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 اخطارات عمومی

 لطفا قبل از مصرف موارد زیر دفترچه راهنما را مطالعه کنید . 1.1

  این دفترچه قسمتی از محصول است و باید همیشه در دسترس باشد در هنگام بروز مشکل

 به راحتی از آن استفاده کرد .

  . این دستورالعمل برای اهداف دیگر قابل استفاده و مطمئن نیست 

  استفاده را قبل از اقدام چک کنید .محدودیت های 

 Dixell Srl  حق تغییر ترکیب محصوالت خود را بدون توجه ، با حصول اطمینان از عملکرد

 مشابه و بدون تغییر را حفظ می کند . 

 مالحظات امنیتی 1.2

 . ولتاژ مورد نیاز را قبل از روشن کردن وسیله بررسی کنید 

 د : از محافظی که تنها در محدوده کنترل کننده از تماس با آب و رطوبت جلوگیری کنی

عملیاتی از تغییرات ناگهانی دما با رطوبت باالی هوا از تشکیل تراکم جلوگیری کند ، استفاده 

 کنید . 

  . هشدار : قبل از هرگونه تعمیر و نگهداری ، تمام اتصاالت برق را قطع کنید 
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 . این ابزار نباید باز شود 

 لکرد نامناسب ، دستگاه را به شرکت توزیع کننده یا در صورت خرابی یا عمDixell S.r.l 

 ارسال کنید ) به نشانی آن مراجعه کنید ( با توضیحاتی از جزییات خطا ها . 

  حداکثر جریان را که می توان برای هر رله اعمال کرد ، در نظر بگیرید )به مشخصات فنی

 مراجعه کنید .(

 شگر ، بار و منبع تغذیه جدا شده و از بقیه بدون عبور و مطمئن شوید که سیم برای هر کاو

 یا پیوند مناسب تر است . 

  . کاوشگر را درجایی قرار دهید که توسط کاربر نهایی قابل دسترسی نباشد 

 ( در صورت استفاده در محیط های صنعتی ، استفاده از فیلتر های اصلیFT1 به موازات )

 .  بارهای القایی می تواند مفید باشد

غیر مستقیم در محدوده محصول است که می  "ولتاژ خطرناک  "نشان دهنده هشدار  عالمت 

 تواند خطر شوک الکتریکی را برای افراد به وجود آورد . 

نشان دهنده هشدار به کاربر برای دستورالعمل های عملیاتی و تعمیر و نگهداری است  عالمت 

 یافت می شود .  که در دفترچه های پیوست شده به دستگاه
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 (WEEEحذف مواد ) 1.3

و قوانین ملی ،  2003ژانویه  27پارلمان اروپا و شورای  EC/2002/96با اشاره به دستورالعمل 

 توجه داشته باشید که :

  ، این تعهد نیست که پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی را به عنوان زباله شهری دفع کند

 بلکه باید زباله را جدا کند . 

  مجموع نقاط عمومی یا خصوصی باید به منظور تخریب کاالها مطابق با قوانین محلی مورد

استفاده قرار گیرد . عالوه بر این ، هنگامی که محصولی جدید خریداری می شود می توان 

 محصول قدیمی قبلی را به خرده فروش ها بازگرداند . 

 اده نادرست و یا دفع نادرست این تجهیزات ممکن است شامل مواد خطرناک باشد . اسف

 آنها می تواند برای سالمت محیط زیست و یا انسان خطرناک باشد . 

  اوت  13نماد نشان داده شده بر روی محصول یا بسته نشان می دهد که محصول پس از

 به بازار وارد شده است و باید به عنوان زباله دفع شود . 2005

بین برود ، تحریم ها و موانعی به عنوان مقررات  در صورتی که محصول به صورت نادرست از

 محلی در دفع زباله مطرح می شود . 
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IC207D IC205D  مشخصات 

 رله های خروجی  

   5 

   7 

 ورودی های دیجیتال  

 )ولتاژ آزاد (9 قابل تعمیر قابل تعمیر

 PROBEورودی   

  (NTC/PTC) 4 قابل تعمیر قابل تعمیر

  (NTC/PTC/0..5V/4..20mA) 3 تعمیرقابل  قابل تعمیر

 خروجی متناسب  

  10V  or  PWM outputs÷0   2 قابل تعمیر قابل تعمیر

  10V÷0   1 قابل تعمیر قابل تعمیر

 خروجی های دیگر  
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    TTL  

    خروجی برای صفحه کلید کنترلی  

    LAN  

 منبع تغذیه  

    12   Vac/dc (+15%;-10%)  

opt opt 24   Vac/dc (± 10%)  

 دیگر موارد  

opt  opt  ساعت دقیق داخلی 

opt  opt  زنگ هشدار 

 

 قابل تعمیر = تابع آن توسط پارامتر قابل تنظیم است .

Opt انتخابی = 

 پیش فرض = 
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 رابط کاربری

 

 

 نشان دادن میزان درجه حرارت و یا فشار

 

°C -°F BAR-

PSI  

 

را در زمان برنامه نویسی  RTCزمان دقیق : زمانی که صفحه نمایش پایین 

 نشان می دهد با پارامترزمان براساس منوی عملکرد ، روشن می شود . 
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 هشدار عمومی : در هنگام هشدار چشمک می زند .

 

 

آب داغ خانگی : زمانی که تولید آب گرم خانگی فعال است روشن می شود 

. 

 

نقطه تنظیم دینامیکی : نشان دهنده نقطه تنظیم پویا یا صرفه جویی در انرژی 

 است . 

Vset 
 

بخاری ضد انجماد / یکپارچه سازی گرمایشی / دیگ بخار : زمانی که بخاری 

 روشن باشد فعال است .

 

هشدار جریان آب / اضافه بار فن ) بر واحد هوا / هوا ( : هنگام هشدار 

 جریان آب و یا زنگ خطر اضطراری فعال می شود . 

 

پمپ آب : زمانی که حداقل یک پمپ آب فعال است یا زمانی که فن تهویه 

 فعال است ، روشن می شود . 

 

کننده فعال فن خنک کننده : زمانی روشن است که حداقل یک فن خنک 

 باشد .
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هنگامی که کمپرسور فعال است روشن می شود . چشمک زدن : هنگامی که 

فعال شدن کمپرسور به تاخیر می افتد شروع به چشمک زدن می کند . 

 )حداقل زمان خاموش شدن ، پس از زمان تاخیر فعال شدن پمپ ، ...(

 

 

 هنگامی که یک خروجی کمکی فعال باشد روشن می شود . 

 

AUX  

 

 در زمان فشار دادن دکمه منو روشن می شود . 

 

 

 در سرمایش و گرمایش روشن می شود .  Ichillهنگام فعال بودن 

 

 

 هنگامی که خنک کننده آزاد فعال است روشن می شود .

 

FC  
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در هنگام یخ زدگی فعال است ، هنگام تاخیر در فعال شدن یخ زدگی شروع 

 به چشمک زدن می کند . 

 

 

 

 شخصی سازی اعداد باال و پایین در صفحه نمایش 3.2

 امکان انتخاب پروب در باال یا پایین صفحه نمایش وجود دارد . 

 صفحه نمایش اصلی )صفحه باالیی( 3.3

 مقدار پارامتر تشریح برچسب متناظر

 0 فاقد تصویر سازی 

Ein  1 دمای تبخیر کننده آب ورودی 

Out1 circuit 

1  

Out2 circuit 

2  

 2  2و  1دمای تبخیر آب خروجی 
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Eout  3 دمای معمولی آب خروجی تبخیر شده 

Cin  4 دمای ورودی آب خنک کننده معمولی 

CIn1 circuit 1  

CIn2 circuit 2 

 5  2یا کندانسور  1دمای ورودی آب کندانسور 

Cou1circuit1 

Cou2circuit2 

 6 2یا خازن  1آب خروجی خازن 

Cout 7 آب خروجی کندانسور 

Et 8 دمای خروجی 

FCIN 

 

 9 دمای خنک کننده آزاد

trE1 

 

 10 1پایانه کنترل از راه دور دمای 

trE2 

 

 11 2پایانه کنترل از راه دور دمای 

dEF1circuit 1 

dEF2 circuit2 

 12 دمای یخبندان ترکیب شده 
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SAn1 

 

 13 1دمای داخلی آب گرم 

SAn2 

 

 14 2آب گرم  دمای داخلی

SoLE 

 

 15 دمای پنل خورشیدی

rEC 

 

 16 دمای بازیابی

Cdt1circuit 1 

Cdt2circuit 2 

 17 دمای کندانسور

 

 

 صفحه نمایش دوم ) صفحه پایین ( 3.4

 مقدار پارامتر توضیح الگوی متناظر

 0 بدون تصویر سازی بدون برچسب
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Ein 1 دمای ورودی آب تبخیر کننده 

Out1 circuit 1 

Out2 circuit 2 

 2 2و  1دمای آب خروجی تبخیر شده 

Eout  3 دمای معمول آب خروجی تبخیر شده 

Cin 4 دمای معمول آب خنک ورودی 

CIn1 circuit 1 

CIn2 circuit 2 

 5 2یا  1دمای آب ورودی کندانسور 

Cou1 circuit 1 

Cou2 circuit 2 

 6 2یا کندانسور  1آب خروجی کندانسور 

Cout 7 خروجی کندانسور معمولی آب 

Et 8 دمای خروجی 

FCIN 9 دمای خنک کننده آزاد 

trE1  10 1پایانه کنترل از راه دور درجه حرارت 

trE2  11 2پایانه کنترل از راه دور درجه حرارت 



13 
 

dEF1circuit 1 

dEF2circuit 2 

 12 ترکیب حرارت یخ زدایی

SAn1  13 1دمای داخلی آب گرم 

SAn2  14 2داخلی آب گرم دمای 

SoLE 15 دمای پنل خورشیدی 

rEC 16 دمای بازیابی 

Cdt1circuit 1 

Cdt2circuit 2 

 17 دمای کندانسور

CdP1circuit1 

CdP2circuit2 

 18 فشار کندانسور

LP1 circuit 1 

LP2 circuit 2 

 19 فشار اواپراتور

 20 فشار روغن کمپرسور 

 21 زمان سنج دقیق 
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 نمایش صفحه پایین تا باال –خواندن تمامی موارد الزامی است  3.5

dP03 .پارامتری است که تصویر سازی پیش از تعریف را مجاز می کند 

dP03=0 

 تعریف شده است .  dP02و  dP01تصویر سازی توسط پارامتر های 

dP03 = 1 

 نمایش باال

 . Einدمای ورودی آب تبخیر شده ، برچسب 

 نمایش پایین

 Out، الگوی 2یا دمای آب خروجی از اواپراتور  Out1، با الگوی  1دمای آب خروجی از اواپراتور

2 . 

dP03 = 2   

 نمایش باال : 

، برچسب  2یا دمای آب ورودی به کندانسور  Cln1، برچسب  1دمای آب ورودی به کندانسور 

Cln2 . 
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 نمایش پایین 

، برچسب  2یا دمای آب ورودی به کندانسور  COu1، برچسب  1دمای آب ورودی به کندانسور 

COu2 . 

dP03 = 3 

 : 1نمایش باالیی مدار 

 . Cdp2/ فشار  Cdt2یا دمای کندانسور  Cdp1/ فشار  Cdt1دمای کندانسور 

 : 1نمایش پایینی مدار 

 . Lp2یا تعیین فشار اواپراتور Lp1تعیین فشار اواپراتور 

3.6 VI622 / TI620 1یانه کنترل از راه دور تصویر سازی پا 

 دارد .  lchiIlباشد صفحه نمایش تصویر سازی یکسانی از  dP04=0چنانچه 

پروب نصب شده در پایانه کنترل تصویر باالی صفحه نمایش میزان دما را توسط  dP04=1چنانچه 

داشته  نشان می دهد .) پایانه کنترل از راه دور باید سنسور های سنجش دمای داخلی 1از راه دور 

 باشد . ( 
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3.7 VI622 / TI620  2: تصویر سازی پایانه کنترل از راه دور  

 دارد .  IchilIصفحه نمایش تصویر سازی یکسانی از  dP05=0چنانچه 

تصویر باالی صفحه نمایش میزان دما را توسط پروب نصب شده در پایانه کنترل  dP05=1چنانچه 

کنترل از راه دور باید مجهز به سیستم سنجش دمای داخلی نشان می دهد . ) پایانه  2از راه دور 

 باشد . (

 تصویر سازی صفحه نمایش در واحد تلفیقی 3.8

 ( : CF03=1برای تنظیم واحد تلفیقی استفاده شود )  lchiIlچنانچه 

تنظیم شود  . در زمان نیاز  "درخواست خنک کننده  "یک ورودی دیجیتال باید به عنوان  .1

 را نمایش می دهد .  OnCبه خنک کننده صفحه نمایش 

تنظیم شود . در  "تامین کننده نیاز به گرمایش  "همچنین ورودی دیجیتال باید به عنوان  .2

 می دهد . را نمایش   " OnH "صورت نیاز به گرمایش صفحه نمایش 

 ( : CF03=1برای کنترل واحد سرمایش استفاده شود )  Ichillچنانچه 
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پیکر بندی شود ؛ در مورد درخواست  "درخواست تنظیم  "یک داده دیجیتال باید به عنوان  .1

در صفحه  STD-BYرا نشان می دهد ؛ و   " Onc "خنک کنندگی صفحه نمایش کلید 

 می شود .  OFFکه ورودی دیجیتال فعال نیست نمایش نشان داده می شود . و هنگامی 

پیکر بندی شود ؛ در مواردی نیاز  "درخواست تنظیم  "یک ورودی دیجیتال باید به عنوان  .2

 را نمایش می دهد .  OnHبه حرارت صفحه نمایش کلید 

 ( : CF03=1برای کنترل واحد سرمایش استفاده شود )  lchiIIاگر 

پیکر بندی شود ؛ در صورت درخواست  "درخواست تنظیم  "ن یک داده دیجیتال باید به عنوا .1

صفحه  STD-BYرا نشان می دهد ؛ در صورت  " Onc "خنک کننده صفحه نمایش کلید 

 نمایش کلید روشن می شود و هنگامی که داده دیجیتال فعال نیست خاموش می شود . 

در صورت درخواست  پیکر بندی می شود ؛ "درخواست تنظیم  "ورودی دیجیتال به عنوان  .2

در صفحه نمایش نشان داده می شود . چنانچه صفحه نمایش در حالت  OnHحرارت کلید 

STD-BY  قرار بگیرد صفحه نمایش روشن می باشد اما هنگامی که ورودی دیجیتال فعال

 نیست صفحه نمایش خاموش می شود . 

 تصویر سازی صفحه نمایش در حالت خاموشی کنترل از راه دور  3.9
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طبقه  OFFتنظیم شده است : داده های فعال در واحد  ON/OFFداده دیجیتال به عنوان کنترل 

 بندی می شود ) حتی زمانی که واحد به عنوان واحد سرمایشی است .( 

نمایش داده می شود ، و نقطه اعشار به عنوان راهنما  OF.Fداده باالی صفحه نمایش به عنوان 

 چشمک می زند . 

   STD-BYسازی صفحه نمایش در حالت تصویر  3.10

 قرار دارد می شود صفحه نمایش را شخصی سازی کرد : STD-BYدر حالتی که واحد بر حسب  

 dP10پارامتر 

 را نشان می دهد  STD-BY= صفحه نمایش 0

 تعریف شده است  dP2و  dP1= صفحه نمایش چیزی را نشان می دهد که به عنوان 1

 را نشان می دهد .  OFF= صفحه نمایش 2

 نحوه مطالعه وضعیت کمپرسور 3.11

 چنانچه کمپرسور ) متراکم کننده( از کار بیفتد صفحه نمایش موارد زیر را نشان می دهد :

   c1dsغیر فعال شده باشد : مورد  1متراکم کننده 

 c2dsغیر فعال شده باشد : مورد  2متراکم کننده 
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  c3dsغیر فعال شده باشد : مورد  3متراکم کننده 

   c4dsغیر فعال شده باشد : مورد  4متراکم کننده 

 عملکرد کلید ها  3.12

 

 کلید نحوه کار وظایف

 SetCبرای نمایش نقطه تنظیم چیلر 

 SetHو تلمبه گرمایشی 

  فشار داده و رها کنید 

 

 
در تلمبه گرمایشی یا چیلر ها چنانچه 

ذخیره نیرو یا نقطه تنظیم متحرک 

فعال باشند نشان دهنده نقطه تنظیم 

 .  Setrدقیق 

 باردیگر کلید را فشار دهید 

 ثانیه کلید را نگه دارید 3به مدت  نقطه تنظیم

جهت وارد کردن پارامتر تغییر یا 

 تعیین یک مقدار

در طول کار : بار دیگر کلید را فشار 

 دهید 
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 برای تنظیم زنگ هشدار

 

زمانی که هشدار داده شد بار دیگر 

 فشار دهید 

یا  1جهت خواندن مقدار پروب مدار 

 2مدار 

بار دیگر با گزینه پروب در پایین 

 صفحه نمایش کلید را فشار دهید 

  دهیدیک بار فشار  برای خواندن مقادیر بدست آمده

 
برای تغییر گروهی از پارامترها ، تغییر 

 پارامتر ، برای تعیین مقدار یک پارامتر

 در طول کار بار دیگر فشار دهید

بار اول نشان دهنده سطح برنامه 

  Pr2ریزی 

بار دوم نشان دهنده سطح برنامه 

 Pr3ریزی 

ثانیه در هنگام کار و نشان  1به مدت 

 فشار دهید  Pr3یا  Pr2یا  Pr1دادن 

  یک بار فشار دهید  برای خواندن مقادیر بدست آمده
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برای تغییر گروهی از پارامترها ، برای 

تغییر یک پارامتر ، برای تعیین مقدار 

 یک پارامتر

 بار دیگر در طول کار فشار دهید
 

جهت خاموش یا روشن کردن کنترل 

کننده ) در چیلر یا پمپ گرمایشی که 

 است ( CF58وابسته به پارامتر 

  یک بار فشار دهید

 

برای خاموش یا روشن کردن کنترل 

کننده ) در چیلر یا پمپ حرارتی که 

 است ( CF58وابسته به پارامتر 

  یک بار فشار دهید

 

  فشار دهیدیک بار  برای تنظیم وظایف منو

 
جهت تنظیم ساعت ) کنترل با زمان 

) 

 ثانیه فشار دهید 3به مدت 

در طول کار یک بار فشار دیگر فشار  جهت خروج از گروه پارامتر ها

 دهید
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 ترکیب کلید ها  3.13

 کلید نحوه کار عملکرد

پارامتر برنامه ریزی را وارد 

 کنید 

ثانیه نگه  3هر دو را به مدت 

 دارید

 + 

پارامترهای در رتبه 

Pr1/Pr2/Pr3  را انتهاب

 کنید

و  SET: کلید  Pr3در سطح 

 کلید پایین را فشار دهید

از برنامه ریزی پارامترها خارج 

 شوید

 هردو را همزمان فشار دهید
 + 

ثانیه در حالت پمپ  5به مدت  یخ زدایی دستی

 حرارتی فشار دهید

چنانچه پارامتر قابل  Pr3در 

ویرایش باشد و یا در سایر 

 موارد تعریف شده است .

: گزینه  Pr3تنها در حالت 

SET و کلید منو را فشار دهید 

 + 
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 . پایانه کنترل از راه دور 4

یکسان هستند ، بنابراین با مراجعه به بخش قبل  Ichillتصویر صفحه نمایش و گزینه وظایف در 

 مربوط به مرجع راهنمای سریع می توان به اطالعات مورد نیاز دست یافت . 

 . نصب اولیه 5

 ساعت روی صفحه  5.1

نمایش داده شود و با مقدار فشار یا  rtCچنانچه تامین نیروی موردنیاز در پایین صفحه نمایش با 

م زمان سنج درونی ضروری است . پس از ناتوانی انرژی ، باتری پشتیبان دما مرتبط باشد ، تنظی

 روز دوام می آورد .  4 – 3کننده ساعت ، حداکثر به مدت 

ساعت داخلی یک مزیت است و امکان به روز رسانی ابزار آن نیست ؛ دادن یک دستورالعمل به 

 این وسیله جهت تکمیل مشخصه های آن ضروری است . 

 تنظیم زمان دقیقنحوه  5.2

. کلید منو را به مدت چند ثانیه فشار دهید تا زمانی که صفحه نمایش ساعت را نشان داده و باالی 1

 صفحه نمایش مقدار آن را نشان دهد . 
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 . گزینه تنظیم را یکبار فشار دهید : مقدار آن چشمک می زند .  2

ید . پس از آن گزینه تنظیم را برای تایید آن . برای تنظیم آن از کلید های باال و پایین استفاده کن 3

 فشار دهید ؛ به طور اتوماتیک صفحه نمایش پارامتر بعدی را نشان می دهد . 

 انجام دهید .  RTCرا برای تمام پارامتر های  4-3-2. تمامی موارد  4

Min  ( 60 – 0:  دقیقه ها ) 

UdAy  ( روزهای هفته :Sun ، یکشنبه=Mon ، دوشنبه=tuE=  ، سه شنبهUEd ، چهارشنبه=

tHu ، پنج شنبه=Fri ، جمعه=SAt) شنبه = 

dAy  ( 31 – 0:  روزهای ماه ) 

MntH  ( 12 – 1: ماه ) 

Year  ( 99 – 00: سال ) 

 . پارامتر برنامه ریزی6

 " 64 "برنامه ریزی با کلید  6.1

 " Hot Key "چگونگی برنامه ریزی یک وسیله با برنامه ریزی  6.1.1

 . خاموش کردن وسیله 1
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یا دیگر  Wizmate. کلید را به حالتی که قبال برنامه ریزی شده قرار دهید ) با استفاده از برنامه 2

 برنامه ها (

 . روشن کردن وسیله 3

 . پارامترهای دانلود شده را در حالت اتوماتیک قرار دهید 4

را نشان می دهد . در  dolگزینه در طول دانلود تنظیمات قفل شده و قسمت باالی صفحه نمایش 

 انتهای زمان دانلود موارد زیر نشان داده می شود :

"End"  ثانیه تنظیمات به طور  30هنگامی که روش برنامه ریزی به طور کامل انجام شود ، پس از

 خودکار شروع می شود . 

" Err " ل تبدیل نشود . در این هنگامی که روش برنامه ریزی ایرادی پیدا کند و پارامتر به طور کام

مورد دستگاه را خاموش کرده و سپس بر روی وسیله عملیات قبل را تکرار کرده یا با خاموش 

 کردن دستگاه و تعیین مجدد تنظیمات کلید را لغو کنید . 

