens styrenhet inte 

är igång, kommer önskad data inte att finnas på skärmen.  Tornkontrollen för fläktar och/eller 

bypassventilen inaktiveras och torndriften avbryts och kräver ett manuellt ingrepp för att fortsätta 

driften. 
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