 با پارامترهای دستگاه "Hot Key"آپلود : نحوه برنامه ریزی کلید  6.2.1

 . وسیله را روشن کنید 1

2 .Hot Key  را تنظیم کنید 
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 . منو عملکرد را وارد کنید 3

 را انتخاب کیند ) در پایین صفحه نمایش ( UPL. دستورالعمل 4

 می کند .  Hot Key، دستگاه به سرعت شروع به تبادل اطالعات با  SET. پس از فشار دکمه 5

ک زن نشان را به حالت چشم UPLدر طول آپلود ، تنظیمات قفل شده و باالی صفحه نمایش کد 

 می دهد . در انتهای آپلود موارد زیر ممکن است نمایش داده شود :

"End"  ثانیه تنظیمات به طور اتوماتیک  30چنانچه روند برنامه به طور کامل انجام شود ، پس از

 شروع می شود . 

"Err"  طور چنانچه روند به طور کامل انجام نشود این گزینه نمایش داده می شود و پارامتر به

 کامل منتقل نمی شود . این فرآیند را تکرار کنید .

 ثانیه منتظر بمانید .  15، گزینه منو را فشار داده و یا  UPLبرای خروج از 

 برنامه ریزی با استفاده از صفحه کلید 6.2

می توان از طریق صفحه کلید برنامه نویسی انجام داد . در تمامی سطوح قابل دسترسی ، کاربر می 

د پارامترها را نشان داده و یا ویرایش کند . برای اطمینان از ناوبری آسان از طریق سطوح مختلف توان

 ، پارامترهای دارای مشخصات مشترک ) نام و نام دسته ( گروه بندی شده اند . 
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 سه سطح برنامه نویسی :

Pr1 سطح کاربر 

Pr2  سطح نگه داری 

Pr3  سطحOEM 

 مقدار پیش فرض رمز عبور 6.2.1

  سطح رمزPr1=1 

  سطح رمزPr2=2 

  سطح رمزPr3=3 

 999...0هر رمزی می تواند تغییر کند ؛ بازه این تغییر 

هر پارامتر دو سطح دارد : قابل مشاهده و قابل تغییر . بنابراین به صورت زیر می تواند تنظیم شود 

: 

 . پارامتر می تواند نشان داده شده و تغییر کند 

  داده شود ولی تغییر نکند . پارامتر می تواند نشان 

  Pr1 - Pr2 - Pr3وارد کردن سطوح برنامه ریزی شده  6.2.2
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 Pr1سطح 

SeT + Down  ثانیه نگه دارید ، صفحه نمایش باالیی گزینه  3را به مدتPAS  را نشان می دهد

در حال چشمک زدن )  2و  1مدارهای  LEDرا نشان می دهد .  Pr1و صفحه نمایش پایین گزینه 

LED  باالیی و پایینی ( نشان دهنده موقعیت شما در سطح برنامه ریزیPr1  . است 

  Pr2سطح 

است . صفحه نمایش باال  Pr3کلید باالیی را فشار داده و کلید پایینی نشان دهنده  Pr1در سطح 

 را نشان می دهد . . PASهمچنان 

 Pr3سطح 

را به صورت چشمک زن  0یی عدد را فشار داده و صفحه نمایش باال SETکلید  Pr2در سطح 

نشان می دهد که وارد کردن رمز را میسر می کند . تنظیم رمز را با استفاده از کلید های باال و پایین 

 تنظیم کنید .  SETو کلید 

بسته به مقدار رمزی که در سطوح مختلف دسترسی متفاوت است ، چنانچه رمز اشتباه باشد دستگاه 

 مقدار رمز را دوباره نشان می دهد . 

 توجه :
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چنانچه وسیله روشن شده باشد قابل تغییر  Pr1  ،Pr2  ،Pr3برای تمامی برنامه ریزیها  در سطوح 

 نیست . 

 برنامه ریزی نیست . قابل  dfدر طول یخ زدایی پارامتر 

 Pr1وارد شدن به برنامه ریزی در سطح  6.2.3

 "سطح کاربر  " Pr1وارد کردن 

ثانیه فشار دهید . صفحه نمایش باال  3را به طور همزمان به مدت  SET+DOWNکلید  .1

 است .  Pr1است در حالی که پایین صفحه نمایش نشان دهنده گزینه  PASنشان دهنده 

به حالت چشمک زن به نمایش در می  0را فشار دهید ، در باالی صفحه نمایش  SETکلید  .2

را فشار دهید ، و  SETرا وارد کرد .  Pr1آید ؛ با فشار کلید های باال و پایین می توان رمز 

را به نمایش  ALLچنانچه مقدار دقیق باشد ، صفحه نمایش باال اولین گروه از پارامترهای 

 ر اینصورت می توانید دوباره رمز را وارد کنید . در می آورد . در غی

 گروه پارامتری را انتخاب کنید .  DOWNو  UPبا فشار و استفاده از کلید های  .3

را وارد کنید ؛ صفحه نمایش پایین اولین پارامتر در دسترس را به نمایش می  SETکلید  .4

 گذارد و قسمت باالی صفحه مقدار را به نمایش در می آورد . 
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 ربر می تواند تمامی پارامتر های متعلق به این گروه را نشان داده و ویرایش کند . کا

 Pr1و پایین صفحه نمایش در  LEDوضعیت پارامتر ، چراغ های 

  شروع به چشمک زدن می کنند .  2و  1چنانچه پارامتر انتخابی قابل تغییر نباشد چراغ های 

  در سطحPr1  کاربر نمی تواند پارامترPr2  وPr3  . را ویرایش کرده یا ببیند 

  کلیدMENU  این امکان را می دهد که از گروه مورد نظر خارج شده و بدون خروج از

 گزینه دیگری را انتخاب کرد . Pr1سطح 

  برای خروج کامل از برنامه ریزی کلید هایSET+UP  . را به طور همزمان فشار دهید 

 Pr2ورود به سطح برنامه ریزی  6.2.4

 : Pr2ورود به سطح نگه داری 

ثانیه نگه دارید . قسمت باالی صفحه  3را همزمان به مدت  SET + DOWNکلید های  .1

 را نشان می دهد .  Pr1را نشان می دهد و پایین صفحه گزینه  PASنمایش گزینه 

 نشان داده می شود .  Pr2ثانیه گزینه  2به مدت  UPپس از فشار دادن کلید  .2
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ر دهید ، باالی صفحه نمایش صفر چشمک زن را نشان می دهد ، با کلید را فشا SETکلید  .3

را فشار دهید و ، چنانچه  SETرا می توان وارد کرد . کلید  Pr2رمز  DOWNو  UPهای 

را نشان می دهد . در  ALLمقدار درست باشد ، باالی صفحه نمایش اولین خانواده ازپارامتر 

 نید .غیر این صورت رمز را دوباره وارد ک

 انتخاب کنید .  DOWNو  UPپارامتر را با استفاده از کلیدهای  .4

را برای وارد شدن فشار دهید ، پایین صفحه نمایش اولین پارامتر در دسترس را  SETکلید  .5

 نشان می دهد و باالی صفحه نمایش مقدار آن را نشان می دهد . 

 اده و آن را ویرایش کند . کاربر می تواند پارامتر متعلق به این خانواده را نشان د

را نشان می  Pr2وضعیت پارامتر، چراغ ها و پایین صفحه نمایش 

 دهد

 در حال چشمک زدن : پارامتر قابل تغییر نیست .  1/2چراغ 

 قابل مشاهده نیست . Pr1تمامی چراغ ها خاموش : پارامتر در سطح 
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 قابل مشاهده است .  Pr 1روشن : پارامتر در سطح  3چراغ 

است ، که  Pr2روشن : پارامتر قابل مشاهده و تغییر در  3در حال چشمک زدن و چراغ  1/2چراغ 

 قابل تغییر نیست .  Pr1در 

 است .  Pr1و  Pr2در حال چشمک زدن : پارامتر قابل مشاهده تغییر در  3/  2/  1چراغ 

 را نمی تواند تغییر دهد یا مشاهده کند .  Pr3کاربر هیچ کدام از پارامتر های سطح  Pr2در 

را می دهد  Pr2امکان خروج از کل گروه برا یانتخاب گروهی دیگر بدون خروج از  MENUکلید 

 . 

 را می دهد .  Pr1امکان عبور از  MENUکلید 

 را همزمان فشار دهید .  SET + UPبرای خروج کامل از برنامه ریزی کلید 

 Pr3یزی در سطح ورود به برنامه ر 6.2.5

  " OEMسطح  " Pr3ورود به 

ثانیه فشار دهید . قسمت باالی صفحه کلمه  3را همزمان به مدت  SET + DOWNکلید  .1

PAS  را نشان می دهد که قسمت پایین صفحه نمایش گزینهPr1  . را نشان می دهد 
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 Pr2بارت ثانیه فشار دهید پس از آن قسمت باالی صفحه نمایش ع 2کلید باال را به مدت  .2

 را نشان می دهد . 

ثانیه فشار دهید پس از آن باالی صفحه نمایش عبارت  2کلید باال را فشار دوباره به مدت  .1

Pr3  . را نشان خواهد داد 

را فشار دهید تا در صفحه نمایش عدد صفر به حالت چشمک زن دیده شود ، با  SETکلید  .3

را فشار دهید ، اگر مقدار  SETود . کلید نشان داده می ش Pr3کلید باال و پایین رمز برای 

را نشان می دهد . در  ALLدرست باشد ، قسمت باالی صفحه نمایش اولین گروه از پارامتر 

 غیر اینصورت رمز را دوباره وارد کنید . 

 گروه پارامتر را با استفاده از کلیدهای باالو پایین تعیین کنید . .4

ار دهید ، قسمت پایین صفحه نمایش اولین پارامتر را برای وارد کردن مقدار فش SETکلید  .5

 در دسترس را نشان می دهد و قسمت باالی صفحه نمایش مقدار آن را نشان می دهد . 

 Pr3وضعیت پارامتر ، چراغ ها و پایین صفحه نمایش در 
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 در حال چشمک زدن         پارامتر آن قابل تغییر نیست .  1/2چراغ 

 قابل دسترسی است .  Pr3تمامی چراغ های خاموش                  پارامتر تنها در 

 نیز قابل تغییر است .  Pr2روشن                              پارامتر  4چراغ 

 قابل مشاهده است .  Pr2چشمک زن                       پارامتر  4چراغ 

 درست است .  Pr1و  Pr2پارامتر در  روشن                  4/  3چراغ های 

 قابل مشاهده است .  Pr2و  Pr1در حال چشمک زدن پارامتر همچنین در  4/  3چراغ های 

 .  Pr2کلید منو باعث خروج از خانواده برای انتخاب دوباره با خروج از سطح 

 از خانواده برچسب ها .   Pr1کلید منو باعث ورود به کلید شروع 

 را فشار دهید .  SET+UPبرای خروج کامل از برنامه ریزی کلید 

 چگونگی تغییر مقدار پارامتر 6.2.6

 شروع برنامه ریزی

 ثانیه همزمان فشار دهید . 3را به مدت  PUSH+DOWNکلید های  .1

 با کلید های باال و پایین مقدار پارامتر را وارد کنید .  .2
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 متر فشار دهید . را برای وارد کردن مقدار پارا SETکلید  .3

 مقدار پارامتر را با کلید های باال وپایین تغییر دهید . .4

را برای تایید فشار دهید ، پس از چند ثانیه صفحه نمایش پارامتر بعدی را نشان  SETکلید  .5

 می دهد . 

را همزمان فشار دهید در این حالت این پارامتر نمایش داده می  SET+UPخروج : کلید  .6

 بدون فشار کلید منتظر بمانید .  ثانیه 15شود یا 

ثانیه بدون وقفه تایید می شود ) بدون فشار هیچ کلیدی  15نکته : مقدار این پارامتر جدید بعد از 

 برای تایید (.

 

 تغییر مقدار رمز  6.2.7

  Pr1میزان 

 را وارد کنید . Pr1. مقدار قابل مشاهده برای 1

 .. هر گروه از پارامترها را انتخاب کنید 2

 را فشار دهید تا مقدار چشمک زن تغییر کند .  SETرا جستجو کنید ؛ کلید  Pr1. گزینه 3
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را برای تایید مقدار جدید SET. کلید باالو پایین را برای تعیین رمز جدید فشار دهید ، سپس کلید 4

 فشار دهید . 

 شود .. صفحه نمایش باال چندثانیه چشمک زده و سپس مقدار بعدی نمایش داده می 5

 از برنامه ریزی خارج شوید یا منتظر پایان زمان شوید. SET+UP. با فشار همزمان کلید 6

  Pr2میزان 

 قابل مشاهده را وارد کنید . Pr2. مقدار 1

 . یکی از پارامترهای هم گروه را انتخاب کنید .2

 ر دهید.را برای تغییر مقدار در حال چشمک فشا SETرا پیدا کنید ؛ کلید  Pr2. برچسب 3

را برای تایید رمز جدید  SET. کلید باال و پایین را برای تعیین رمز جدید فشار دهید ، سپس کلید 4

 فشار دهید .

. قسمت باالی صفحه نمایش به مدت چند ثانیه چشمک می زند و سپس پارامتر بعدی نشان داده 5

 می شود . 

برنامه ریزی خارج شوید یا منتظر پایان زمان بمانید . با فشار کلید باالو پایین به صورت همزمان از 6

. 
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 وجود دارد .  Pr1امکان تغییر رمز  Pr1در کنارمیزان 

  Pr3میزان 

 را وارد کنید .  Pr3. میزان 1

 . مقدار پارامتر را وارد کنید .2

 .  را برای تغییر میزان پارامتر چشمک زن فشار دهید SETرا بدست آورید ؛ کلید  Pr3. میزان 3

را برای تایید  SET. کلید باال و پایین را برای تعیین مقدار رمز جدید استفاده کنید ، سپس کلید 4

 مقدار جدید فشار دهید . 

 . قسمت باالی صفحه نمایش چند ثانیه چشمک می زند و سپس پارامتر بعدی را نشان می دهد .5

 منتظر پایان زمان شوید .از برنامه ریزی خارج شوید یا  SET+UP. با فشار همزمان 6

 وجود دارد.  Pr 2و  Pr1امکان تغییر رمز  Pr3عالوه بر میزان 

 تغییر دهید  Pr1به  Pr2میزان پارامتر را از  6.2.8

 را وارد کنید  Pr2میزان برنامه ریزی 

در دسترس  Pr2خاموش بود : میزان پارامتر تنها در  3#مقدار مورد نظر را انتخاب کنید و اگر چراغ 

 است . 
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 نیز : Pr1برای نشان دادن پارامتر در 

 را فشار داده نگه دارید ؛ SET. کلید 1

در دسترس خواهد بود  Pr1روشن شود ، مقدار  3را یکبار فشار دهید تا چراغ  DOWN. کلید 2

 . 

 : Pr1برای مخفی کردن پارامتر در 

 را فشار داده و نگه دارید ؛ SET. کلید 1

حذف خواهد شد  Pr1خاموش شود ، پارامتر از  3را یکبار فشار دهید تا چراغ  DOWN. کلید 2

 . 

 انتقال دهید Pr1و  Pr2به  Pr3پارامتر ها را از  6.2.9

 وارد کنید ، تمامی پارامترها در این قسمت قابل مشاهده خواهند بود : Pr3مقدار برنامه ریزی 

در  Pr3راغ ها خاموش باشند میزان پارامتر تنها در پارامتر مورد نظر را انتخاب کنید ، چنانچه چ

 دسترس خواهد بود .

 نیز : Pr1در  Pr2برای نشان دادن مقدار 

 را فشار داده و نگه دارید ؛ SET. کلید 1
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روشن شوند ، مقدار پارامتر مورد نظر  4و  3را یکبار فشار دهید تا چراغ های  DOWN. کلید 2

 مشخص خواهد شد . Pr2/Pr1در 

 : Pr2برای نشان دادن پارامتر در 

 را فشار داده و نگه دارید  SET. کلید 1

در دسترس  Pr2خاوش شود ، پارامتر مورد نظر در  3را یکبار فشار دهید تا چراغ  DOWN. کلید 2

 خواهد بود .

 : Pr3برای نشان دادن مقدار در 

 را فشار داده و نگه دارید  SET. کلید 1

مشخص  Pr3خاموش شوند ، مقدار پارامتر در  4و 3را فشار دهید تا چراغ های  DOWN. کلید 2

 خواهد شد .

 میزان پارامتر قفل شده و مشخص شده 6.2.10

 ضروری است . Pr3برای تنظیم میزان پارامتر قفل شده و نشان داده شده تعیین میزان 

  Pr1قابلیت پارامتر 

 را وارد کنید  Pr3میزان 
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 د نظر را انتخاب کنید . پارامتر مور1

 را فشار داده و نگه دارید  SET. کلید 2

 Pr1به حالت چشمک زن تغییر یابد : میزان پارامتر در  3. کلید منو را یکبار فشار دهید تا چراغ 3

 قابل مشاهده است اما قابل تغییر نیست .

  Pr2میزان پارامتر 

 را وارد کنید  Pr3میزان 

 نتخاب کنید . پارامتر مورد نظر را ا1

 را فشار داده و نگه دارید  SET. کلید 2

 Pr2به حالت چشمک زن در بیاید در این حالت مقدار  4. کلید منو را یکبار فشار دهید تا چراغ 3

 مشخص شده ولی قابل تغییر نمی باشد . 

مشخص است اما در این مقادیر قابل  Pr2و  Pr1: مقدار پارامتر در  3/4چراغ های چشمک زن 

 تغییر نمی باشند .

 را فشار دهید؛ SET. کلید Pr1 / Pr2  :1برای تنظیم میزان پارامتر پیش فرض 
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 Pr2و  Pr1روشن می شوند، پارامتر ها در   3/4ها  LEDرا فشار دهید،  MENU. یک بار کلید 2

 قابل مشاهده و اصالح است .

 پارامترهای تنظیم کردن :  6.2.11

 ورودی های دیجیتال

 های دیجیتال)رله (خروجی 

 تنظیم شده اند. OFFو  ONخروجی پروتکل به عنوان 

 ورودی های آنالوگ به عنوان ورودی های دیجیتال تنظیم شده اند .

 با یک حرف یا عدد مشخص می شوند .

 این حروف می توانند جز موارد زیر باشند :

O . باز( : زمانی که ارتباط برقرار باشد این تابع مربوط به ورودی یا خروجی فعال است( 

C  . بسته ( : هنگامی که ارتباط قطع باشد مربوط به ورودی و خروجی فعال است ( 

 این شماره تابع مربوط به خروجی یا ورودی مربوطه را مشخص می کند . 

 ( 1) شکل مربوط به مثال 

 شامل :  7= ورودی  CF36ان دهنده ی میزان پارامتر کلید پایین نش
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تنظیم شده است ) به تنظیمات  " 1کلید فشار باالی مدار  ": به معنی ورودی دیجیتال به عنوان  7

 ورودی دیجیتال مراجعه کنید (

: به معنی ورودی دیجیتال برای ارتباط فعال و باز است ، در مواقعی که ورودی دیجیتال باز است  0

 هشدار فشار باال شناسایی می شود .  ،

 . نمایش طرح بندی 7

را فشار دهید تا امکان شناسایی میزان تحقیقات متصل به وسیله را بدست آورید  و  کلید  

 . 

هر تحقیق ) پروب ( با یک گزینه ونشان شناسایی شده است . ) جدول نشان داده شده صفحه 

 نمایش را ببینید (

 مثال : 

در دمای تبخیر را نشان می دهد ، صفحه پایین خروجی  1مایشگر باال نمایانگر خروجی : ن 1شکل 

 را نشان می دهد . 1

 امکان خواندن پروب مدار دوم بدست می آید ) در صورتیکه تنظیم شده باشد ( SETبا فشار کلید 
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  1شکل       

دهد ، و صفحه نمایش پایین دمای اوپراتور را نشان می  2: صفحه نمایشگر باال خروجی  2شکل 

 را نشان می دهد . 2خروجی 

 امکان خواندن پروب در همان مدار اول بدست می آید . SETبا فشار کلید 

 . شکل نقطه تنظیم 8

 میزان نقطه تنظیم را مطالعه کنید  8.1

ش مدارها خاموش است و مقدار تنظیم شده نمای LEDرا فشار دهید و آن را آزاد کنید،  SETکلید 

 داده می شود.

تنظیم چیلر را نشان می دهد، با فشار دادن  SetCدر حالت آماده به کار توسط صفحه نمایش پایین، 

SET  دوباره برچسب بعدیSetH . تنظیم پمپ گرما نشان داده می شود 

اگر واحد در حال اجرا باشد ، تنها مجموعه ای که نمایش داده شده است مربوط به حالت در حال 

 است.اجرا 
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 اصالح نقطه تنظیم 8.2

مدارها خاموش است و مقدار تنظیم شده به حالت  LEDثانیه فشار دهید:  3را حداقل  SET( کلید 1

 چشمک زن در می آید .

 برای اصالح نقطه تنظیم استفاده کنید. DOWNیا  UP( از کلید 2

 ثانیه( صبر کنید. 15را برای تأیید فشار دهید ) SET( کلید 3

 دن نقاط تنظیم دقیق در طول صرفه جویی در انرژی ویا تنظیمات دیجیتال خوان 8.3

چیلر مجموعه ای  را نشان می دهد   SEtCرا فشار دهید ، صفحه نمایش پایین  SETچیلر : کلید 

در حالی که صفحه باالی صفحه مقدار تعیین شده را نشان می دهد . تنها در صورتی که صرفه 

را فشار می دهید ، صفحه  SETجویی در انرژی یا پیکربندی دینامیک فعال باشند ، زمانیکه دکمه 

فحه نمایش نشانگر نقطه تنظیم است نقطه تنظیم واقعی ، را نشان می دهد ، و ص SEtrنمایش پایین 

 که مقدار آن برای تنظیم حرارتی استفاده می شود . 

تنظیم پمپ حرارتی ،  را نشان   SEtHرا یکبار فشار دهید ، صفحه پایین نشانگر  SETچیلر : کلید 

می دهد در حالی که صفحه باالی صفحه مقدار تنظیم شده را نشان می دهد . تنها در صورتی که 

را یکبار دیگر فشار می دهد،  SETصرفه جویی در انرژی یا پیکربندی دینامیک فعال باشد ، کلید 

و دایره باال نشانگر مقدار تعیین  نقطه تنظیم واقعی ، را نشان می دهد ، SEtrصفحه نمایش پایین 
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تنها زمانی ظاهر می  SEtrشده ای است که دستگاه برای تنظیم گرما استفاده می کند . برچسب 

 شود که صرفه جویی در انرژی یا تنظیم نقطه پویا فعال باشند . 

 

 نحوه نمایش کمپرسورهای غیر فعال 8.4 

 یکی از  برچسب های زیر را نشان می دهد:  اگر یک کمپرسور غیرفعال باشد، نمایشگر پایین

 c1ds غیرفعال: برچب  1کمپرسور 

 c2dsغیر فعال: برچسب  2کمپرسور 

 c3ds غیرفعال شده: برچسب  3کمپرسور 

 c4dsغیرفعال شده: برچسب  4کمپرسور 

 c5dsغیر فعال: برچسب  5کمپرسور 

 c6dsغیرفعال شده: برچسب  6کمپرسور 
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 M. کلید عملکرد 9

 تابع از موارد زیر تشکیل شده است: منوی

 خواندن و تنظیم مجدد زنگ هشدار 

 زنگ هشدار را بخوانید و تنظیم مجدد کنید

  UPLبارگذاری پارامتر در کلید  

  CrEnغیر فعال کردن یک یا دو مدار  -فعال کردن  

 COEnغیر فعال کردن یکی از کمپرسور  -فعال کردن  

 تعداد ساعت کمپرسور در حال اجرای ساعتخواندن و تنظیم مجدد  

 COSnخواندن و تنظیم مجدد تعداد کمپرسور شروع  

 CODTخواندن کمپرسور درجه حرارت تخلیه  

 سرعت درصد انحراف از میزان خروجی متناسب را بخوانید 

 را بخوانید Vdc Pout 0÷  10درصد خروجی متناسب  

 پمپ آب بخار اواپراتور یا پمپ را خاموش کنید -فعال کردن  
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 dFزمان شمارش به چرخه یخ زدایی بعدی، در حالت پمپ گرما،  

 خواندن دمنده پروب که برای کنترل خروجی کمکی، فعال است 

 SoLخواندن دما، نقطه تنظیم و وضعیت خروجی پانل خورشیدی  

 Cool FCخواندن دما، نقطه تنظیم و وضعیت خروجی  

 trEMخواندن پروب دما در پانل های راه دور  

 Et1 1خواندن دما، فشار، نقطه تنظیم سوپاپ گسترش  

 Et2 2خواندن دما، فشار، نقطه تنظیم از شیر گسترش  

 RECفعال کردن / غیر فعال کردن عملکرد بازیابی  

 رسوررمزعبور بار گذاری کمپ

 است .  4اسن ؛ مقدار پیش فرض آن برابر  AL46پارامتری که رمز عبور را مشخص می کند 

 فهرست نشانه های هشدار 9.2

 برای دیدن زنگ هشدار ALOGتابع 

 تابع و کدهای هشدار فقط در صورت وقوع زنگ خطر قابل مشاهده هستند .
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با دستور سفارشی نمایش داده می شود  اگر رویداد های بسیاری در همان زمان فعال هستند ، لیست

. 

 منوی تابع را وارد کنید . 

1 .ALOG . را انتخاب کنید 

2 .SET . را فشار دهید ؛ چنانچه زنگ فعالی وجود نداشته باشد عملی صورت نمی گیرد 

. صفحه پایین نمایش برچسب زنگ هشدار را نشان می دهد ، صفحه نمایش باال شماره ای را در 3

 نشان می دهد .  99تا  00محدوده 

 استفاده کنید . UPو  DOWN. برای حرکت در لیست از کلید های 4

 ، دکمه منو را فشار دهید یا منتظر پایان زمان بمانید . ALOG. برای خروج از عملکرد 5

 LOGحذف فهرست هشدار  9.3

 LOGبرای پاک کردن لیست هشدار  ALOGعملکرد 

 .. منوی تابع را انتخاب کنید 1

 استفاده کنید .  UPو  DOWNدر صفحه پایین از کلید های  ALOG. برای انتخاب 2

 را فشار دهید .  SET. کلید 3
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را در پایین صفحه نمایش جستجو  ArStرا فشار دهید تا عالمت  DOWNو  UP. کلید های 4

 کنید . 

را چشمک  0عدد  را نشان می دهد و صفحه باال PASرا فشار دهید ؛ صفحه پایین  SET. کلید 5

 می زند . 

 را ببینید ( AL46. رمز عبور را وارد کنید ) پارامتر 6

ثانیه چشمک می زند ، سپس صفحه نمایش به  ArST  ،5. اگر گذر واژه درست باشد ، برچسب 7

 شرایط طبیعی می رسد . 

لتی می را نشان می دهد . در هر حا PAS. اگر رمز عبور درست نباشد ، صفحه نمایش دوباره 8

 حرکت داد .  UPیا  DOWNتوان لیست را با 

 را فشار دهید یا منتظر آن بمانید .  M. برای خروج یکبار کلید 9

است . زمانی که حافظه کامال جدید است ،  FIFOرویداد  در ساختار  100لیست هشدار شامل 

 هشدار جدید ، هشدار قدیمی تر را پاک خواهد کرد . 

 LOGبازیابی مجدد رمز هشدار  9.4

 است .  4مقدار پیش فرض برابر 
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 مدار  یک کردن فعال غیر–فعال  9.5

 .CrEnعملکرد 

 2مدار  = Cr2E، 1مدار  = CrEn: Cr1Eبرچسب درگیر با عملکرد 

 مدار را غیرفعال کنید

 منوی تابع را وارد کنید

 استفاده کنید DOWN یا UP در صفحه پایین، از کلید های CrEn برای انتخاب .1

 . En، صفحه نمایش باال Cr1Eرا فشار دهید: صفحه نمایش پایین  SET. کلید 2

  Cr2Eیا  Cr1E انتخاب کنید یا DOWN یا UP را با 2یا  1مدار  .3

برچسب نمایش داده  Cr1E ،Cr2E ثانیه فشار دهید ، زمانی که یکی از دو 3را برای  SET کلید .4

برای  DOWN یا UP را نشان می دهد، از En ی صفحه نشانگر چشمک زدنشود. صفحه باال

را برای تأیید انتخاب جدید فشار  SET استفاده کنید. سپس کلید )فعال( En )غیرفعال( یا diS تغییر

 دهید . صفحه نمایش وضعیت مدار بعدی را نشان می دهد .  

 را فشار دهید یا تا پایان زمان انتظار را صبر کنید .  MENU، کلید CrEn. برای خروج از عمل 5

 خواندن سیگنال غیر فعال 9.6
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را با نام برچسب اندازه گیری انتخاب شده  diSاگر یک مدار غیرفعال باشد، صفحه نمایش پایین 

 نشان می دهد.

 غیر فعال است. 1مدار  = b1dSنمایش پایین نشان می دهد  diS=  1مدار 

 غیر فعال است. 2مدار  = b2dSصفحه پایین نشان می دهد  diS=  2مدار 

 فعال یا غیر فعال کردن کمپرسور مجزا 9.7

 COENعملکرد 

 6کمپرسور  = CO6Eوضعیت ...  1کمپرسور  = COEN: CO1Eبرچسب درگیر در عملکرد 

 وضعیت

اده می تنها از کمپرسورهای پیکربندی شده توسط پارامترهای خروجی مربوطه استف COEnتابع 

 کند.

 منوی تابع را وارد کنید .

 استفاده کنید .  DOWNیا  UPاز کلید های  COEN. برای انتخاب 1

 display bottom = CO1E ،display top = Enرا فشار دهید:  SET. کلید 2
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 CO2E - CO3E - CO4E - CO5E - CO6Eانتخاب کنید:  DOWNیا  UP. کمپرسور را با 3

 اگر موجود باشد . 

 - CO1Eثانیه فشار دهید تا برچسب مربوط به کمپرسور به غیر فعال شود:  3تنظیم را برای  .4

CO2E - CO3E - CO4E - CO5E - CO6E.  صفحه نمایش نشانگر چشمک زدنEn label  را

)کمپرسور  En)کمپرسور غیر فعال (یا  diSاستفاده کنید و به  DOWNیا  UPنشان می دهد، از کلید 

تایید شود، صفحه نمایش مورد بعدی را نشان می  SETفعال ( تغییر دهید و سپس فشار دهید تا 

 دهد . 

را فشار دهید یا  تا پایان زمان انتظار صبر کنید  MENU، کلید COEN. برای خروج از عملکرد 5

 . 

 شروع خواندن کمپرسور 9.8

 اندازی وجود دارد .برای هر کمپرسور امکان نشان دادن دفعات راه 

 .  COSnعملکرد 

تعداد  C6Sبار راه اندازی ..  1تعداد کمپرسور با  COSn  :C1Sبرچسب موجود در عملکرد 

 بار راه اندازی .  6کمپرسوربا 
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برچسب ها تنها در صورتی نمایش داده می شوند که خروجی مربوطه در آن وجود داشته باشد و 

 تنظیم شود . 

به  2برابر )به عنوان مثال  10در صفحه نمایش نشان داده می شود، رزولوشن  تعداد شروع به کار

 شروع می شود( 200به معنای  20شروع می شود،  20معنای 

 منوی تابع را وارد کنید . 

 استفاده کنید . DOWNیا  UPاز کلید های  COSn. برای انتخاب 1

حه نمایش نشان داده شده است ، در صف C1Sرا فشار دهید: برچسب بار اول  SET. یک بار 2

 را نشان می دهد . x10صفحه پایین نمایش شماره 

 لیست کمپرسور را پیمایش کنید  . DOWNیا  UP. با 3

 را فشار دهید یا زمان انتظار را صبر کنید .  MENU. برای خروج از ساعت، کلید 4

 مقدار شروع را عوض کنید .  9.9

 منوی تابع را وارد کنید . 

، CS1انتخاب کنید ، برچسب های مربوطه :  UPیا  DOWNر تابع ساعت را با کلید های . د1

CS2 ،CS3 ،CS4 ،CS5 ،CS6  . 
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ثانیه فشار دهید : صفحه باال ساعت چشمک زدن ساعت  3را برای مدت  SET. کلید های 2.  2

را برای تایید تنظیم مجدد تنظیم می کند . برچسب بعدی به  0های اجرا را نشان می دهد، سپس 

 صورت خودکار بارگذاری می شود.

 را فشار دهید یا زمان انتظار را صبر کنید. MENU. برای خروج از ساعت، کلید 3

 MA DYNAMIC SET POINT PROBE 20..4ونگی نمایش چگ 9.10

 منوی تابع را وارد کنید

 استفاده کنید. DOWNیا  UPاز کلید های  PbUs. برای انتخاب 1

 از نقطه تنظیم پویا تجسم می شود. 20mA..4را فشار دهید : مقدار پروانه  SET. یک بار کلید 2

 خواندن ساعت های کاری  9.11

 هد تا تمام ساعات کاری کمپرسورها ، فن ها ، پمپ ها را نشان دهد . این منو اجازه می د

 تابع ساعت برای نشان دادن مصرف بار کنترل شده

 برچسب درگیر در عملکرد ساعت :

CO1H  ساعت در حال اجرا ..  1کمپرسورCO6H  ساعت در حال اجرا. 6کمپرسور 

EP1H پمپ آب بخار یا بخار فن در حال اجرا 
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EP2H  ساعات کار پمپ آب بخار را پشتیبانی می کند 

CP1H  ساعت اجرا پمپ آب خازن 

CP2H ساعت پمپ آب خنک کننده در حال اجرا است 

SAPH  ساعت پمپ آب گرم در حال اجرا 

PAPH  ساعت پانل خورشیدی پمپ آب در حال اجرا 

FCPH  ساعت پمپ آب خنک کننده رایگان در حال اجرا 

ورتی نمایش داده می شوند که خروجی مربوطه در آن وجود داشته باشد و برچسب ها تنها در ص

 پیکربندی شود.

به  2ساعت )به عنوان مثال  10ساعتهای اجرا در صفحه نمایش نمایش داده می شوند، رزولوشن 

 ساعت است( 200برای  20ساعت،  20معنای 

 منوی تابع را وارد کنید

 استفاده کنید .  DOWNیا  UP. برای انتخاب  ساعت  از کلید های 1

ساعت  10x، صفحه نمایش باال =  display bottomرا فشار دهید: برچسب باال =  SET. کلید  2

 . کلید زمان روشن است . 
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 استفاده کنید . DOWNیا  UP. برای حرکت به لیست ، از کلید های  3

 را فشار دهید یا تا پایان زمان انتظار صبر کنید .  MENUبرای خروج از ساعت، کلید 

 بازگرداندن ساعت کار 9.12

 منوی تابع را وارد کنید 

، CO1H ،CO2H ،CO3H، برچسب های مورد عالقه : DOWNیا   UP. در تابع ساعت ، با 1

CO4H ،CO5H ،CO6H ،EP1H ،EP2H ،CP1H ،CP2H ،SAPH ،PAPH  یاFCPH  را

 انتخاب کنید .

ثانیه فشار دهید : صفحه باال ساعت چشمک زدن ساعت های اجرا  3را برای مدت  SETلید . ک2

را برای تایید تنظیم مجدد نشان می دهد . برچسب بارگذاری بعدی به  0را نشان می دهد ، سپس 

 صورت خودکار بارگذاری می شود . 

 ظار صبر کنید .را فشار دهید یا تا پایان زمان انت MENUبرای خروج از ساعت، کلید 

 خواندن درصد پروتئین خروجی کنترل کننده کننده 9.13

خروجی متناسب از دو مدار، که کنترل سرعت فن را کنترل می کند، می تواند در عملکرد منو نشان 

 داده شود .
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 . Condتابع 

 . Condبرچسب درگیر در عملکرد 

 .1فن خازن مدار  Cnd1مقدار خروجی 

 .  2خازن کنان مدار  Cnd2خروجی 

 :برای دیدن درصد خروجی

 منوی تابع را وارد کنید

 .استفاده کنید Cond برای انتخاب DOWN یا UP از کلید های .1

را نشان می دهد، صفحه باالی نمایش  Cnd1 را فشار دهید : صفحه پایین نمایش SET کلید .2

 .درصد خروجی را نشان می دهد

استفاده کنید، صفحه باالی همیشه  Cnd2 یا Cnd1 برای انتخاب DOWN یا UP از کلید های .3

 .دهد می نشان را شده انتخاب مدار متناسب خروجی از ٪100 و ٪0مقدار 

 .را فشار دهید یا تا پایان زمان انتظار صبر کنید MENU برای خروج از ساعت، کلید .4

 تصویر سازی مراحل فشرده سازی فن ها 9.14 

 :را وارد کنیدمنوی تابع 
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 .استفاده کنید  Cond برای انتخاب DOWN یا UP از کلید های .1

را نشان می دهد ، صفحه باالی صفحه  Cnd1 را فشار دهید: صفحه پایین نمایش SET کلید .2

 تعداد مراحل را نشان می دهد .

 برای مشاهده تعداد مراحل مدار دوم )اگر فعال باشد( DOWN یا UP فشار کلید .3

 را فشار دهید یا تا پایان زمان انتظار صبر کنید . MENU. برای خروج از ساعت، کلید 4

 ( OUT1 ... OUT3خواندن ارزش خروجی پروتکل )خروجی ها  9.15

 ، را می توان در عملکرد منو نشان داد .V 10-0یا  ma 20..4سه خروجی متناسب، 

FUNCTION Pout ند .انتخاب خروجی متناسب را انتخاب می ک 

 :IC200Dخروجی 

 Pou Proportional OUT1مقدار 

 Pou Proportional OUT2مقدار 

 Pou Proportional OUT3مقدار 

 :I / Oگسترش  ICX207Dخروجی های 

 PoE2 Proportional OUT1مقدار
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 PoE2 Proportional OUT2مقدار

  PoE2 Proportional OUT3مقدار

 شود که خروجی مربوطه تنظیم بندی شده باشد .برچسب ها فقط در صورتی نمایش داده می 

 چگونه می توانیم چهار درصد خروجی را ببینیم :

 منوی تابع را وارد کنید

 استفاده کنید . DOWNیا  UPاز کلید های  Pout. برای انتخاب 1

، صفحه نمایش درصد درصد Pou1را فشار دهید: صفحه پایین نشان می دهد  SET. کلید 2

 می دهد . خروجی را نشان

استفاده کنید. صفحه نمایش  Pou1 ،Pou2 ،Pou3برای انتخاب  DOWNیا  UP. از کلید های 3

 نشانگر ارزش )درصدی( 

 را فشار دهید یا تا پایان زمان انتظار صبر کنید . MENU. برای خروج از ساعت، کلید 4

برای رانندگی یک رله خارجی پیکربندی شود،  Pou1 - Pou2 - Pou3اگر خروجی متناسب 

 = رله را نشان می دهد .  100= رله خاموش و  0نمایش 

 خواندن فوائد کنترل پنل خورشیدی 9.16
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FUNCTION سل 

 برچسب درگیر در عملکرد سل:

FCP1  درجه حرارت 1خنک کننده پروب 

FCP2  درجه حرارت 2خنک کننده پروب 

FCdF  رایگاندیفرانسیل خنک کننده 

FCrL وضعیت خنک کننده آب خنک کننده 

 FCAn Freeوضعیت خروجی آنالوگ خنک کننده 

 خواندن فوائد کنترل شده خنک کننده رایگان 9.17

 عملکرد سل

 برچسب درگیر در عملکرد سل:

SLPb  درجه حرارت 1پانل خورشیدی پروب 

 درجه حرارت SSP2 2پانل خورشیدی 

SSDI دیفرانسیل پانل خورشیدی 
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SPMP پانل خورشیدی پمپ آب 

SLrL  وضعیت پنل خورشیدی 

 خواندن زمان تا دفع بعدی یخ زدایی 9.18

 DFعملکرد 

 :  dfبرچسب درگیر در عملکرد 

 1تا یخ زدگی بعدی مدار  dF1زمان تاخیر 

 2تا یخ زدن بعدی مدار  dF2زمان تاخیر 

 منوی تابع را وارد کنید:

 استفاده کنید DOWNیا  UPاز کلید های  dF. برای انتخاب 1

در صفحه نمایش نشان داده می شود، صفحه نمایش  dF1را فشار دهید: برچسب  SET. دکمه 2

 پایین که تاخیر زمان تا یخ زدایی بعدی را  در دقیقه / ثانیه را نشان می دهد. این

 آیکون روشن است

 استفاده کنید. DOWNیا  UPاز کلید های  dF2یا  dF1. برای انتخاب 3

 را فشار دهید یا تا پایان زمان انتظار صبر کنید . MENUبرای خروج از ساعت، کلید 
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 مطالعه مشکالت برای کنترل رله خروجی کمکی 9.19

 .  USعملکرد 

 برچسب درگیر در عملکرد توابع:

uSt1  مقدار پروب 1کمکی 

uSt1  مقدار پروب 2کمکی 

 منوی تابع را وارد کنید

 استفاده کنید. DOWNیا  UPاز کلید های  uS. برای انتخاب 1

)فشار سنج(در صفحه نمایش  uSP1)پروب دما( یا   uSt1را فشار دهید: برچسب  SET. کلید 2

 نشان داده شده است ، صفحه نمایش نشانگر مقدار درجه حرارت یا فشار است.

 2کی کم Probe 2یا  uSt1 1کمکی  Probeبرای انتخاب  DOWNیا  UP. از کلید های 3

 استفاده کنید.

 را فشار دهید یا زمان انتظار را صبر کنید . MENU. برای خروج از ساعت، کلید 4

 2یا  1چگونگی نمایش دمای سنسور دمای پایانه  9.20
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شناسایی شده است را  NTC می توانید دمای محیطی که توسط سنسور funcion در داخل منو

 مشاهده کنید .

 FUNCTION trEM  ان دادن دمای پانل های از راه دوربرای نش 

  trEM شناسه برچسب

 1 #از راه دور  NTC پروب trE1 مقدار

 2 #از راه دور  NTC پروب trE2 مقدار

 عملکرد تریم را انتخاب کنید DOWN یا UP با استفاده از

 در صفحه پایین نشان داده می شود ، صفحه باالی صفحه TRE2 یا TEST را فشار دهید SETکلید 

 .مقدار پروب را نشان می دهد

 .استفاده کنید trE2 readtease یا trE1 برای تغییر DOWN یا UP از فلش

 .را فشار دهید یا زمان انتظار را صبر کنید MENUبرای خروج از حالت خواندن معمولی، 

 :توجه

پانل )پیکربندی  3یا  CF56 = 2ظاهر می شود فقط اگر  trE2یا  trE1و برچسب  trEmعملکرد 

 ( باشد .2)پیکربندی پانل  3یا  CF56 = 2( یا اگر پارامتر 1
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 ساعت داخلی )اختیاری(9.21

را با مقدار درجه حرارت یا فشار متناوب  "rtC"در صورت دادن منبع تغذیه، صفحه پایین نشانگر 

 تغییر می دهد. الزم است ساعت داخلی را تنظیم کنید.

روز طول می کشد. پس از این دوره الزم  4یا  3ی حداکثر پس از قطع برق، باتری پشتیبان باتر

 است که ساعت را دوباره تنظیم کنید.

ساعت داخلی یک گزینه است و امکان به روز رسانی ابزار وجود ندارد ؛ ضروری است تا 

 دستورالعمل ها به صورت کامل وارد شود .

 تنظیم دقیق ساعت داخلی 9.21.1

را نشان دهد و  "Hour"را برای چند ثانیه فشار دهید تا صفحه پایین نمایش  MENU. کلید 1

 صفحه باالی صفحه مقدار آن را نشان می دهد.

 را فشار دهید: مقدار چشمک زدن است SET. یک بار فشار 2

را فشار دهید. به  SET. برای تنظیم آن از کلید های باال و پایین استفاده کنید. برای تأیید یک بار 3

 طور خودکار نمایشگر پارامتر بعدی را نشان می دهد

 تکرار کنید: RTC. برای تمام پارامترهای 4. و 3. 2. عملیات 4
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 (60÷  0حداقل: دقیقه ) -

-:Uday ( روز هفتهSun ، یکشنبه=Mon ، دوشنبه=tuE ، سه شنبه =UEd ، چهارشنبه=tHu پنج=

 = شنبه(SAt=جمعه ، Friشنبه ، 

-:Day ( 31÷  0روز ماه) 

-: Mnth( 12÷  1ماه) 

:Year ( 99÷  00سال) 

 نحوه فعال کردن / غیرفعال کردن عملکرد بازیابی 9.22

 RECعملکرد 

 تابع بازیابی را فعال / غیرفعال کنید: 

o  صفحه نمایش پایین ترEn / diS)) 

o  چند ثانیه کلیدSET  . را فشار دهید 

o En/Dis . چشمک  میزند  

o )دکمه های فلش برای تغییر وضعیت )با فعال یا غیر فعال کردن 

o  کلیدSET را برای تأیید فشار دهید 
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o  با فشار کلید هایarrow ( می توانید وضعیت شیرهای بازیابی را بخوانیدREC1  یاrEC2  بسته

 به مدار(

 VISOGRAGH. نمایش تصویر سازی از راه دور برای  10

 پس از روشن شدن برقتصویر سازی  10.1

 را به شورت زیر نمایش می دهد .  Dixellصفحه نمایش لوگو 

 را وارد کنید . ENTERبرای دیدن تصویر اصلی 

 

 ممکن است اطالعات اصلی مربوط به نسخه سیستم عامل و نسخه باین را با فشار دادن:

 آزاد کنید Ichill 205D / IC207Dعرضه سیستم عامل  -

 را آزاد کنید Visograph V2I820زاد سیستم عامل آ -

 BIN Visograf V2I820نسخه  -
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 BIN Visographتاریخ  -

 

 تصویر سازی اصلی 10.2

 

 

 در تصویر اصلی ممکن است خوانده شود :

 STD-BYاز راه دور یا  OFFوضعیت واحد: خنک کننده، حرارت،   

 توسط ساعت داخلی ارائه شود Ichillتاریخ و زمان، اگر  

خط را برای تصویربرداری دما / فشار پروب  4مقدار پروب؛ این امکان وجود دارد که   4

 ( ارائه دهد . dP06..dP09)پارامترهای 
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 . غیر فعال شده است0

1 .PTC  1درجه حرارت برای تخلیه کمپرسور 

 2برای تخلیه کمپرسور  PTC. دماسنج 2

 3برای تخلیه کمپرسور  PTC. پروب دما 3

 4برای تخلیه کمپرسور  PTC. دماسنج 4

5 .PTC  5دماسنج برای تخلیه کمپرسور 

6 .PTC  6دماسنج برای تخلیه کمپرسور 

7 .PTC درجه حرارت برای پانل خورشیدی 

 برای ورودی اواپراتور NTC. دماسنج 8

9 .NTC  خروجی 1درجه حرارت برای خروجی 

 2برای خروجی اواپراتور  NTC. دماسنج 10

 برای خروجی شارایاری رایج NTCماسنج . د11

 برای خازن خازنی معمولی / ورودی بازیابی NTC. دماسنج 12
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 ورودی 1برای آب گرم کنسول / رله  NTC. دماسنج 13

 ورودی 2برای آب گرم کنسول / رله  NTC. دماسنج 14

 خروجی 1برای آب گرم کنونزر / رله  NTC. دماسنج 15

 خروجی 2گرم کنژنراتور / خروجی برای آب  NTC. دماسنج 16

 برای آب گرم از خروجی رایج / کندانسور NTC. دماسنج 17

 برای مدار خنک کننده خنک کننده آزاد NTC. دماسنج 18

 برای مقدار پویا خارجی هوا / دیگ بخار / تغییر بیش از حد NTC. دماسنج 19

 1برای مدار یخ زدایی  NTC. دماسنج 20

 2برای مدار خنک کننده ترکیبی  NTC. دماسنج 21

 1برای خروجی کمکی  NTC. دماسنج 22

 2برای خروجی کمکی  NTC. دماسنج 23

 1گرم آب خانگی  NTC. دماسنج پروب 24

 2داخلی آب داغ  NTC. دماسنج پروب 25
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 NTC. دماسنج پانل خورشیدی 26

 NTC. تست بازدارنده دما عملکرد 27

 (5Volt÷  0متریک -نسبت / mA 20÷  4فشار )NTCدما  1. مدار پروب خازنی 28

 (5Volt÷  0متریک -نسبت / mA 20÷  4)فشار  NTCدما  2. مدار پروب کنسانتره 29

 (5Volt÷  0متریک -نسبت / mA 20÷  4)فشار  1. مدار مدار پروب فشار خروجی 30

 ولت( 5÷  0نسبت متریک  / mA 20÷  4)فشار  1. مدار مدار پروب اواپوراتور 31

 5Volt÷  0متریک -نسبت  Aux 1 4 ÷ 20 mA. کنترل پروجکشن خروجی 32

 5V÷  0متریک -نسبت  Aux 2 4 ÷ 20 mA. کنترل پروب خروجی 33

 (mA 20÷  4. پروب تنظیم دینامیکی )34

 فشار سنج 1یا مدار  1. کمپرسور 35

 فشار سنج 2یا مدار  2. کمپرسور 36

 )سنسور داخلی( Visograph 2.0. دمای داخلی ترمینال از راه دور 37

 )سنسور خارجی( Visograph 2.0. دمای دورانی ترمینال از راه دور 38
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 Visograf 2.0. رطوبت داخلی 39

 

 عملکرد اقتصادی

 

 کمپرسور / اس 

چشمک زدن در طول 

 تاخیر شروع

 

  پمپ آب / فن تهویه  عملکرد تخلیه

اقتصاد و یا روشن / 

 خاموش جدول زمانی

  خنک کننده فن 

  بخاری برقی  خنثی کردن

  آب داغ داخلی  زنگ خطر

  بازیابی فعال شد  
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به خواندن / تغییر دادن 

نقطه تنظیم اجازه می 

 دهد

اجازه می دهد که  

ارزش پروب های 

پیکربندی شده در 

Ichill را بخواند 

 

اجازه می دهد تا آالرم 

 ها را بخواند

اجازه می دهد تا  

Ichill  را در حالت

گرمایشی یا خنک 

کاری تغییر دهید )به 

مراجعه  CF78پارامتر 

 کنید(

 

اجازه می دهد برای 

 SERVICEورود به 

menù 

اجازه می دهد تا  

Ichill  را در حالت

گرمایشی یا خنک 

کاری تغییر دهید )به 
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مراجعه  CF78پارامتر 

 کنید(

اجازه می دهد تا 

 اطالعات اصلی مدارها

را بخوانید )وضعیت 

کمپرسور، وضعیت 

پمپ آب، مقدار 

 پروب فشار، ...(

 Ichillاجازه می دهد  

قرار  STD-BYرا در 

 دهید

 

 

 

 

 فشار دهید  Ichill کلید را برای تجسم ارزش پروب های پیکربندی شده در
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کننده باشد،  در حالت خنک Ichill برای خواندن مقدار نقطه تنظیم )نقطه تنظیم خنک کننده اگر

 در حالت گرمایش، خنک کننده و نقطه تنظیم ناخوشایند باشد اگر Ichill نقطه تنظیم گرما اگر

Ichillدر STD_BY باشد یا از راه دور خاموش، داخلی داغ آب هنگام فعال بودن) 

همچنین ممکن است وضعیت وضعیت صرفه جویی در انرژی، وضعیت نقطه دینامیکی و مقدار 

ر تعیین شده در صورت فعال بودن صرفه جویی در مصرف انرژی یا نقطه دینامیکی واقعی مقدا

 .فعال باشد

 :)خنک کننده، گرمایش یا گرم آب خانگی( ینقطه تنظیم تنظیمبرای 

 برای فشار دادن یا انتخاب مقدار نقطه تنظیم فشار دهید

 

 مطبوعات 

o برای تغییر مقدار، فشار دهید 

 فشار دهید.برای تایید عملیات 
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 :برای خواندن وضعیت هشدار، کلید را فشار دهید وضعیت زنگ می تواند باشد 

 فعال: هشدار هنوز فعال است و امکان تنظیم مجدد آن وجود ندارد

o تنظیم مجدد: زنگ فعال نیست و امکان تنظیم مجدد آن وجود دارد 

 :روش بازنگری دستی

o را فشار دهید یا برای انتخاب زنگ؛ 

o برای بازنشانی زنگ فشار دهید 

در صورت بروز زنگ خطر بیش از حد کمپرسور هنگام درخواست رمز عبور، این مرحله را دنبال 

 :کنید

o را فشار دهید تا زنگ خطر اضطراری کمپرسور را انتخاب کنید 

o مطبوعات 

o مطبوعات 
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o برای فشار دادن یا برای وارد کردن مقدار رمز عبور (پارامتر AL46) 

o مطبوعات برای تایید عملیات 

 

 

 :این امکان وجود دارد که اطالعات زیر را بخوانید کمه ی خدمات با فشار دادن

 برنامه نویسی پارامتر

 

 ساعت برنامه نویسی

 ON / OFF صرفه جویی در انرژی و زمان بندی

 تعمیر کمپرسور

ساعت کار و تعداد راه اندازی )و بازنشانی ممکن است کمپرسور را برای نگهداری غیرفعال کنید، 

 .آنها( را بخوانید
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 تعمیر پمپ آب

 ممکن است ساعت کار را بخوانید / تنظیم مجدد کنید

 تعمیر مدار

 ها هشدارتجسم و بازنشانی 

 تجسم و بازنشانی زنگ هشدار

 وضعیت خنثی کردن

 وضعیت شیر

 I / O وضعیت

 اطالعات کمپرسور پیچ

وجود دارد که درجه حرارت تخلیه، وضعیت شیر تزریق مایع و وضعیت شیر پایین را این امکان 

 مطالعه کنید

 خروجی کمکی و وضعیت گرماده ها

 بازیابی حرارت و وضعیت آب گرم خانگی 
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 خنک کننده رایگان و تجسم پانل خورشیدی 

لود نقشه پارامتر با کلید فوریامکان تغییر زبان، تنظیم کنتراست و نور پس زمینه وجود داردلود و دان

 

 ویزوگراف   پپیکربندی

خنکی )برای سازگاری با صفحه کلید(، نسخه سیستم  این امکان وجود دارد که نسخه سیستم عامل

 .عامل و نسخه کیبورد صفحه کلید را بخواند
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  برنامه نویسی پارامترها

 می توانید مقادیر پارامترها را خوانده و یا تغییر دهید . با فشار دادن  

 را انتخاب کنید . (Pr3 یا Pr2 )با فشار دادن کلید یا سطح 2)پیش فرض( یا سطح  1سطح 

 را فشار دهید . 

 را فشار دهید تا پسورد را وارد کنید .  یا  

 د فشار دهید .یرا برای تای دکمه ی 

 . صورت دستورالعمل را تکرار کنید(را نشان می دهد )در غیر این " پسوردتایید " صفحه نمایش

 ارامترها را تجسم نمایید . پرا فشار دهید تا   
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باعث می شود گروهی از پارامترهای متغیر را انتخاب نمایید ،  یا  فشار دادن دکمه های 

 را فشار دهید . سپس دکمه 
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 را تغییر داد :چگونه می توان میزان پارامترها 

 را فشار دهید تا تغییر پارامتر را انتخاب نمایید .  و  دکمه های 

 را فشار دهید . دکمه  

 را برای تغییر مقادیر فشار دهید . و  دکمه های 

 را برای تایید فشار دهید . دکمه ی 
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 فشار دهید . را برای ثبت پارامترها  یا  دکمه ی 

  ON_OFF صرفه جویی در انرژی / تجسم برنامه ریزی برنامه نویسی ساعت و

  ON / OFF این امکان وجود دارد که ساعت را تنظیم کنید و صرفه جویی در انرژی و زمانبندی

 .را بخوانید

 : چگونگی تنظیم ساعت

 را برای انتخاب تغییر تاریخ ) ساعت ، دقیقه ، روز ( فشار دهید . و  دکمه های 

 را فشار دهید . دکمه ی 

 را برای تغییر مقادیر فشار دهید .  و  دکمه های 

 را برای تایید فشار دهید . دکمه ی 
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می توانید اطالعات مربوط به صرفه جویی  یا  با فشار دادن دکمه ی 

 انرژی و جدول بندی خاموش و روشن را بخوانید .

برای تغییر ساعت باند زمانی و عملکرد آن وارد کردن برنامه ی پارامتری ضروری می باشد 

 ( .ES)پارامترهای 

 

 

  حفظ کمپرسور

 کمپرسور را در حال کار کردن با اعداد و تاریخ تجسم باعث می شود تا فشار دادن

 همچنین می توانید برای حفظ کمپرسور آن را از کار بیندازید .  نمایید .
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می توانید ساعات کاری و میزان راه اندازی هر کمپرسور را تنظیم  با فشار دادن دکمه ی 

 نمایید . 

 
 

 ریست کردن ساعات کاری و میزان روشن نمودن :نحوه ی 

 فشار دهید .  RSTرا برای انتخاب  و  دکمه های 

RESET  . را فشار دهید 

SET . را فشار دهید 
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 را فشار دهید .   PASSWORDکلمه ی 

SET . را فشار دهید 

ENTER  . را فشار دهید 

 

 نحوه ی از کار انداختن کمپرسور :

 .را برای انتخاب وضعیت کمپرسور فشار دهید  و  دکمه ی 

 را برای پنج ثانیه فشار دهید .  دکمه ی 

 فشار دهید .  "از کار انداختن  "را برای انتخاب وضعیت  و  دکمه ی 

 را برای پنج ثانیه فشار دهید تا عملکرد را تایید نمایید . دکمه ی 

 

 حفظ پمپ آب 

 نحوه ی ریست کردن ساعات کاری :

 فشار دهید .  RSTرا برای انتخاب  و  دکمه های 
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RESET  . را فشار دهید 

SET . را فشار دهید 

 را فشار دهید .   PASSWORDکلمه ی 

SET . را فشار دهید 

ENTER  . را فشار دهید 

 
 

 حفظ مدار 

را فشار دهید تا جهت حفظ مدار آن را از کار بیندازید ؛ تمامی کمپرسور پس از کار انداختن   

 مدار خاموش خواهند شد . 

 نحوه ی از کار انداختن مدار :
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 را برای از کار انداختن مدار انتخاب نمایید .  و  دکمه های 

 را برای پنج ثانیه فشار دهید .  دکمه ی 

 فشار دهید .  "از کار انداختن  "را برای انتخاب وضعیت  و  دکمه ی 

 را برای پنج ثانیه فشار دهید تا عملکرد را تایید نمایید . دکمه ی 

 

 زنگ هشدار و ریست کردن آن تجسم 

وضعیت ا تجسم نمایید ؛ می توانید هشدارها ر یا  با فشار دادن دکمه ی 

 رنگ هشدار می تواند طبق زیر باشد :

 فعال نمودن : زنگ هشدار هنوز هم فعال می باشد و ریست کردن آن امکان پذیر نمی باشد .

 زنگ هشدار فعال نمی باشد و ریست کردن آن امکان پذیر می باشد .ریست کردن : 
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 ریست کردن دستی تمامی زنگ هشدارها :

را برای ریست کردن تمامی زنگ هشدارها )تنها هشدارهایی که فعال نمی  RST ALLدکمه ی 

 باشند( فشار دهید . 

 

 فرآیند ریست کردن دستی

 را برای انتخاب زنگ هشدار فشار دهید . و  دکمه های 

 را برای ریست کردن زنگ هشدار فشار دهید . دکمه ی 

 

به هنگام صدای باالی زنگ هشدار ، پسوردی از شما درخواست می شود ، در آنصورت طبق موارد 

 زیر عمل نمایید :

 را برای انتخاب صدای باالی زنگ هشدار فشار دهید .  و  دکمه های 

 را فشار دهید . دکمه ی 

 را فشار دهید .  دکمه ی 

 را برای وارد نمودن پسورد فشار دهید .  و  دکمه های 
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 را برای تایید عملکرد فشار دهید .  دکمه ی 

 

 

 ثبت زنگ هشدار 

 زنگ هشدار قبلی را بخوانید . 99 می توانید یا  با فشار دادن دکمه ی 

 

 

  یخ زدایی
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مکش ، درجه حرارت آغاز یخ وضعیت یخ زدایی ، فشار خازن ، فشار برای هر مدار می توانید 

 زدایی ، فشار و درجه حرارت پایان یخ زدایی را بخوانید .

 

 

را وارد  را برای انتخاب مدار یک و یا دو فشار دهید . پس از آن  و  دکمه های 

 نمایید . 

 
 

را برای خواندن  یا  یخ زدایی ترکیبی فعال می شود ، دکمه های در صورتیکه 

 جستجو و نقطه ی تنظیمی فشار دهید . میزان 
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………. 

 گرماده های الکتریکی و ....... امکان پذیر می باشد . خواندن وضعیت 

 

 

    I/Oوضعیت 

را برای انتخاب ورودی دیجیتال ، خروجی آنالوگ ، ورودی آنالوگ فشار  و  دکمه های 

 را وارد نمایید .  دهید ، سپس 
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 تجسم سازی ....
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 وضعیت خروجی آنالوگ 

 

 دیجیتالوضعیت ورودی 
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 تجسم وضعیت رله
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  پیچ دستگاه فشردن هوا

 امکان پذیر می باشد .  خواندن اطالعات مرتبط با پیچ کمپرسور

امکان پذیر می تزریقی و تنظیم مایع  تخلیهدر تجسم اول خواندن نقطه ی تنظیمی از درجه حرارت 

 باشد .

 

 

دریچه ی مایع و وضعیت دریچه ی راه اندازی بار ، وضعیت  تخلیهدرجه حرارت برای خواندن 

 حداقلی بایستی :

 را برای انتخاب مدار یک یا دو فشار دهید .  و  دکمه های 
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را برای تجسم درجه حرارت تخلیه ، وضعیت دریچه ی مایع تزریقی و  دکمه ی 

 لی از کمپرسور اول فشار دهید . دریچه ی راه اندازی بار حداقوضعیت 

 را برای ترسیم اطالعات دستگاه بعدی فشار دهید .  یا   دکمه های 

 

 

 گرما دهنده ها و خروجی های معین

 گرما دهنده ها و خروجی های معین فشار دهید .  را برای انتخاب و  دکمه های 
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 وضعیت خروجی معین
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 وضعیت خروجی معین

 

 

 بازیافت گرما و آب گرم داخلی 
 

را برای انتخاب آب گرم داخلی و بازیافت گرما فشار دهید  یا   دکمه های 

 . 
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 آب گرم داخلی 

 

، .. و را برای خواندن اطالعات تنظیمات آب گرم داخلی  یا  دکمه های 

 صفحه ی خورشیدی فشار دهید . 
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 بهبود گرما

 

 

 کننده ی مستقلصفحه ی خورشیدی و خنک 
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  64برنامه نویسی پارامترها با هات کلید 

 برای : 64بکار بردن هات کلید 

 به خنکی )دانلود( 64از هات کلید کپی کردن نقشه ی پارامتر 

 )آپلود( 64کپی کردن نقشه ی پارامتر از خنکی به هات کلید 

 

 ی :به خنک 64 دیهات کلدانلود از 

دور باشد، در  OFFو یا  STD-BYاین عملکرد در صورتی فعال می شود که خنکی در وضعیت 

 را نشان میدهد. "فعال دانلود در وضعیت استند بای  "صفحه ی نمایش پیام غیر اینصورت 

 روند دانلود : 

 قرار دهید .رابط را از طریق سوراخ باالی خنک کننده در پنج  64هات کلید 

 را انتخاب نمایید .  "ت کلید به دستگاه دانلود از ها "

 را وارد نمایید . دکمه ی  

 را نشان میدهد . "خطا  "را نشان خواهد داد وگرنه  "اوکی  "در صورتیکه عملکرد موفق باشد ، 

 : 64آپلود از خنک کننده به کلید هات 
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 روند آپلود :

 رابط قرار دهید .را از طریق سوراخ باالی خنک کننده در پنج  64هات کلید 

 را انتخاب نمایید .  "آپلود از هات کلید به دستگاه  "

 را وارد نمایید . دکمه ی  

 را نشان میدهد . "خطا  "را نشان خواهد داد وگرنه  "اوکی  "در صورتیکه عملکرد موفق باشد ، 

 

 در صورت شکست روند دانلود و آپلود :

 نگرفته است .بدرستی در پنج رابط قرار  64هات کلید 

 می باشد . 64نمونه ی هات کلید متفاوت از هات کلید 

 



103 
 

 

 

 

 پیکربندی کیبورد 
 

 تنظیم کردن امکان پذیر می باشد :

برای کاهش زمان فعال سازی نور پشت صفحه بشدت توصیه می  کنتراست و نور پشت صفحه )

 شود ( .

 انتخاب زبان

 اطالعات در مورد :

 ) برای تایید خنک کننده و کیبورد ویزوگراف (آزاد کردن .... خنک کننده 

 آزاد کردن ......
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 آزاد کردن ........

 

 نحوه ی تغییر تنظیمات :

 انتخاب تغییر تنظیمات فشار دهید .برای را  یا  دکمه های 

 را فشار دهید . دکمه ی 

 را برای تغییر تنظیمات فشار دهید . یا  دکمه های 

 را برای تایید فشار دهید . دکمه ی 
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 . اطالعات مدار 10.7

 مدار فشار دهید :خواندن اطالعات اصلی در مورد را برای  دکمه ی 

 وضعیت دستگاه فشردن هوا 

 وضعیت غیر بارگذاری 

 وضعیت تخلیه ی بار 
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 کاوشگرهای بخارشدن و متراکم شدن 

  / وضعیت فن منبعپمپ آب 

  وضعیت فن متراکم کننده 

 

 ترسیم وضعیت بارگذاری 

 روشن کردن کمپرسور                خاموش کردن کمپرسور 

 روشن کردن فن متراکم کننده          خاموش کردن فن متراکم کننده 

 ) مرحله ی تنظیمات (                         ) مرحله ی تنظیمات (

 روشن کردن فن متراکم کننده          خاموش کردن فن متراکم کننده 

 ) تنظیمات نسبی (                             ) تنظیمات نسبی (

 روشن کردن پمپ آب       خاموش کردن پمپ آب  

 روشن کردن فن منبع          خاموش کردن فن منبع  

 

نمایید را وارد  خواندن اطالعات فشار دهید و سپس   برایرا  یا  دکمه های 

 . 
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 وضعیت دستگاه های فشردن هوا 

 خاموش و روشن کردن دستگاه کمپرسور
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 دستگاه تبدیل کننده

 

 

 وضعیت تخلیه ی بار

 

 

 سازیکاوشگرهای بخارشدن و متراکم 
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 وضعیت پمپ بخار کننده 

 
 

 وضعیت فن منبع
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 وضعیت پمپ خازن 

 

 
 

 وضعیت فن خازن 

 فن با تنظیمات نسبی 

 
 

 روشن و خاموش کردن فن
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 . نحوه ی خاموش و روشن کردن دستگاه 11
 

 . خاموش و روشن کردن خنک کننده توسط کیبورد11.1
 

در حالت  cf58=1و پمپ گرمای  cf58=0تا در صورت دکمه ی * را فشار داده و آزاد نمایید 

 خنکی قرار گیرد . 

مهم : برای تغییر از پمپ خنکی به گرمایی و برعکس ، این دستگاه بایستی پیش از ادامه کار در 

 حالت استند بای تنظیم شود . 

و خنک کننده  cf58=0را فشار داده و آزاد نمایید تا در صورت  sim Cond modeدکمه ی 

cf58=1  . در حالت پمپ گرمایی قرار گیرد 

پ خنکی به گرمایی و برعکس ، این دستگاه بایستی پیش از ادامه کار در مهم : : برای تغییر از پم

 حالت استند بای تنظیم شود . 
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 حالت استند بای ) یا خاموش شدن دستگاهی که اجرا نمی شود (

هرزمانیکه پمپ هنگامیکه این دو کلید خاموش باشند ، دستگاه در حالت استند بای قرار می گیرد . 

گرمایی خاموش شوند در حالت استند بای قرار می گیرد . در طول استند بای خنک کننده و یا 

 کاربر می تواند :

 . تمامی سنجش های کاوشگر را نشان دهد 

  . رخدادهای هشدار را شناسایی کرده و ریست نماید 

 

 . خاموش و روشن کردن ورودی دیجیتال 11.2

 خاموشو روشن کردن دستگاه از ورودی دیجیتال 

 

 صورتیکه ورودی دیجیتال بعنوان خاموشی و روشنی از راه دور تنظیم شود :در 

 ............ ورودی دیجیتال 

 . کیبورد در صورتی می تواند اجرا شود که ورودی دیجیتال فعال نباشد 

  پیش از فعالسازی ورودی هنگامیکه ورودی دیجیتال فعال نباشد ، دستگاه وضعیت خود (

 نماید . ذخیره میرا دیجیتال ( 
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 . خاموش و روشن کردن دستگاه خازنی توسط ورودی دیجیتال 12

 . ورودی دیجیتال پیکربندی شده بعنوان تقاضای تنظیمات12.1

 

 تنطیم شود .  CF03 = 1دستگاه بایستی بعنوان دستگاه متراکمی 

  اگر ورودی دیجیتال فعال نباشد ، دستگاه در حالت استند بای قرار می گیرد و صفحه ی نمایش

OFF . را نشان می دهد 

  اگر ورودی دیجیتال فعال باشد ، دستگاه روشن می باشد و صفحه ی نمایشON  را نشان می

 دهد .

؛ صفحه ی نمایش در حالت خنکی انتخاب حالت خنکی و یا گرمایی توسط کیبورد انجام می شود 

اگر دستگاه دارای کمپرسورهای بیشتری را نشان می دهد .  OnHو در حالت گرمایی  OnCکلمه ی 

 :باشد 

  اغاز خواهد شد . "فعال سازی درخواست تنظیمات  "کمپرسور اول از طریق 

  و  2مرحله ی  "کمپرسورهای دیگر زمانی آغاز خواهند شد که ورودی دیجیتال بعنوان 

 تنظیم شود . "تقاضا  3با مرحله ی 
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 . ورودی دیجیتال تنظیم شده بعنوان درخواست خنک کننده 12.2

 تنظیم شود .  CF03 = 1واحد خازنی دستگاه بایستی بعنوان 

  شینما یو صفحه  ردیگ یقرار م یفعال نباشد ، دستگاه در حالت استند بااگر ورودی دیجیتال 

OFF دهد . یرا نشان م 

 شینما یباشد و صفحه  یروشن مدر حالت خنکی فعال باشد ، دستگاه  تالیجید یورود اگر 

ONC دهد . یرا نشان م 

 

 . ورودی دیجیتال تنظیم شده بعنوان درخواست پمپ گرمایی 12.3

 تنظیم شود .  CF03 = 1دستگاه بایستی بعنوان واحد خازنی 

  شینما یو صفحه  ردیگ یقرار م یاستند با فعال نباشد ، دستگاه در حالتاگر ورودی دیجیتال 

OFF دهد . یرا نشان م 

 شینما یباشد و صفحه  یروشن مدر حالت گرمایی فعال باشد ، دستگاه  تالیجید یورود اگر 

ONC دهد . یرا نشان م 
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 . انتخاب پمپ خنک کننده و یا گرما دهنده13

 . انتخاب حالت پمپ خنک کننده و یا گرما دهنده13.1

 اجازه می دهد تا حالت اجرایی را انتخاب نموده و فعال نماییم : CF59پارامتر 

 : از طریق کیبورد  CF59 = 0پارامتر 

 کاربر می تواند با استفاده از کلیدهای صفحه ی مقابل دستگاه را راه اندازی کرده و متوقف نماید .

جهت متوقف نمودن و راه اندازی ه : از طریق ورودی دیجیتال برنامه نویسی شد CF59 = 1پارامتر 

 دستگاه از کنترل راه دور . 

  این انتخاب در صورتی فعال می شود که ورودی دیجیتال بعنوان کنترل آغازی و متوقف نمودن

 تنظیم شود . هیچ یک از ورودی های دیجیتال دستگاه را در حالت استند بای تنظیم نمی کنند .

  نک کننده می شود . خاز ورودی باعث راه اندازی حالت  "بازبودن  "وضعیت 

  از ورودی باعث راه اندازی حالت گرم دهنده می شود .  "بسته شدن  "وضعیت  

  . انتخاب کیبورد غیر فعال می شود 

  کلید صفحه ی مقابل می تواند با انتخاب ورودی دیجیتال دستگاه را راه اندازی نموده و یا

 وقف نماید . مت
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 انتخاب خودکار پمپ خنک کننده و گرما دهنده از طریق ورودی آنالوگ:  CF59 =2 پارامتر

می  C-HPو یا تغییر عملکردی باعث ... از ورودی دیجیتالی و عملکرد انتخاب ورودی آنالوگ 

، کاربر می تواند حالت اجرایی باشد  CF81در صورتیکه درجه حرارت هوای بیرون در تمایز شود . 

و تغییر حالت اجرایی اجرا شود ، CF79=2 یا   CF79 = 1بااگر دستگاه را به کیبورد تغییر دهد . 

و زمان تاخیری ثابت را درخواست نماید ، کنترل کننده تمامی خروجی ها را خاموش می کند 

ده و گرما دهنده آغاز می نماید و این نشان می دهد کدام حالت سیگنالی توسط پمپ خنک کنن

 فعال خواهد شد . کمپرسور اجرایی پس از زمان محافظ 

 . تغییرات فراتر 13.2

CF60  . در صورتیکه عملکرد کنترل ورودی آنالوگ فعال باشد ، تغییری فراتر از نقطه ی تنظیمی

حالت پمپ گرما دهنده را اجرا کاوشگر می باشد که دستگاه نشان دهنده ی درجه حرارت محدود 

 می کند . 

CF61  تغییری فراتر از تمایزات . در صورتیکه عملکرد کنترل ورودی آنالوگ فعال باشد ، نشان

خنک کننده ریستارت شود دهنده ی درجه حرارت محدود و متمایز کاوشگر می باشد تا در حالت 

. 
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کاربر می تواند وضعیت را بطور دستی از کیبورد تغییر  CF81جی برای درجه حرارت هوای خار

 دهد . 

 نمودار : تغییر خودکار فراتر 

 

 . انتخاب کیبورد13.3

 

CF58 = 0  با فشار دادن دکمه ی خنکی یا :F5  دستگاه در حالت خنکی قرار می گیرد ، با فشار

 دستگاه در حالت پمپ گرمایی قرار می گیرد . F6دادن دکمه ی 

CF58 = 1  با فشار دادن دکمه ی خنکی یا :F5  دستگاه در حالت پمپ گرمایی قرار می گیرد، با

 قرار می گیرد . خنکیدستگاه در حالت  F6فشار دادن دکمه ی 
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 . انتخاب ورودی آنالوگ 13.4

CF58 = 0   ،NTC  کاوشگر درجه حرارت دمای خارجی بیشتر ازCF60+ CF61  وF5  دستگاه

 CF60، کاوشگر درجه حرارت دمای خارجی کمتر از  NTCدر حالت خنک کننده آغاز می شود ؛ 

 ر حالت پمپ گرمایی آغاز می شود .دستگاه دF6 می باشد و 

CF58 = 1  ،NTC  کاوشگر درجه حرارت دمای خارجی بیشتر ازCF60+ CF61  وF6  دستگاه

 CF60، کاوشگر درجه حرارت دمای خارجی کمتر از  NTCدر حالت خنک کننده آغاز می شود ؛ 

 دستگاه در حالت پمپ گرمایی آغاز می شود . F5می باشد و 

 

 . تنظیمات کمپرسور 14

 CF74        حالت کارکرد کمپرسور 

 0پمپ خنک کننده و گرما دهنده =                   

 1تنها خنک کننده  =                   

 2تنها گرما دهنده  =                   
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بکار بردن تعداد کمپرسورها در خنک کننده ، پمپ گرمایی و تولید آب گرم داخلی امکان پذیر می 

 باشد .

 تعداد کمپرسورهای بکار برده شده در خنک کننده .:  CO76پارامتر 

 پرسورهای بکار برده شده در پمپ گرما دهنده .: تعداد کم CO77پارامتر 

 : تعداد کمپرسورهای بکار برده شده در آب گرم داخلی . CO78پارامتر 

در صورت تولید موقت آب گرم داخلی و خنک کننده ، تعداد کمپرسورها از طریق درخواست آب 

 گرم داخلی تعریف می شود .

 

 زمان امنیت کمپرسور . 14.1

 CO01 . زمان روشن ماندن حداقلی کمپرسور پس از روشن شدن 

 CO02 . زمان خاموش ماندن حداقلی کمپرسور پس از خاموش شدن 

 CO91 . زمان حداقلی بین دو روشن ماندن از کمپرسور یکسان 

 

 تنظیمات. انتخاب کاوشگر 14.2



120 
 

باعث پیکربندی کاوشگر تنظیمات برای سرد کردن و گرم کردن می St10 و  St09پارامترهای 

 شوند . 

St09  کاوشگر تنظیمات در خنک کننده 

 = درجه حرارت شاخابه ی تبخیر کننده  0

 تبخیر کننده  1روزنه ی = درجه حرارت  1

 تبخیر کننده 2درجه حرارت روزنه ی =  2

 = درجه حرارت روزنه ی تبخیر کننده ی رایج 3

کاوشگر درجه حرارت  2.0( یا ویزوگراف VICX610پایانه ی دور )کیبورد  1= کاوشگر داخلی  4

 داخلی .

کاوشگر درجه حرارت  2.0( یا ویزوگراف VICX610پایانه ی دور )کیبورد  2= کاوشگر داخلی  5

 داخلی .

 

St10  کاوشگر تنظیمات در پمپ گرما دهنده 

 = درجه حرارت شاخابه ی تبخیر کننده  0
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 تبخیر کننده  1= درجه حرارت روزنه ی  1

 تبخیر کننده 2= درجه حرارت روزنه ی  2

 = درجه حرارت روزنه ی تبخیر کننده ی رایج 3

کاوشگر درجه حرارت  2.0( یا ویزوگراف VICX610پایانه ی دور )کیبورد  1= کاوشگر داخلی  4

 داخلی .

کاوشگر درجه حرارت  2.0( یا ویزوگراف VICX610پایانه ی دور )کیبورد  2داخلی = کاوشگر  5

 داخلی .

 شاخابه ی خازن مشترک= درجه حرارت  6

 خازنی 1= درجه حرارت شاخابه ی  7

 خازنی 2= درجه حرارت شاخابه ی  8

 خازنی 1درجه حرارت روزنه ی =  9

 خازنی 2= درجه حرارت روزنه ی  10

 حرارت روزنه ی خازن مشترکدرجه =  11
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 . تنظیمات متناسب 14.3

 تنظیمات خنک کننده 

 

 

 تنظیمات گرما دهنده 
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 مدار خنثی . تنظیمات 14.4

 تنظیمات کمپرسور در خنک کننده 

 

 

 . بیشترین زمان کاری در مدار خنثی بدون الصاق منبع . CO53پارامتر 

زمانیکه درجه حرارت در مدار خنثی قرار دارد ، تایمر فعال می شود ، هنگامیکه این زمان از دست 

بی تغییر جلوگیری نماید می رود ، خنک کننده تمامی کمپرسورها را روشن می کند تا از موقعیت 

 باشد عملکرد آن غیر فعال می باشد .  0در صورتیکه میزان پارامتر . 
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زمانیکه درجه حرارت  . بیشترین زمان کاری در مدار خنثی بدون منبع چرخشی . CO54پارامتر 

تایمر فعال می شود و هنگامیکه این در مدار خنثی قرار دارد و تنها یک کمپرسور روشن می باشد ، 

کمپرسور را خاموش می کند و کمپرسور موجود را روشن می خنک کننده زمان از دست می رود ، 

 کند . 

 باشد عملکرد آن غیر فعال می باشد . 0یکه میزان پارامتر در صورت

 

 . مدیریت دستگاه کمپرسورها 15

 . راه اندازی کمپرسورها15.1

 راه اندازی کمپرسور را طبق زیر تعریف می کند : CO10پارامتر 

CO10=0  مستقیم 

CO10=1 بخش مارپیچ 

 

 . راه اندازی مستقیم 15.1.1

 کمپرسور دارای اهمیت می باشد . تنظیم یک رله برای هدایت بساوگر 
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 مثال

 تنظیم راه اندازی مستقیم برای یک کمپرسور 

 

 

 . راه اندازی بخش مارپیچ15.1.2

 :خروجی رله می باشد هر کمپرسور نیازمند دو 

  از کمپرسور  1بخش مارپیچ فنر 

  از کمپرسور 1بخش مارپیچ فنر 

 

 .می باشد  CO11زمان تاخیری بین فعالسازی فنر اول و دوم 
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  مثال

 

 تنظیمات بخش مارپیچی از خروجی های رله ی کمپرسور ؛

RL1  تنظیم پارامتر :CF41  =c39  کمپرسور اول بخش مارپیچاول فنر 

RL2  : تنظیم پارامترCF42  =c40 فنر دوم بخش مارپیچ کمپرسور اول 

 

  کمپرسور با بخش مارپیچ. راه اندازی 15.1.3

 .روشن می شود  اول : فنر اول بخش مارپیچ کمپرسور اولمرحله ی 

را روشن می  فنر دوم بخش مارپیچ کمپرسور اول CO11پس از آن زمان تاخیری دوم : ی مرحله 

 نماید تا کمپرسور خروجی های رله ی یکسان را خاموش نماید . 

 

 راه اندازی بخش مارپیچ کمپرسورها و یا ظرفیت کمپرسورها . 15.1.4
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کنترل  راه اندازی کامل باشد :تنظیم حرارت نیازمند تنظیم شود و کمپرسور  یک یا دوظرفیت اگر 

و کمپرسور  بخش اول موتورو پس از یک ثانیه دریچه ی مارپیچ کهربائی را روشن می کند کننده 

و با فشار دریچه  CO13 . در طول زمان تاخیری را بطور کامل کنترل می نماید  k2سپس رابط 

قدرت بیشتر زمانی از بین می رود که تنظیم حرارت نیازمند  C013.  باز می شودقدرت حداقلی 

 برای خاموش شدن دریچه باشد . 

 

 . چرخش دستگاه کمپرسورها 15.2

 ترتیب فعال سازی و غیرفعال سازی ها را مشخص می نماید .  CO14پارامتر 

CO14= 0  دنباله ی ثابت 

CO14= 1  چرخش ساعات کاری 

ساعات کاری کمتر می باشد و کمپرسور فعال بعدی از فعال شدن کمپرسور اول ، کمپرسور دارای 

 همان قوانین پیروی می نماید . 

CO14= 2 چرخش راه اندازی 

کمتر می باشد و کمپرسور فعال بعدی از راه اغاز بکار فعال شدن کمپرسور اول ، کمپرسور دارای 

 همان قوانین پیروی می نماید .
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 کنترل مرحله ی ظرفیت . 15.3

CO06 . حالت عملکرد مرحله ی ظرفیت 

 برای انتخاب حالت عملکرد مرحله ی ظرفیت ، خواهشا اسناد فنی کمپرسور را بخوانید . 

CO06 = 0 . مرحله ی خاموش و روشن شدن 

خنک کننده روشن دریچه در صورتی باز می شود که  25باشد ، % CO07=3و  CO07=2اگر 

خنک کننده در از دریچه در صورتی خاموش می شود که  25%به نقطه ی تنطیمی رسد . باشد و 

 حالت استند بای و یا خاموشی قرار گیرد . 

CO06 = 1 عملکرد مستقیم 

دریچه در صورتی باز می شود که خنک کننده روشن  25باشد ، % CO07=3و  CO07=2اگر 

از دریچه در صورتی خاموش می شود که خنک کننده در  25باشد و به نقطه ی تنطیمی رسد . %

 حالت استند بای و یا خاموشی قرار گیرد .

CO06 = 2  عملکرد معکوس 
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دریچه در صورتی باز می شود که خنک کننده روشن  25باشد ، % CO07=3و  CO07=2اگر 

از دریچه در صورتی خاموش می شود که خنک کننده در  25باشد و به نقطه ی تنطیمی رسد . %

 حالت استند بای و یا خاموشی قرار گیرد .

CO06 = 3  مراحل پیوسته به همراه عملکرد مستقیم 

چه در صورتی باز می شود که خنک کننده روشن دری 25باشد ، % CO07=3و  CO07=2اگر 

از دریچه در صورتی خاموش می شود که خنک کننده در  25باشد و به نقطه ی تنطیمی رسد . %

 حالت استند بای و یا خاموشی قرار گیرد .

 توجه :

: اگر درخواست برق حاالت مستقیم و معکوس مرحله ی ترتیبی در ظرفیت کنترل در هنگام کار با 

 مرحله ی دیگر را نیز فعال می سازد . 25، دستگاه %باشد  75و % %50

 راه اندازی بار حداقلی . 15.4

 : تنظیم آغاز بکار با بار حداقلی CO07پارامتر 

 می شود . این پارامتر باعث تنظیم عملکرد مرحله ی اول برای کمپرسورهای جایگزین و مارپیچ 
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CO07=0  دریچه مرحله ی ظرفیت اولیه تنها برای آغاز کمپرسور در بار حداقلی بکار می رود ؛

 ، سپس خاموش می شود . باز می شود ثانیه  13بمدت 

CO07=1  بعنوان مرحله ی پایین تنظیمات بکار می رود . مرحله ی ظرفیت اولیه 

CO07=2 دستگاه کمپرسور مارپیچ 

دریچه زمانی باز می مرحله ی ظرفیت اولیه تنها برای آغاز کمپرسور در بار حداقلی بکار می رود ؛ 

 ثانیه روشن می ماند .  13شود که کمپرسور خاموش باشد و پس از روشن کردن کمپرسور بمدت 

CO07=3 دستگاه کمپرسور مارپیچ 

ی رود و زمانیکه کمپرسور خاموش مرحله ی ظرفیت اولیه بعنوان مرحله ی پایین تنظیمات بکار م

 می شود دریچه باز می شود . 

 

 تنظیم حرارت متناوب دریچه برای کمپرسورهای مارپیچ. 15.5

و زمانیکه کمپرسور دارای دریچه ی تنظیم حرارت متناوب می باشند برخی از کمپرسورهای مارپیچ 

 خاموش می شود .  CO09روشن و در  CO08، این دریچه در روشن می شود 
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 کنترل شده مپرسورهای . معکوس کننده ی ک16

 .(OUT1÷OUT4)خروجی تنظیمی خنک کننده ارائه می شود  4توسط یکی از  10V÷0سیگنال 

معکوس کننده ی کنترل شده تنها می تواند از طریق تنظیمات متناسب بکار برده شود کمپرسورهای 

 دستگاه :تنظیمات ممکن ( . St11=0)پارامتر 

  مدار اول : معکوس کننده ی کمپرسورهای کنترل شده اول 

  روشن و خاموش کردن کمپرسور مدار اول : معکوس کننده ی کمپرسورهای کنترل شده اول و

 دوم .

  : معکوس کننده ی کمپرسورهای کنترل شده اول برای هر مدار .مدارهای دوم  

  کنترل شده اول و روشن و خاموش کردن مدارهای دوم : معکوس کننده ی کمپرسورهای

 دوم برای هر مدار .  کمپرسور

 

فعال نمودن مرحله ی اول همیشه کمپرسورهای معکوس کننده ی کنترل شده می باشد و زمانی 

 درخواست نماید .  100تنظیمات ، قدرت کمپرسوری %روشن خواهد شد که 
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می کند . هنگامیکه کمپرسور معکوس  کار 1توسط  برق % برای افزایش و کاهش قدرت ، کمپرسور

ثانیه کار می کند ،  CO60برای  CO61فعال می شود ، در قدرت پارامتر کننده ی کنترل کننده 

 سپس :

  اگر پارامترCO62=0  کمپرسور برق را مطابق با درخواست تنظیمات تغییر می دهد .باشد ، 

  اگر پارامترCO62=0  کار می کند و سپس برق را مطابق با ، کمپرسور با توان حداکثری نباشد

 درخواست تنظیمات تغییر می دهد .

 

، پمپ گرما دهنده و آب گرم خروجی از کمپرسور معکوس کننده در خنک کننده محدود کردن 

 داخلی امکان پذیر می باشد .

 

 کمپرسور معکوس کننده ی کنترل شده : خنک کننده 

 ثانیه کار می کند . CO60برای  CO61در راه اندازی کمپرسور در سرعت 

 

 کمپرسور معکوس کننده ی کنترل شده : پمپ گرما دهنده 

 ثانیه کار می کند . CO60برای  CO61در راه اندازی کمپرسور در سرعت 
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 دو کمپرسور معکوس کننده ی کنترل شده : خنک کننده 

 

 دو کمپرسور معکوس کننده ی کنترل شده : پمپ گرما دهنده 

 

 ها :پارامتر

CO60      زمان عملکردی در قدرتCO61     ثانیه      250     0، زمانیکه کمپرسور 

 معکوس کننده ی کنترل شده روشن می شود              

CO61     100     0           کمپرسورقدرت اعمال شده به هنگام روشن شدن       % 

 معکوس کننده ی کنترل شده            

CO62        ثانیه        250      1تاخیر جهت افزایش برق در طول مرحله ی راه اندازی 

 کمپرسور معکوس کننده ی کنترل شده                          

CO63     100          0         قدرت کمپرسور معکوس کننده ی کنترل شده        % 

                                                CO64تحت زمان آغازین             
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CO64     دقیقه10دقیقه        250      0      زمان عملکرد حداکثری از کمپرسور معکوس 

        CO63با قدرت کمتر از کننده ی کنترل شده             

CO65               انیهث10ثانیه          250    0زمان عملکرد کمپرسور معکوس کننده ی 

 کنترل شده با قدرت حداکثری            

CO66     ساعت1ساعت        999    0        زمان عملکرد حداکثری کمپرسور معکوس 

          کنترل شدهکننده ی             

CO67               0میزان حداقلی کمپرسور معکوس کننده ی         CO68       % 

 کنترل شده ی اول                        

CO68            میزان حداکثری کمپرسور معکوس کننده یCO67       100      % 

 کنترل شده ی اول                       

CO69               0میزان حداقلی کمپرسور معکوس کننده ی          CO70          % 

 کنترل شده ی دوم       

CO70           میزان حداکثری کمپرسور معکوس کننده یCO69       100         % 
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 کنترل شده ی دوم       

 

CO71           ثانیه       250        1تاخیر برای افزایش و کاهش قدرت کمپرسور 

 معکوس کننده ی کنترل شده               

..... 

CO79           100        1سرعت حداکثری کمپرسورهای معکوس کننده        % 

 در خنک کننده            

CO80           100        1سرعت حداکثری کمپرسورهای معکوس کننده        % 

 در پمپ گرمادهنده                

CO81           100        1سرعت حداکثری کمپرسورهای معکوس کننده        % 

 در آب گرم داخلی                 

CO82   درجه حرارت بیرون برای کاهش سرعت 

 کمپرسورهای معکوس کننده در پمپ گرمایی           

CO83   درجه حرارت ..... برای کاهش سرعت 
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 ننده در پمپ گرماییکمپرسورهای معکوس ک           

CO84    سرعت کمپرسور در صورتیکه درجه حرارت بیرون بیشتر ازCO82 . باشد 

 

 . کمپرسورهای معکوس کننده در پمپ گرمادهنده و درجه حرارت خارجی 16.1

کاهش سرعت کمپرسورها در پمپ گرمادهنده زمانی امکان پذیر می باشد که درجه حرارت خارجی 

 ش یابد . در دمای معینی افزای

 

 

 . ..... کمپرسور 17

 خنک کننده می تواند ..... را کنترل نماید .
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 . دستگاه بایستی دارای یک مدار گازی باشد 

  دستگاه بایستی فقط در حالت خنک کننده کار کند 

 . دستگاه بایستی حالت متناسب تنظیم شود 

 . دستگاه بایستی دارای کمپرسورهای خاموش و روشنی باشد 

 

 باعث فعال ساختن تنظیمات ..... کمپرسور می شود : Cr01پارامتر 

Cr01 = 0  . تنظیمات ..... کمپرسور غیر فعال می شوند 

Cr01 = 1   کمپرسور فعال می شود و تنظیمات موجود در کاوشگر که توسط پارامتر ...ST09 

 تعریف شده است . 

Cr01 = 2   موجود در بخار کننده ...و تنظیمات ... کمپرسور فعال می شود 

 در تنظیمات بکار برد امکان پذیر می باشدمی تواند  یی که کنترل کنندهانتخاب تعداد کمپرسورها

 می باشد . Cr08و پارامتر آن 

انتخاب تعداد فن خازن هایی که کمپرسور می تواند در تنظیمات بکار برد امکان پذیر می باشد و 

 می باشد . Cr09 پارامتر
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 . کمپرسورهای دارای قدرت ظرفیت مختلف 18

 این عملکرد در صورتی فعال می شود که :

 . دارای یک مدار در دستگاه باشد 

 . حداقل دو کمپرسور تنظیم شوند 

  نباشد و برای هر یک متفاوت باشد . 0ظرفیت کمپرسورها 

 پارامترها شامل :

CF67         100%       0ظرفیت کمپرسور اول 

CF68         100%       0ظرفیت کمپرسور دوم 

CF69        100%       0ظرفیت کمپرسور سوم 

CF70      100%      0ظرفیت کمپرسور چهارم 

CF71        100%      0ظرفیت کمپرسور پنجم 

CF72       100%      0ظرفیت کمپرسور ششم 

CF73    15       0ه      دقیق 15تعداد حداکثری راه اندازی کمپرسورها در 

 : مدار دارای دو کمپرسورمثال 
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  اولین کمپرسور فعال کمپرسور دارای ظرفیت کمتر می باشد .:  1مرحله ی 

  کمپرسور خاموش می شود و با ظرفیت باالتر فعال می شود .:  2مرحله ی 

 . هر دوی کمپرسورها فعال می شوند 

 

 . کنترل مدار : اشباع یا تعادل سازی .19

 نحوه ی متعادل ساختن مدارها امکان پذیر می باشد :در صورت دو دستگاه مداری 

  روشن کردن تمامی کمپرسورهای مدارها پیش از روشن کردن کمپرسورهای مدار دیگر امکان

 پذیر می باشد .

  گریمدار د کمپرسوراولین روشن کردن و پس از آن  مداریک  کمپرسوراولین روشن کردن 

 .  باشد یم ریامکان پذ

 

 اشباع مدار

CO15 = 0  دارای دو کمپرسور باشد 2دارای دو کمپرسور و در مدار  1اگر دستگاه در مدار  ،

 ترتیب فعالسازی چنین می باشد :
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کمپرسور  2مدار       کمپرسور اول  2مدار        کمپرسور اول       مدار اول کمپرسور دوم  1مدار 

 دوم .

 

 متعادل ساختن مدار

CO15 = 1  دارای دو کمپرسور  2دارای دو کمپرسور و در مدار  1اگر دستگاه در مدار 

 باشد ، ترتیب فعالسازی چنین می باشد :

کمپرسور  2کمپرسور اول       مدار  2کمپرسور اول       مدار اول کمپرسور دوم        مدار  1مدار 

 دوم .

 

 . زمان عملکرد حداکثری از کمپرسور20

پس از زمانیکه در مداری کمپرسورهای زیادی وجود داشته باشند اما یکی از آنها روشن باشد ، 

 و کمپرسور دیگر روشن می شود . دستگاه کمپرسور خاموش می شود و  CO72زمان عملکرد 

 

 پمپ از کار افتادن. 21
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CO36 = 1  آخری پیش از خاموش شدن کمپرسور فعال می شود ؛ کاهش پمپ در طول خاموشی

  CO39دریچه ی تنظیم حرارت بسته می شود ، کمپرسور تا زمان تغییر فشار و یا زمان حداکثری

اگر  دستگاه در حالت عادی کار می کند .؛ در این مورد هشداری روشن می شود اما فعال می شود 

، خنک کننده هشدار دستی ایجاد می نماید . هر ساعت رخ دهد  AL21 زنگ هشدار بیشتر از

زمانیکه کمپرسور غیر فعال می شود .  AL02دار فشار پایین پس از فعالسازی دریچه برای زمان هش

 اول مدار روشن می شود ، دریچه ی تنظیم حرارت یک ثانیه پیش از آن روشن می شود . 

CO36 = 2 ن شدن فعال می شود خاموش و روشپمپ در طول  از کار افتادن.  

 کمپرسور خاموش می شود . 

از خاموش شدن کمپرسور آخر ، دریچه ی تنطیم حرارت خاموش می شود و کمپرسور تا پیش 

فعال می شود ؛ در این مورد هشداری روشن می شود   CO39زمان تغییر فشار و یا زمان حداکثری

هر ساعت رخ دهد ،  AL21اما دستگاه در حالت عادی کار می کند . اگر زنگ هشدار بیشتر از 

ستی ایجاد می نماید . هشدار فشار پایین پس از فعالسازی دریچه برای زمان خنک کننده هشدار د

AL02  غیر فعال می شود . زمانیکه کمپرسور اول مدار روشن می شود، دریچه ی تنظیم حرارت

یک ثانیه پیش از آن روشن می شود . اگر تغییر فشار پایین پمپ به حالت فعال باقی بماند ، 

هشدار کاهش پمپ نمایش داده می شود  CO39شوند و پس از زمان کمپرسورها ریستارت نمی 



142 
 

در صورتی انتخاب می شود که هشدار کاهش پمپ بصورت خودکار بوده و یا  AL23هشدار . 

 ریست دستی باشد :

 AL23 =0  زمانی ریستارت خواهد شد که تغییر فشار پایین پمپ ریست خودکار ، کمپرسور

 فعال باشد .

 AL23=1  ریست دستی ؛ اگر میزان هشدار پایین پمپ در هر ساعت کمتر ازAL22  باشد

باشد  AL22و اگر میزان هشدار پایین پمپ در هر ساعت بیشتر از ریست خودکار می باشد 

 ریست بصورت دستی می باشد .

 

 در طول خاموشی در حالت خنک کننده فعال می شود . CO36 = 3پارامتر 

در حالت از کار  تنها در حالت خنک کننده کار می کند . CO36=1پمپ بعنوان  از کار افتادنروند 

دریچه ی تنظیم حرارت زمانی فعال می شود که کمپرسور اول روشن باشد افتادن پمپ گرمادهنده 

 زمانی غیر فعال می باشد که کمپرسور آخری خاموش باشد .و 

 

 . از کار افتادن پمپ با کاوشگر فشار پایین 21.2

CO36 = 1 . از کار افتادن پمپ در طول خاموشی فعال می باشد 
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پیش از خاموش شدن کمپرسور آخر ، دریچه ی تنطیم حرارت بسته می شود و کمپرسور تا زمان 

فعال می شود ؛ در این مورد هشداری   CO39و یا زمان حداکثری  CO37تغییر فشار کمتر از

هر ساعت  AL21می کند . اگر زنگ هشدار بیشتر از  روشن می شود اما دستگاه در حالت عادی کار

رخ دهد ، خنک کننده هشدار دستی ایجاد می نماید . هشدار فشار پایین پس از فعالسازی دریچه 

غیر فعال می شود . زمانیکه کمپرسور اول مدار روشن می شود، دریچه ی تنظیم  AL02برای زمان 

 حرارت یک ثانیه پیش از آن روشن می شود .

CO35 = 2  . از کار افتادن پمپ در طول خاموش و روشن شدن فعال می شود 

پیش از خاموش شدن کمپرسور آخر ، دریچه ی تنطیم حرارت بسته می شود و کمپرسور تا زمان 

فعال می شود ؛ در این مورد هشداری   CO39و یا زمان حداکثری  CO37تغییر فشار کمتر از

هر ساعت  AL21عادی کار می کند . اگر زنگ هشدار بیشتر از  روشن می شود اما دستگاه در حالت

رخ دهد ، خنک کننده هشدار دستی ایجاد می نماید . هشدار فشار پایین پس از فعالسازی دریچه 

غیر فعال می شود . زمانیکه کمپرسور اول مدار روشن می شود، دریچه ی تنظیم  AL02برای زمان 

فشار بیشتر از می شود که  روشنی شود و کمپرسور زمانی حرارت یک ثانیه پیش از آن روشن م

CO37 + CO38  . باشد 
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 CO39کمپرسورها ریستارت نمی شوند و پس از زمان باشد  CO37 + CO38اگر فشار کمتر از 

در صورتی انتخاب می شود که هشدار  AL23هشدار کاهش پمپ نمایش داده می شود . هشدار 

 کاهش پمپ بصورت خودکار بوده و یا ریست دستی باشد :

 AL23 =0  ریست خودکار ، کمپرسور زمانی ریستارت خواهد شد که تغییر فشار پایین پمپ

 فعال باشد .

 AL23=1  ریست دستی ؛ اگر میزان هشدار پایین پمپ در هر ساعت کمتر ازAL22  باشد 

 باشد  AL22دکار می باشد و اگر میزان هشدار پایین پمپ در هر ساعت بیشتر از ریست خو   

 ریست بصورت دستی می باشد .

CO36 = 3 . در طول خاموشی در حالت خنک کننده فعال می شود 

تنها در حالت خنک کننده کار می کند . در حالت از کار  CO36=1روند از کار افتادن پمپ بعنوان 

افتادن پمپ گرمادهنده دریچه ی تنظیم حرارت زمانی فعال می شود که کمپرسور اول روشن باشد 

 و زمانی غیر فعال می باشد که کمپرسور آخری خاموش باشد .

CO36 = 4 فعال می شود . از کار افتادن پمپ در طول خاموشی و روشنی در حالت خنک کننده 
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تنها در حالت خنک کننده کار می کند . در حالت از کار  CO36=1روند از کار افتادن پمپ بعنوان 

افتادن پمپ گرمادهنده دریچه ی تنظیم حرارت زمانی فعال می شود که کمپرسور اول روشن باشد 

 و زمانی غیر فعال می باشد که کمپرسور آخری خاموش باشد .

 

 فتادن پمپ توسط زمان . از کار ا21.3

از روشن  CO58فعال شود ؛ در این مورد کمپرسور پس از از کار افتادن می تواند از طریق زمان نیز 

از خاموش شدن دریچه ی تنطیم  CO59شدن دریچه ی تنظیم حرارت فعال می شود و پس از 

 حرارت غیر فعال می شود . 

 

CO 58                        ثانیه         250           0زمان حداکثری برای فعالسازی 

 از کار افتادن پمپ در طول خاموش شدن        

CO 59                       ثانیه         250           0زمان حداکثری برای فعالسازی 

 از کار افتادن پمپ در طول روشن شدن        

 یه ی بار الکتریکی . تخل22

 . درجه حرارت باال از شاخابه ی تبخیرکننده ی آب22.1
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برای هر  بکار بردن این عملکرد در صورتی امکان پذیر می باشد که حداقل دو مرحله ی قدرتی

 وجود داشته باشد .  مدار و یا کمپرسور معکوس کننده

 

 فعالسازی تخلیه ی بار

باشد،  CO42برای زمان  CO40زمانیکه درجه حرارت شاخابه ی تبخیرکننده ی آب بیشتر از 

در مورد  CO96یا سرعت  CO49دستگاه با تعدادی از کمپرسورهای انتخابی در پارامتر 

 کمپرسورهای معکوس کننده کار می کند . 

 

 مثال 

 دو مدار و سه کمپرسور برای هر مدار 

باشد ، به هنگام تخلیه ی بار دو کمپرسور  CO49 = 2اگر می باشند ؛ کمپرسور در حال اجرا  6

 مورد همچنان کار می کنند .  4خاموش می شوند و 

 

 غیر فعالسازی تخلیه ی بار 
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عملکرد تخلیه باشد  CO40-CO41کمتر از زمانیکه درجه حرارت شاخابه ی تبخیر کننده ی آب 

 تمامی کمپرسورهای موجود کار می کنند . غیر فعال می شود و ی بار 

 

  اطالعات تخلیه ی بار

باقی بماند ، پس  CO40-CO41و  CO40اگر درجه حرارت شاخابه ی تبخیر کننده ی آب بین 

 عملکرد تخلیه ی بار غیر فعال می شود .  CO43زمان از 

 

 ، درجه ی باالی خازن و یا فشار پایین تبخیر کننده . فشار زیاد خازن 22.2

 فعالسازی تخلیه ی بار در حالت خنک کننده 

، دستگاه با تعدادی از کمپرسورهای باشند  CO44حرارت خازن بیشتر از ی زمانیکه فشار و درجه 

در مورد کمپرسورهای معکوس کننده کار می کند .  CO96یا سرعت  CO49انتخابی در پارامتر 

 = CO50اگر بار کار می کند و  CO50عملکرد تخلیه بار حداقل مارپیچ باشد اگر این کمپرسور 

 باشد این عملکرد غیر فعال می شود .  0

 

 مثال
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 کمپرسور برای هر مدار 3مدار و  2

باشد ، به هنگام تخلیه ی بار دو کمپرسور  CO49 = 2کمپرسور در حال اجرا می باشند ؛ اگر  6

 مورد همچنان کار می کنند .  4خاموش می شوند و 

 

 فعالسازی تخلیه ی بار در حالت خنک کننده 

باشد عملکرد تخلیه ی بار غیر  CO44-CO45زمانیکه فشار و یا درجه حرارت خازن کمتر از 

 فعال می شود و تمامی کمپرسورهای موجود کار می کنند . 

 

 اطالعات دیگر تخلیه ی بار در حالت خنک کننده 

 CO48باشد ، پس از زمان  CO44-CO45 و  CO44بیناگر فشار و یا درجه حرارت خازن 

 عملکرد تخلیه ی بار غیر فعال می شود .

 

 تخلیه ی بار در حالت پمپ گرما دهنده 

، اگر هر کاوشگر تبخیر کننده ای  کاوشگر مرجع برای این عملکرد کاوشگر تبخیر کننده می باشد

 تنظیم شود ، این عملکرد از کاوشگر خازنی استفاده می کند . 
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سورهای انتخابی ، دستگاه با تعدادی از کمپرباشد  CO46زمانیکه فشار خازن یا تبخیر کننده کمتر از 

اگر این کار می کند . در مورد کمپرسورهای معکوس کننده  CO96یا سرعت  CO49در پارامتر 

باشد  CO50 = 0بار کار می کند و اگر  CO50کمپرسور مارپیچ باشد عملکرد تخلیه بار حداقل 

 این عملکرد غیر فعال می شود . 

 

 مثال

 کمپرسور برای هر مدار 3مدار و  2

باشد ، به هنگام تخلیه ی بار دو کمپرسور  CO49 = 2کمپرسور در حال اجرا می باشند ؛ اگر  6

 مورد همچنان کار می کنند . 4خاموش می شوند و 

 

 غیر فعالسازی تخلیه ی بار در حالت پمپ گرما دهنده 

فعال می ، عملکرد تخلیه ی بار غیر افزایش یابد  CO46+CO47زمانیکه کاوشگر تبخیر کننده در 

 شود و تمامی کمپرسورهای موجود کار می کنند .

 

 اطالعات دیگر تخلیه ی بار در حالت پمپ گرما دهنده
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عملکرد   CO48باشد ، پس از زمان  CO46+CO47و   CO46 اگر کاوشگر تبخیر کننده بین

 تخلیه ی بار غیر فعال می شود .

 

 درجه حرارت پایین از شاخابه ی تبخیر کننده ی آب . 22.3

 فعالسازی

کاوشگر تبخیر کننده ، کاوشگر تبخیر کننده ی مشترک و یا کاوشگر شاخابه برای میزان کمتر بین 

زمانیکه تعداد یکی از کاوشگرهای فوق مدار ، باعث فعالسازی عملکرد تخلیه ی بار می شود . 

تعداد کمپرسورهای ، عملکرد تخلیه ی بار فعال می شود و کاهش می یابد  CO55تحت نقطه ی 

تعیین می شود معکوس کننده در مورد کمپرسور  CO96 یا سرعت  CO49فعال از طریق پارامتر 

 .  

 غیر فعالسازی

درجه حرارت تمامی کاوشگرهای تنظیمی فراتر عملکرد تخلیه ی بار زمانی غیر فعال می شود که 

 از بین رود .  CO57باشد زمانیکه  CO55 + CO56از 

 

 . تخلیه ی بار از طریق ورودی دیجیتال22.4
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دو مرحله ی قدرتی در یک مدار این عملکرد همیشه فعال می باشد و در عملکرد خنک کننده با 

را نشان می دهد  b2CU یا b1CUاگر تخلیه ی بار فعال باشد ، صفحه ی نمایش فعال می شود . 

 CO49در صورت فعالسازی از طریق ورودی دیجیتال ، تعداد کمچرسورها در مدار وارد پارامتر . 

 می شود .  CO96کمپرسور معکوس کننده ، سرعت وارد پارامتر می شوند و در صورت 

باقی بماند ، خاموش خواهد شد و کمپرسور دیگر روشن می شود .  CO72اگر یک کمپرسور در 

برای  CO48 این زمان کار خواهند کرد .  CO97باشد هر دو کمپرسور برای زمان CO97 >0 اگر

 عملکرد تخلیه ی بار قابل استفاده نمی باشد . 

 

 

 یم حرارت برای تزریق مایعظ. دریچه ی تن23

 امکان پذیر می باشد .رسور مارپیچ پتنظیم دو دریچه برای تزریق مایع کم
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دریچه ی تنظیم حرارت نیز همیشه خاموش می باشد.  زمانیکه کمپرسور خاموش می باشد ،

 هنگامیکه کمپرسور روشن می شود :

  اگر حرارت شناسایی شده توسط کاوشگر در کمپرسور در نقطه ی تنظیمیCO51  افزایش یابد

 ، دریچه روشن می شود . 

  اگر حرارت شناسایی شده توسط کاوشگر در کمپرسور در نقطه ی تنظیمیC51-CO52  کاهش

 دریچه خاموش می شود . ابد ی

 

 . عملکرد دستگاه خازنی24

 در را تنظیم نمایید .  CF03 = 1برای فعالسازی عملکرد بعنوان متراکم کننده بایستی پارامتر 

روشن شدن کمپرسورها مربوط به وضعیت این حالت کاوشگرهای کنترلی بکار برده نمی شوند و 

 ورودی های دیجیتال فعالسازی هر کمپرسور می شوند . 

 

 . کار کردن با ورودی دیجیتال تنظیمی بعنوان درخواست تنظیمات 24.1

 ورودی دیجیتال تنظیمی بعنوان درخواست تنظیمات : 
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  و صفحه ی نمایش دستگاه در حالت استند بای قرار می گیرد اگر ارتباط فعال نباشدOFF  را

 نشان می دهد . 

 در صورتی صفحه ی نمایش، دستگاه روشن می شود و  اگر ارتباط فعال باشد ON  را نشان

یا در خنک کننده و پمپ دستگاه توسط کیبورد در حالت استند بای قرار گیرد و که می دهد 

 گرما دهنده قرار داشته باشد . 

 

کمپرسور روشن می شود ، کمپرسور دیگر توسط زمانیکه ورودی دیجیتال تنظیمی فعال باشد ، 

 ورودی های دیجیتالی دیگر فعال خواهد شد .

دستگاه می تواند از طریق کیبورد خاموش شود و برای روشن  ؛اگر ورودی دیجیتالی فعال باشد 

 شدن دستگاه موارد زیر ضروری می باشند :

  توسط کیبوردروشن کردن آن 

 . یا غیر فعالسازی و سپس فعالسازی ورودی دیجیتال 

 

 . کار کردن با ورودی دیجیتال تنظیمی بعنوان درخواست تنظیمات خنک کننده24.2

 

 ورودی دیجیتال تنظیمی بعنوان درخواست تنظیمات خنک کننده :
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  اگر ارتباط فعال نباشد دستگاه در حالت استند بای قرار می گیرد و صفحه ی نمایشOFF  را

 نشان می دهد . 

 دستگاه روشن می شود و صفحه ی نمایش در صورتی  اگر ارتباط فعال باشد ،OnC   را نشان

 می دهد که دستگاه توسط کیبورد در حالت استند بای قرار گیرد و یا در خنک کننده و پمپ

 گرما دهنده قرار داشته باشد . 

 یفعال باشد ، کمپرسور روشن م شده بعنوان درخواست تنظیمات میتنظ تالیجید یورود کهیزمان

 فعال خواهد شد . گرید یتالیجید یها یتوسط ورود گریشود ، کمپرسور د

روشن  اگر ورودی دیجیتالی فعال باشد ؛ دستگاه می تواند از طریق کیبورد خاموش شود و برای

 شدن دستگاه موارد زیر ضروری می باشند :

 روشن کردن آن توسط کیبورد 

 . یا غیر فعالسازی و سپس فعالسازی ورودی دیجیتال 

 

 . کار کردن با ورودی دیجیتال تنظیمی بعنوان درخواست تنظیمات خنک کننده24.3

 ورودی دیجیتال تنظیمی بعنوان درخواست تنظیمات پمپ گرما دهنده :
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  اگر ارتباط فعال نباشد دستگاه در حالت استند بای قرار می گیرد و صفحه ی نمایشOFF  را

 نشان می دهد . 

 دستگاه روشن می شود و صفحه ی نمایش در صورتی اگر ارتباط فعال باشد ،OnH   را نشان

رار می دهد که دستگاه توسط کیبورد در حالت استند بای قرار گیرد و یا در پمپ گرما دهنده ق

 داشته باشد . 

فعال باشد ، کمپرسور  شده بعنوان درخواست تنظیمات پمپ گرمایی میتنظ تالیجید یورود کهیزمان

 فعال خواهد شد . گرید یتالیجید یها یتوسط ورود گریشود ، کمپرسور د یروشن م

روشن اگر ورودی دیجیتالی فعال باشد ؛ دستگاه می تواند از طریق کیبورد خاموش شود و برای 

 شدن دستگاه موارد زیر ضروری می باشند :

 روشن کردن آن توسط کیبورد 

 . یا غیر فعالسازی و سپس فعالسازی ورودی دیجیتال 

 

 تنظیمات جدید و درخواست خطا
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اگر دو ورودی دیجیتالی بعنوان خنک کننده و پمپ گرمایی تنظیم شوند و هر دو بطور یکسان فعال 

خاموشی قرار می گیرد و صفحه ی نمایش فوق کلمه ی خطا را نشان می دستگاه در حالت باشند ، 

  دهد .

 

 . کار کردن با ورودی دیجیتال تنظیمی بعنوان درخواست کمپرسور24.4

  CO14روشن کردن و خاموش کردن کمپرسورها بدون پیروی از منطق ارائه شده توسط پارامتر     

دیجیتالی جدیدی تعیین می کند تا کمپرسور مشخصی از امکان پذیر می باشد و ورودی  CO15 و

       یک مدار را روشن و خاموش نماید .

این کاربرد تنها در کمپرسورهای روشن و خاموشی مشاهده می شود . در صورت تنظیمات نادرست 

 ایجاد می شوند . ACF4از ورودی های دیجیتالی تنظیمات زنگ هشدار 

  

 ورودی دیجیتالی تنظیمی بعنوان کمپرسور :تنظیمات برای کار کردن با 

 تنظیم ورودی دیجیتالی با مقادیر زیر :

  = ورودی دیجیتالیo78  یا c78)کمپرسور اول( 

  = ورودی دیجیتالیo79  یا c79)کمپرسور دوم( 
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  = ورودی دیجیتالیo80  یا c80)کمپرسور سوم( 

  = ورودی دیجیتالیo81 یا c81)کمپرسور چهارم( 

 

ورودی دیجیتالی در این تنظیمات ، منطق روشن و خاموش کردن کمپرسورها فعال نمی باشد ، 

بطور مستقیم کمپرسور را خاموش و روشن می نماید . اگر کمپرسور تعیین شده برای ورودی 

و کمپرسور برای تنطیمات در موجود نباشد ، درخواست بصورت فعال باقی خواهد ماند دیجیتالی 

کنترل کننده درخواست دیگری برده خواهد شد . در صورت دسترس بودن کمپرسور ، دسترس بکار 

 نخواهد داد . 

تنظیمات برای کار کردن با ورودی دیجیتالی تنظیمی بعنوان کمپرسور یک مدار مشخص 

: 

 تنظیم ورودی دیجیتالی با مقادیر زیر :

  = ورودی دیجیتالo84  یا c84 (1)کمپرسور اول مدار 

 تالیجید یورود = o85  یا c85 (1)کمپرسور دوم مدار 

 تالیجید یورود = o86  یا c86 (1)کمپرسور سوم مدار 

 تالیجید یورود = o87  یا c87 (1)کمپرسور چهارم مدار 
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 تالیجید یورود = o88  یا c88)بکار برده نمی شوند( 

 تالیجید یورود = o89  یا c89 (2)کمپرسور اول مدار 

 تالیجید یورود = o90  یا c90 (2)کمپرسور دوم مدار 

 تالیجید یورود = o91  یا c91 (2)کمپرسور سوم مدار 

 

( فعال CO15و CO14در این تنظیمات ، منطق روشن و خاموش کردن کمپرسورها )پارامترهای 

از مدار مشخص امکان پذیر می باشد ، اما در صورت تنظیم ، روشن کردن یک کمپرسور می باشد 

مدار ، کنترل کننده تعیین خواهد کرد کدام کمپرسور بایستی بر طبق پارامتر  بیش از یک کمپرسور در

 روشن خواهد شد .

 

 . خطای دستگاه متراکم کننده 24.5

 هشدارهای ممکن :

  پمپ گرما دهندهفعالسازی ورودی های دیجیتالی تنظیمی بعنوان خنک کننده در صورت ،

نمایش فوق کلمه ی خطا را نشان می صفحه ی دستگاه در حالت خاموشی قرار می گیرد و 

 دهد .

  ورودی های دیجیتالی ، تنظیم هشدار در صورت تنظیم نادرستACF4 . گزارش خواهد شد 
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 . پمپ تبخیر کننده ی آب و فن منبع 25

 حالت عملکرد پمپ تبخیر کننده ی آب و فن منبع :

CO16=0:  . فعال نمی باشند ؛ پمپ آب و فن منبع مدیریت نشدند 

CO16 = 1 کنترل مداوم : 

 دستگاه در حال اجرا باشد .درصورتی روشن می باشند که پمپ آب و فن منبع 

کمپرسور اول می شود و  فعال، پمپ آب فورا زمانیکه خنک کننده یا پمپ گرمایی روشن باشد 

 روشن می شود .  CO17پس از زمان تاخیری 

خاموشی راه دور قرار گیرد ، پمپ آب خاموش می زمانیکه خنک کننده در حالت استند بای و یا 

 شود .

باعث تنظیم وضعیت پمپ آب در صورت غیر منجمد نمودن خنک کننده در حالت  Ar09پارامتر 

 استند بای می شود .

CO16 = 2 : درخواست کمپرسور 
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؛ در صورت پمپ آب و فن منبع درصورتی روشن می باشند که دستگاه آخری روشن باشد 

 روشن می شود . CO17، پمپ آب پیش از کمپرسور فعالسازی کمپرسور 

کمپرسور  CO18زمانیکه کمپرسور آخری خاموش می شود ، پمپ آب و فن منبع پس از زمان 

 خاموش می شود . 

تنظیمات ، قرار می گیرد  Ar09 =1یا خاموشی راه دور و  زمانیکه دستگاه در حالت استند بای

 گرمادهنده های غیر منجمد نیز پمپ آب را روشن می کنند .نیازمند 

 پمپ همیشه زمانی خاموش می شود که :

 . خاموشی از راه دور از ورودی دیجیتال 

 بار اضافی پمپ آب 

 . هشدار تغییر جریان تبخیر کننده در صورت ریست دستی 

 

 . گروه پمپ تبخیر کننده 25.1

 کم استفاده شده پمپ آبی فعال شده پمپ تنظیم دو پمپ آبی تبخیر کننده امکان پذیر می باشد ؛ 

دیگری روشن می کار می کند ،  CO19زمان  ایربمی باشد . زمانیکه یک پمپ آبی بطور مداوم 

 ثانیه اولین کمپرسور خاموش می شود .  CO20شود و پس از 
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 د ، خاموش می شود و دیگری روشن می شود .اگر یک پمپ آبی دارای بار اضافی باش

 

 تنظیم پمپ تبخیر کننده ی آب. 25.2

پمپ تبخیر  "برای فعالسازی تنظیم پمپ تبخیر کننده ی آب بایستی یک خروجی آنالوگ مانند 

تنظیم پمپ تبخیر کننده ی آب در خنک کننده ، پمپ گرما دهنده و تنظیم شود .  "کننده ی آب 

داخلی فعال می شود ، اگر دستگاه در حالت استند بای یا خاموشی قرار گیرد پمپ تولید آب گرم 

 آبی نیز خاموش می شود .

دستگاه پمپ آبی مطابق با دو نقطه ی کاوشگر کار می کند که می تواند در حالت تابستان و زمستان 

پرسور آخری اگر وضعیت پمپ آبی منحصر به وضعیت کمپرسور باشد ، زمانیکه کم انتخاب شود .

دقیقه کار می کند سپس خاموش می  CO18برای  US60خاموش شود ، پمپ آبی در سرعت 

 شود . 

اگر وضعیت پمپ آبی منحصر به وضعیت کمپرسور نباشد ، زمانیکه کمپرسور آخری خاموش شود 

 دقیقه کار می کند . CO18برای  US60، پمپ آبی در سرعت 

 . تنظیمات طبق زیر نشان داده می شوند
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در مدار  OUT2 و  OUt1خنک کننده + خنک کننده + آب گرم داخلی)دستگاه دارای دریچه های 

 گازی( .

 

 پمپ گرما دهنده و آب گرم داخلی

 . پمپ آبی از جانب خازنی26

 . کنترل پمپ آبی خازنی 26.1

 حالت عملکرد پمپ آبی :

CO21=0 . فعال نمی باشد ، پمپ آبی کنترل نمی شود : 

CO21 = 1 :. پمپ آب و فن منبع درصورتی روشن می باشند که دستگاه در حال اجرا باشد 

زمانیکه خنک کننده یا پمپ گرمایی روشن باشد ، پمپ آب فورا فعال می شود و کمپرسور اول 

 روشن می شود .  CO17پس از زمان تاخیری 

، پمپ آب خاموش می زمانیکه خنک کننده در حالت استند بای و یا خاموشی راه دور قرار گیرد 

 شود .
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باعث تنظیم وضعیت پمپ آب در صورت غیر منجمد نمودن خنک کننده در حالت  Ar09پارامتر 

 استند بای می شود .

CO16 = 2 درخواست کمپرسور : 

پمپ آب و فن منبع درصورتی روشن می باشند که دستگاه آخری روشن باشد ؛ در صورت 

 روشن می شود . CO17کمپرسور فعالسازی کمپرسور ، پمپ آب پیش از 

کمپرسور  CO18زمانیکه کمپرسور آخری خاموش می شود ، پمپ آب و فن منبع پس از زمان 

 خاموش می شود . 

قرار می گیرد ، تنظیمات  Ar09 =1زمانیکه دستگاه در حالت استند بای یا خاموشی راه دور و 

 ی کنند .نیازمند گرمادهنده های غیر منجمد نیز پمپ آب را روشن م

 پمپ همیشه زمانی خاموش می شود که :

 . خاموشی از راه دور از ورودی دیجیتال 

 بار اضافی پمپ آب 

 . هشدار تغییر جریان تبخیر کننده در صورت ریست دستی 
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 . گروه پمپ خازنی 26.2

 تنظیم دو پمپ آبی تبخیر کننده امکان پذیر می باشد ؛ پمپ آبی فعال شده پمپ کم استفاده شده 

کار می کند ، دیگری روشن می  CO24 می باشد . زمانیکه یک پمپ آبی بطور مداوم برای زمان

 انیه اولین کمپرسور خاموش می شود . ث CO25شود و پس از 

 اگر یک پمپ آبی دارای بار اضافی باشد ، خاموش می شود و دیگری روشن می شود .

 

 . عملکرد دورانی پمپ های آبی 27

امکان پذیر  درجه حرارت مناسب آبیآن برای شناسایی ، فعالسازی اگر پمپ آبی خاموش باشد 

. اگر ، کنترل کننده تغییر کنترل کننده ها را تایید می نماید زمان روشن شدن . در پایان می باشد 

 روشن می شود .  CO87ثانیه خاموش می شود و سپس برای  CO85نیاز بود ، پمپ آبی برای 

 

 پارامترها                توصیف                    دقیقه       حداکثر        واحد سنجش
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CO 85            دقیقه 10           250          0زمان خاموشی پمپ تبخیر کننده 

 آب در صورت رسیدن بر نقطه تنظیمی           

CO 86            ساعت 10           250          0زمان خاموشی پمپ تبخیر کننده 

 آب در صورتیکه دستگاه در حالت           

 استند بای یا خاموشی قرار گیرد .           

CO 87         ثانیه 10           250          0زمان روشنی پمپ تبخیر کننده آب 

CO 88           دقیقه 10           250          0  زمان خاموشی پمپ خازنی آب  

 در صورت رسیدن بر نقطه تنظیمی         

CO 89            زمان خاموشی پمپ خازنی آب 

 ساعت 10           250          0در صورتیکه دستگاه در حالت                     

 استند بای یا خاموشی قرار گیرد .          

CO 90              ثانیه 10           250          0زمان روشنی پمپ خازنی آب 

 

 پر شتاب. آغاز 28
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در هوا و حالت گرما دهنده ف متوقف ساختن فن منبع به هنگام درجه حرارت تبخیر کننده ی 

 درجه می شود .  FA24تر از کمشاخابه 

FA24 نقطه ی تنظیمی آغازی پرشتاب 

FA25 نقطه ی متمایز آغازین پرشتاب 

 

 

 . حفظ بار الکتریکی 29

پس از نشان دادن هشدار مراقبتی امکان تعریف کردن میزان ساعات کارکرد برای هر بار الکتریکی 

 پذیر می باشد .

 میزان ساعت کارکرد کمپرسورها : CO26..CO31 پارامترهای
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 آب تبخیر کننده ی : میزان ساعت کارکرد پمپ CO32..CO33پارامترهای 

 ی آبخازنمیزان ساعت کارکرد پمپ : CO34..CO35پارامترهای 

 میزان ساعت کارکرد پمپ آب گرم داخلی: CO73پارامترهای 

 میزان ساعت کارکرد پمپ آب صفحه ی خورشیدی: CO74پارامترهای 

 میزان ساعت کارکرد پمپ آب خنک کننده ی خودکار: CO95پارامترهای 

 

 . تنظیم فن خازنی 30

موجود می باشد  Out 1...Out 4سیگنال برای هدایت تنظیم فن خازنی در خروجی های آنالوگ 

. 

OUT 1و OUT 2   ،0..10V . هستند 

OUT 3 , OUT 4  ،0..10V  یا PWM برگزیده توسط پارامترCF49 . هستند 

 

 تعریف می کنند .فن های خازنی را حالت عملکردی  FA02 و   FA01ایپارامتره

 تنظیم فن FA01پارامتر 
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 = خروجی فعال نشده است  0

 = همیشه روشن  1

 = تنظیم مرحله ی خاموشی و روشنی  2

 تنظیم مرحله ی مداوم خاموش و روشنی=  3

 سرعت فن متناسب=  4

 حالت عملکرد فن خازنی FA02پارامتر 

 = روشن کردن فن در صورتیکه کمپرسور روشن باشد  0

 مستقل از کمپرسور بودن و خاموشی در طول حالت استند بای یا خاموشی راه دور=  1

 مثال 

 . FA02 = 0و  FA01 = 1پارامتر 

 هنگام روشن نمودن کمپرسورهاروشن نمودن فن ها 

 . FA02 = 1و  FA01 = 1پارامتر 

 مستقل از وضعیت کمپرسور اما خاموش ماندن در حالت استند بای .
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 . FA02 = 0و  FA01 = 2پارامتر 

و کنترل ترانسفورماتور فشار ، تنها زمانیکه کمپرسور تنظیم خاموش و روشنی روشن نمودن فن ها با 

 فن ها نیز اجبارا خاموش می شوند . روشن می شود . هنگامیکه کمپرسور خاموش می شود 

 . FA02 = 1و  FA01 = 2 پارامتر

ترل ترانسفورماتور فشار ، تنها زمانیکه کمپرسور روشن نمودن فن ها با تنظیم خاموش و روشنی و کن

نیز بسته بر فشار خازنی بصورت روشن می شود . هنگامیکه کمپرسور خاموش می شود فن ها 

 حرارتی تنظیم می شوند .

 . FA02 = 0و  FA01 = 3پارامتر 

زمانیکه کمپرسور روشن نمودن فن ها با تنظیم خاموش و روشنی و کنترل ترانسفورماتور فشار ، تنها 

 روشن می شود . هنگامیکه کمپرسور خاموش می شود فن ها نیز اجبارا خاموش می شوند .

 . FA02 = 1و  FA01 = 3پارامتر 

روشن نمودن فن ها با تنظیم خاموش و روشنی و کنترل ترانسفورماتور فشار ، تنها زمانیکه کمپرسور 

فن ها نیز بسته بر فشار خازنی بصورت  روشن می شود . هنگامیکه کمپرسور خاموش می شود

 حرارتی تنظیم می شوند .
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 . FA02 = 0و  FA01 = 4پارامتر 

و کنترل ترنسفورماتور درجه حرارت ، تنها زمانیکه روشن نمودن فن ها با تنظیمات متناسب 

هنگامیکه کمپرسور خاموش می شود فن ها نیز اجبارا خاموش می شوند کمپرسور روشن می شود . 

. 

 . FA02 = 2و  FA01 = 4پارامتر 

هنگامیکه کمپرسور خاموش می روشن نمودن فن ها با تنظیمات متناسب مطابق با فشار خازنی . 

 شود فن ها نیز بسته بر فشار خازنی بصورت حرارتی تنظیم می شوند .

 

 . فن خازنی رله ی خروجی .30.1

 تنظیم مرحله ی خاموش و روشنی . FA01 = 2پارامتر 

 تنظیم مرحله ی خاموش و روشنی مداوم . FA01 = 3پارامتر 

 

 برای کنترل فن PWM. خروجی 30.2
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مطابق با کار می کند ، سپس  FA03در سرعت حداقلی برای زمانیکه فن خازنی روشن می شود 

 تنظیم می شود )حالت پمپ گرمایی( .فشار خازنی یا فشار تبخیر کننده 

 باعث تعدیل کردن سیگنال به منبع نیروی مکانیکی می شود .  FA04پارامتر 

خاموش شدن و تنظیم متناسب مورد نیاز برای ، هنگام راه اندازی کمپرسور باشد  FA01=3اگر 

 کار می کند .  FA14سرعت حداقلی برای زمان  بافن باشد  FA14>0اگر فن ، 

 

  : خازن مشترک یا منفصلدستگاه خازنی . 30.3

FA05 : دستگاه خازنی را طبق زیر معرفی می نماید 

 نوع خازنی . FA05پارامتر 

FA05=0 . دستگاه خازنی مشترک 

FA05=1 . دستگاه خازنی منفصل 

 بطور موازی کار می کنند : 2و مدار  1، فن خازنی مدار باشد  FA05=0اگر 

 می باشد .کاوشگر تنظیمی کاوشگری ست که دارای مقادیر باالیی حالت خنک کننده : 

 کاوشگر تنظیمی کاوشگری ست که دارای مقادیر پایینی می باشد .حالت پمپ گرمادهنده : 
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 . تنظیم متناسب فن های خازنی 30.4

 فن خازنی در حالت خنک کننده 

 

 

 فن خازنی در حالت پمپ گرما دهنده 
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 . تنظیمات خاموش و روشنی از فن های خازنی30.5

 فن خازنی در حالت خنک کننده 

 

 

 فن خازنی در حالت پمپ گرما دهنده 
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 قبل و بعد از تهویه . 30.6

 پیش از بادگیری :

یا  FA06>0 ، اگر، زمان روشن شدن اولین کمپرسور در حالت خنک کننده و پمپ گرمایی 

FA30>0  فن با سرعت حداکثری برای باشدFA06  یا FA30 . کار می کند 

 بادگیری :پس از 

د، هنگام باش FA32و درجه حرارت خارجی بیشتر از باشد  FA31>0، اگر در حالت پمپ گرمایی 

 قرار می گیرد . ثانیه  FA31برای  FA33خاموش شدن کمچرسور آخری فن خازنی در سرعت 

 

 . فن خازنی در یخ زدایی 30.7
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 ، فن خازنی طبق زیر تنظیم می شود :در طول یخ زدایی 

 با تفاوت های زیر می باشد :تنظیم اولیه عملکرد آن در خنک کننده 

  توسط پارامتر فعالسازی فن فشار آستانه برایdF18  . تعیین می شود 

  این تغییر بین میزان فشار زمانیکه فن آغاز می شود ،FA09  و FA09+ FA11 . رخ می دهد 

  سرعت در پایان تنظیمات توسط پارامترFA34 . تعیین می شود 

  به میزانی باالتر از در صورت افزایش فشار یا درجهFA35  ، فن ها با سرعت حداکثریFA08 

 کار می کنند . 

 

 

 ، گرمایی ....... یا جوشاننده گرما دهنده های ضد یخ زدایی . 31

 . تنظیم گرما دهنده در خنک کننده 31.1
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برای خروجی های رله ی ضد یخ زدایی بعنوان گرما دهنده های جوشاننده برای  Ar06پارامتر 

 کنترل کاوشگرها را انتخاب می نماید . در حالت خنک کننده  2و  1مدارهای 

 این عملکرد غیر فعال می باشد . : Ar06 = 0پارامتر 

عملکرد فعال می شود ، کاوشگر تنظیمی شاخابه ی تبخیر کننده ی آب می : Ar06 = 1پارامتر 

 باشد . 

: عملکرد فعال می شود ، کاوشگر تنظیمی شاخابه ی تبخیر کننده ی آب از مدار Ar06 = 2پارامتر 

 می باشد .  2و شاخابه ی مدار  1

ر کننده ی آب از مدار عملکرد فعال می شود ، کاوشگر تنظیمی شاخابه ی تبخی: Ar06 = 3پارامتر 

 می باشد . و یا کاوشگر مشترک تبخیر کننده  2و شاخابه ی مدار  1

 کاوشگر تنظیمی درجه حرارت خارجی می باشد . عملکرد فعال می شود ، : Ar06 = 4پارامتر 

 

 . تنظیم گرما دهنده ها در پمپ گرمایی 31.2

برای خروجی های رله ی ضد یخ زدایی بعنوان گرما دهنده های جوشاننده برای  Ar07پارامتر 

 کنترل کاوشگرها را انتخاب می نماید . پمپ گرماییدر حالت  2و  1مدارهای 
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 : این عملکرد غیر فعال می باشد .Ar07 = 0پارامتر 

: عملکرد فعال می شود ، کاوشگر تنظیمی شاخابه ی تبخیر کننده ی آب می Ar07 = 1پارامتر 

 باشد . 

عملکرد فعال می شود ، کاوشگر تنظیمی شاخابه ی تبخیر کننده ی آب از مدار : Ar07 = 2پارامتر 

 می باشد .  2و شاخابه ی مدار  1

خیر کننده ی آب از مدار عملکرد فعال می شود ، کاوشگر تنظیمی شاخابه ی تب: Ar07 = 3پارامتر 

 و یا کاوشگر مشترک تبخیر کننده می باشد . 2و شاخابه ی مدار  1

 عملکرد فعال می شود ، کاوشگر تنظیمی درجه حرارت خارجی می باشد . : Ar07 = 4پارامتر 

، گرما دهنده ی یکپارچه ، گرما دهنده های دیگ بخار گرما دهنده های ضد یخ زدگی 

 در طول دوره ی یخ زدایی 

 باعث انتخاب حالت عملکردی گرما دهنده ها در طول یخ زدایی می شود : Ar05پارامتر 

 : گرما دهنده ها مطابق با درخواست تنظیمات فعال می شوند . Ar05 = 0 پارامتر 

مطابق با درخواست تنظیمات فعال می شوند و همیشه در طول : گرما دهنده ها Ar05 = 1پارامتر 

 یخ زدایی روشن می باشند .
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 . تنظیمات گرما دهنده های ضد یخ زدایی خازنی31.3

 باعث انتخاب کاوشگر گرما دهنده در خنک کننده و حالت پمپ گرمایی می شود . Ar08پارامتر 

 : این عملکرد غیر فعال می باشد .Ar08 = 0پارامتر 

عملکرد فعال می شود ، کاوشگر تنظیمی شاخابه ی تبخیر کننده ی آب می : Ar08 = 1پارامتر 

 باشد . 

: عملکرد فعال می شود ، کاوشگر تنظیمی شاخابه ی تبخیر کننده ی آب از مدار Ar08 = 2پارامتر 

 می باشد . 2و شاخابه ی مدار  1

ظیمی شاخابه ی تبخیر کننده ی آب از مدار : عملکرد فعال می شود ، کاوشگر تنAr08 = 3پارامتر 

 و یا کاوشگر مشترک تبخیر کننده می باشد . 2و شاخابه ی مدار  1

 : عملکرد فعال می شود ، کاوشگر تنظیمی درجه حرارت خارجی می باشد . Ar08 = 4پارامتر 

 گرمایی بخار دیگ از ضد یخ زدایی ها. نمودار رله های 31.4
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 . عملکرد بخار دیگ 31.5

 این عملکرد زمانی فعال می شود که:

 . یک کاوشگر بعنوان درجه حرارت خارجی تنظیم شود 

  پارامترAr11 > 0 . باشد 

 

Ar11=1  حالت یکپارچهبخار دیگ در 

شروع به شمارش می کند .  Ar14باشد ،  Ar12زمانیکه درجه حرارت خارجی کمتر از نقطه ی 

دوباره بارگذاری  Ar14زمان رود ،  Ar12 + Ar13دمای خارجی باالتر از  Ar14اگر در طول زمان 

 می شود . 
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باشد ، اگر درجه  Ar12از بین می رود و درجه هوای خارجی هنوز هم در نقطه ی  Ar14زمانیکه 

گرما دهنده ، باشد در حالت پمپ گرمایی  Ar17یا در حالت خنک کننده  Ar15ی آب کمتر از 

 ها روشن می شوند . 

در حالت   Ar17+Ar18در حالت خنک کننده و یا Ar15 + Ar16زمانیکه درجه حرارت فراتر از 

 دستگاه های تولید گرما خاموش می شوند .رود ، پمپ گرمایی 

رود،  Ar12 + Ar13 اگر این دستگاه ها روشن شوند ، زمانیکه درجه حرارت بیرون فراتر از

 دوباره بارگذاری می شود .  Ar14خاموش می شوند و 

 

 Ar11=2 کنترل گرمایی 

شروع به شمارش می کند .  Ar14باشد ،  Ar12زمانیکه درجه حرارت خارجی کمتر از نقطه ی 

دوباره بارگذاری  Ar14رود ، زمان  Ar12 + Ar13دمای خارجی باالتر از  Ar14اگر در طول زمان 

 می شود . 

باشد ، اگر درجه  Ar12از بین می رود و درجه هوای خارجی هنوز هم در نقطه ی  Ar14زمانیکه 

در حالت پمپ گرمایی باشد ، دستگاه های  Ar17در حالت خنک کننده یا  Ar15ی آب کمتر از 

 گرمایی روشن می شوند و کمپرسورها و فن های خازنی خاموش می شوند . 
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رود ، دستگاه های گرمایی  Ar15 + Ar17یا  Ar15+Ar16زمانیکه درجه حرارت بیرونی فراتر از 

رود ، دستگاه های گرمایی  Ar12 +Ar13خاموش می شوند . اگر درجه حرارت بیرونی فراتر از 

 دوباره بارگذاری می شود . Ar14تنظیمات کمپرسور ریستارت می شوند و خاموش می شوند و 

 

 ی یخ زدایی دستگاه های تولید گرمای بخار دیگ در طول دوره 

وضعیت دستگاه های تولید گرما در طول یخ زدایی را بشکل زیر تعریف می  Ar05پارمترهای 

 کنند :

Ar05=0. دستگاه های تولید گرما مطابق با تنظیمات فعال می شوند : 

 Ar05=1 وضعیت پمپ زمانی روشن می شوند که دریچه ی چهار راهه : دستگاه های گرمایی

 کننده را تغییر می دهند و پس از زمان یخ زدایی خاموش می شوند .گرمایی به خنک 

 

 انرژی  ذخیره ی. 32

 انرژی از طریق ورودی دیجیتالی ذخیره یفعالسازی  .32.1

انرژی فعال تنظیم  ذخیره یانرژی زمانی فعال می شود که یک ورودی دیجیتالی بعنوان  ذخیره ی

 شود .



182 
 

 روشن می شود . Vsetانرژی فعال باشد ، آیکن  ذخیره یدر صورتیکه 

 نشان داده می شوند . مقادیر واقعی نقطه ی تنظیمی با فشار دادن دکمه ی 

فعال باشد ، نقطه ی تنظیمی خنک کننده و پمپ گرمایی طبق هنگامیکه عملکرد ذخیره ی انرژی 

 زیر تعریف می شوند :

  خنک کننده نقطه ی تنظیمی=St1 +- ES14 

  = تمایز خنک کنندهES15 

  نقطه ی تنظیمی پمپ گرمادهندهSt4 +- ES16 

  = تمایز پمپ گرمادهندهES17 

 

 . RTC. جدول زمانی ذخیره ی انرژی با 32.2

این عملکرد تنها می تواند در صورتی بکار شود که خنک کننده دارای زمان واقعی روی صفحه 

 نماید .باشد و بتواند سه رخداد در هر روز را تنظیم 

 روشن می شود . در صورت فعال بودن دخیره ی انرژی ، آیکن 

 نشان داده می شوند . مقادیر واقعی نقطه ی تنظیمی با فشار دادن دکمه ی 
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هنگامیکه عملکرد ذخیره ی انرژی فعال باشد ، نقطه ی تنظیمی خنک کننده و پمپ گرمایی طبق 

 زیر تعریف می شوند :

  خنک کننده نقطه ی تنظیمی=St1 +- ES14 

  = تمایز خنک کنندهES15 

  نقطه ی تنظیمی پمپ گرمادهندهSt4 +- ES16 

  = تمایز پمپ گرمادهندهES17 

 

. نحوه ی برنامه نویسی دخیره ی انرژی و روشن وخاموش کردن خنک کننده 32.3

 RTCتوسط 

 برنامه ی پارامترها را وارد نمایید :

  پارامترES  نمایید انتخاب را. 

  پارامترهایES07  .. دوشنبه( و(ES13 . را انتخاب نمایید )یکشنبه( 

 

 نمونه ای از برنامه ی روزانه

 دوشنبه
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 برنامه ی پارامترها را وارد نمایید :

 را نشان  0 – 0را انتخاب نمایید ، صفحه ی نمایش فوق  ES07پارامتر ،  ESپارامتر . در 1

 می دهد .

 را فشار دهید و با استفاده از کلیدهای باال و پایین مقادیر مناسب را انتخاب نمایید. SET. کلید 2

 تایید فشار دهید . را SET دیکل. 3

 

 دوشنبه 

X = 0 - Y= 0  :. ذخیره ی انرژی و خاموش و روشنی خودکار غیر فعال می شوند 

 

 دوشنبه 
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X = 0 - Y= 1  فعال می شود  1: ذخیره ی انرژی غیر فعال می شود و روشن شدن خودکار در تایم

 . 

 

 

 دوشنبه 

X = 3 - Y= 7  فعال می شود ، و روشن شدن خودکار در باند  2و  1: ذخیره ی انرژی در زمان

 فعال می شود .  3و  2و  1زمانی 

 

 

 برنامه ی هفتگی 
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 برنامه ی روزانه برای روزهای دیگر هفته را تکرار نمایید . ES08..ES13با استفاده از پارامترهای 

 

. نحوه ی روشن کردن کنترل کننده از طریق زمان واقعی هنگامیکه خاموش می 32.4

 باشد 

اگر کاربر از طریق کیبورد خاموش می باشد ،  ES18 > 0و پارامتر  RTCزمانیکه دستگاه توسط 

روشن می ماند و زمانیکه این زمان از  ES18دستگاه کنترل کننده را روشن کند دستگاه برای زمان 

 بین رود دستگاه نیز خاموش می شود .

 

 دینامیک. نقطه ی تنظیمی 33

ر نقطه ی تنظیمی را تغیی 20mA..4این عملکرد مطابق با درجع حرارت بیرون یا ورودی آنالوگ 

 می دهد . 

 این عملکرد در صورتی فعال می شود که :

  پارامترSd01  نباشد . 0در حالت خنک کننده برابر با 

  پارامترSd02  نباشد . 0برابر با  پمپ گرماییدر حالت 

  ورودی آنالوگ برای کنترل نقطه ی تنظیمی دینامیک یا درجه حرارت بیرونی مانند 
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4÷20mA . تنظیم شود 

 

 . نمودار نقطه ی تنظیمی دینامیک 33.1

 برای نقطه ی تنظیمی دینامیک : 20mA..4ورودی آنالوگ تنظیمی 

 

 

 ورودی آنالوگ تنظیمی برای درجه ی حرارت بیرونی و تمایز مثبت :
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 درجه ی حرارت بیرونی و تمایز منفی :ورودی آنالوگ تنظیمی برای 

 

 

 کمکی. رله های 34

 تنظیم رله ی کمکی uS01پارامتر 
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 کمکی 2تنظیم رله ی  uS05پارامتر 

 فعال نشده است . = 0

استند بای یا خاموشی شده است ، عملکرد مستقیم حتی اگر خنک کننده در حالت عملکرد فعال =  1

 ر قرار گیرد . راه دو

قرار  عملکرد فعال شده است ، عملکرد مستقیم حتی اگر خنک کننده در کولر یا پمپ گرمایی=  2

 گیرد . 

عملکرد معکوس حتی اگر خنک کننده در حالت استند بای یا = عملکرد فعال شده است ،  3

 خاموشی راه دور قرار گیرد . 

عملکرد فعال شده است ، عملکرد معکوس حتی اگر خنک کننده در کولر یا پمپ گرمایی قرار =  4

 گیرد . 

 

 . رله ی کمکی با عملکرد مستقیم 34.1
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 . رله ی کمکی با عملکرد معکوس 34.2

 

 

 

US 1         کمکی 1حالت عملکردی رله ی 
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 = فعال نشده است  0                

 = همیشه با عملکرد مستقیم موجود می باشد 1                

 = تنها در صورتی موجود می باشد که دستگاه با عملکرد مستقیم روشن باشد. 2                

 می باشد . موجود= همیشه با عملکرد معکوس  3                

 باشد .= در صورتی موجود می باشد که دستگاه با عملکرد معکوس روشن  4                

US 2        باعث می شود تا بتوان کدام          1تنظیم ورودی آنالوگ برای کنترل رله ی کمکی 

 رله را کنترل نماید . Pb1..Pb10یک از مقادیر کاوشگر                

US 3       1رله ی کمکی گرم نقطه ی تنظیمی حداقلی 

US 4       1رله ی کمکی گرم نقطه ی تنظیمی حداکثری 

US 5       1رله ی کمکی گرم نقطه ی تنظیمی 

US 6      1رله ی کمکی سرد نقطه ی تنظیمی حداقلی 

US 7      1نقطه ی تنظیمی حداکثری سرد رله ی کمکی 

US 8      1نقطه ی تنظیمی سرد رله ی کمکی 
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US 9      1تمایز گرم رله ی کمکی 

US 10   1 یکمک یرله  سرد زیتما 

US 11    2حالت عملکردی رله ی کمکی 

 = فعال نشده است  0            

 = همیشه با عملکرد مستقیم موجود می باشد 1            

 = تنها در صورتی موجود می باشد که دستگاه با عملکرد مستقیم روشن باشد .  2            

 = همیشه با عملکرد معکوس موجود می باشد . 3            

 روشن باشد .= در صورتی موجود می باشد که دستگاه با عملکرد معکوس  4            

US 12    باعث می شود تا بتوان کدام          1تنظیم ورودی آنالوگ برای کنترل رله ی کمکی 

 رله را کنترل نماید .  Pb1..Pb10یک از مقادیر کاوشگر              

US 13    2نقطه ی تنظیمی حداقلی گرم رله ی کمکی 

US 14    2 یکمک یگرم رله  یحداکثر یمیتنظ ینقطه 

US 15    2نقطه ی تنظیمی گرم رله ی کمکی 
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US 16    2نقطه ی تنظیمی حداقلی سرد رله ی کمکی 

US 17    2نقطه ی تنظیمی حداکثری سرد رله ی کمکی 

US 18    2نقطه ی تنظیمی سرد رله ی کمکی 

US 19    2تمایز گرم رله ی کمکی 

US 20   2 یکمک یرله  سرد زیتما 

US 21   رله های کمکی کثریرد حداعملک زمان 

.... 

US 61    1حالت عملکرد رله ی کمکی 

 = تنها در خنک کننده  1            

 = تنها در پمپ گرمایی 2            

 = در خنک کننده و پمپ گرمایی 3            

US 62   2حالت عملکرد رله ی کمکی 

 = تنها در خنک کننده  1           
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 = تنها در پمپ گرمایی 2            

 = در خنک کننده و پمپ گرمایی 3            

 

 . خروجی های متناسب کمکی35

 می توانند بعنوان خروجی متناسب تنظیم شوند . OUT 3 .. OUT 6خروجی های 

کنترل می شود ؛ پارامترهای موجود هر خروجی با یک درجه ی شناسایی شده یا کاوشگر فشاری 

 هستند.  uS35و برای خروجی دوم  uS23 انتخاب کاوشگرها برای خروجی اول در

و برای خروجی دوم  uS22>0برای خروجی اول پارامتر این عملکرد زمانی فعال می شوند که 

 باشد .  uS34>0پارامتر 

 1تنظیم خروجی کمکی   uS22پارامتر

 2تنظیم خروجی کمکی  uS34پارامتر 

 

 مقادیر و عملکرد

 فعال نشده است .=  0
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= عملکرد فعال شده است ، عملکرد مستقیم حتی اگر خنک کننده در حالت استند بای یا خاموشی  1

 راه دور قرار گیرد . 

= عملکرد فعال شده است ، عملکرد مستقیم حتی اگر خنک کننده در کولر یا پمپ گرمایی قرار  2

 گیرد . 

= عملکرد فعال شده است ، عملکرد معکوس حتی اگر خنک کننده در حالت استند بای یا  3

 خاموشی راه دور قرار گیرد . 

= عملکرد فعال شده است ، عملکرد معکوس حتی اگر خنک کننده در کولر یا پمپ گرمایی قرار  4

 گیرد . 

 

 . خروجی مناسب کمکی : عملکرد مستقیم 35.1

US46=0  
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US46=1 

 

 

 . خروجی مناسب کمکی : عملکرد معکوس35.2

US46=0 
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US46=1 

 

 

US 22    حالت عملکرد خروجی مناسب کمکیn° 1 

 = فعال نشده است  0            

 = همیشه با عملکرد مستقیم موجود می باشد 1            
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 = تنها در صورتی موجود می باشد که دستگاه با عملکرد مستقیم روشن باشد .  2            

 = همیشه با عملکرد معکوس موجود می باشد . 3            

 = در صورتی موجود می باشد که دستگاه با عملکرد معکوس روشن باشد . 4            

US 23   باعث می شود تا بتوان کدام          1ی کمکی  تنظیم ورودی آنالوگ برای کنترل رله 

 رله را کنترل نماید .  Pb1..Pb10یک از مقادیر کاوشگر              

US 24    1خروجی آنالوگ  نقطه ی تنظیمی حداقلی گرم 

US 25    1آنالوگ  یگرم خروج کثریحدا یمیتنظ ینقطه 

US 26    1نقطه ی تنظیمی گرم خروجی آنالوگ 

US 27    1نقطه ی تنظیمی حداقلی سرد خروجی آنالوگ 

US 28    1آنالوگ  یخروج سرد کثریحدا یمیتنظ ینقطه 

US 29    1نقطه ی تنظیمی سرد خروجی آنالوگ 

US 30    1تمایز نقطه ی گرم خروجی آنالوگ 

US 31    1تمایز نقطه ی سرد خروجی آنالوگ 
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US 32    1مقدار حداقلی خروجی آنالوگ 

US 33    1مقدار حداکثری خروجی آنالوگ 

US 34    حالت عملکردی خروجی مناسب کمکیn° 2 

 = فعال نشده است  0            

 = همیشه با عملکرد مستقیم موجود می باشد 1            

 = تنها در صورتی موجود می باشد که دستگاه با عملکرد مستقیم روشن باشد. 2            

 همیشه با عملکرد معکوس موجود می باشد . = 3            

 = در صورتی موجود می باشد که دستگاه با عملکرد معکوس روشن باشد . 4            

US 35   باعث می شود تا بتوان کدام          1تنظیم ورودی آنالوگ برای کنترل رله ی کمکی 

 نماید .  رله را کنترل Pb1..Pb10یک از مقادیر کاوشگر              

US 36    2نقطه ی تنظیمی حداقلی گرم خروجی آنالوگ 

US 37    2نقطه ی تنظیمی حداکثری گرم خروجی آنالوگ 

US 38    2نقطه ی تنظیمی گرم خروجی آنالوگ 
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US 39    2نقطه ی تنظیمی حداقلی سرد خروجی آنالوگ 

US 40    2نقطه ی تنظیمی حداکثری سرد خروجی آنالوگ 

US 41    2نقطه ی تنظیمی سرد خروجی آنالوگ 

US 42    2تمایز نقطه ی سرد خروجی آنالوگ 

US 44   2آنالوگ  یخروج یمقدار حداقل 

US 45   2آنالوگ  یخروج یکثرمقدار حدا 

US 46   حالت عملکردی تحت مقدار حداقلی 

... 

US 63   1حالت عملکردی خروجی آنالوگ کمکی 

 = تنها در خنک کننده  1            

 = تنها در پمپ گرمایی 2            

 = در خنک کننده و پمپ گرمایی 3            

US 64   2حالت عملکردی خروجی آنالوگ کمکی 
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 = تنها در خنک کننده  1           

 = تنها در پمپ گرمایی 2            

 گرمایی= در خنک کننده و پمپ  3            

 

. برای برخی از تنظیمات ، انتخاب کاوشگر مرجع امکان پذیر می باشد ؛ در اینصورت 36

 کاوشگر را بر طبق زیر انتخاب نمایید :

 بکار برده نشده است  0

1 Pb1  از خنک کننده 

2 Pb2  از خنک کننده 

3 Pb3 از خنک کننده 

4 Pb4 از خنک کننده 

5 Pb5 از خنک کننده 

6 Pb6 از خنک کننده 

7 Pb7 از خنک کننده 
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8 Pb8 از خنک کننده 

 (VI622) 1کاوشگر موجود در کیبورد دور  9

 (VI622) 2کاوشگر موجود در کیبورد دور  10

11 Pb1  از ماژول گسترشیI/O (ICX207D) 

12 Pb2  یماژول گسترشاز I/O (ICX207D) 

13 Pb3  ازI/O یماژول گسترش I/O (ICX207D) 

14 Pb4  یماژول گسترشاز I/O (ICX207D) 

15 Pb5 یاز ماژول گسترش I/O (ICX207D) 

16 Pb6 یاز ماژول گسترش I/O (ICX207D) 

17 Pb7 یاز ماژول گسترش I/O (ICX207D) 

18 Pb8 یاز ماژول گسترش I/O (ICX207D) 

19 Pb1  1از دریچه ی گسترشی الکترونیک (IEV) 

20 Pb2  1از دریچه ی گسترشی الکترونیک (IEV) 
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21 Pb3  1از دریچه ی گسترشی الکترونیک (IEV) 

22 Pb4  1از دریچه ی گسترشی الکترونیک (IEV) 

 

 . چرخه ی یخ زدایی37

 برای فعالسازی یخ زدایی می باشند :موقعیت زیر 

 . خنک کننده بایستی بعنوان دستگاه پمپ گرمایی تنظیم شود 

 DF01>0 . باشد 

 

dF01 تنظیم یخ زدایی 

 نشده است .= فعال  0

 = آغاز و توقف برای فشار و درجه حرارت 1

دارد  (dF05)و توقف برای زمان  dF24آغاز بستگی بر کاوشگر انتخاب شده توسط پارامتر =  2

. 

 و توقف برای ارتباط خارجی. dF24آغاز بستگی بر کاوشگر انتخاب شده توسط پارامتر =  3
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 یخ زدایی تنها با فن خازنی=  4

 . dF24= آغاز از ورودی دیجیتالی و توقف در کاوشگر توسط پارامتر  5

 

 . روند یخ زدایی خودکار37.1

 1مرحله ی 

و و حداقل یک کمپرسور روشن می باشد  dF02زمانیکه فشار خازن و یا تبخیر کننده کمتر از 

صفحه ی کیبورد نماد یخ زدایی را نشان می  آغاز می شود . dF09زمان تاخیری بین دو یخ زدایی 

 دهد . 

dF09  یخ زدایی، خنک و پس از یک چرخه ی در صورت کاهش قدرت دوباره بارگذاری می شود

گیرد می دهد و یا در حالت استند بای و خاموشی راه دور قرار می کننده حالت عملکردی را تغییر 

. 

dF09 از مدار خاموش می شود و یا فشار کاوشگر  در صورتی متوقف می شود که کمپرسور آخر

 افزایش یابد . dF02تبخیر کننده ی خازنی در 

 

 2مرحله ی 
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 از بین می رود ، روند یخ زدایی آغاز می شود . dF09زمانیکه 

فعال شود ، دستگاه تا زمان غیر فعال شدن صبر می  "پایان یخ زدایی  "اگر ورودی دیجیتال بعنوان 

 کند .

 تنظیم شود :بعنوان یخ زدایی ترکیبی اگر یک کاوشگر 

  اگر کاوشگر یخ زدایی ترکیبی از مدار اول کمتر ازdF10  باشد و کاوشگر یخ زدایی ترکیبی از

 پیش می رود . 3باشد ، این روند به مرحله ی  dF12کمتر از مدار دوم 

  از  بیشتراگر کاوشگر یخ زدایی ترکیبی از مدار اولdF10  باشد و کاوشگر یخ زدایی ترکیبی از

 می رود .نپیش  3باشد ، این روند به مرحله ی  dF12از  بیشترمدار دوم 

 

 3مرحله ی 

مقدار معکوسی بدون توقف هر کمپرسور فعال می شود و چرخه ی یخ زدایی باشد ،  dF07=0اگر 

 فورا فعال می شود . 

 باشد : df07>0اگر 

 . کمپرسورها خاموش می شوند 

  پس ازdF07 / 2 . مقدار معکوس کننده فعال می شود 
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  پس ازdF07 / 2  کمپرسور فعال می شود ؛ اگرdF14=1  وdF15=1  باشد تمامی کمپرسورها

 فعال می شوند .

 

 4مرحله ی 

 روشن نمودن یخ زدایی

 کنترل فن خازنی :

 فن خازنی همیشه خاموش می باشد .باشد ،  dF17=0اگر 

بیشتر باشد ، فن های خازنی در صورتی شروع می شوند که درجه حرارت خازنی  dF17=1اگر 

 و تنظیمات ، تنظیمات خنک کننده ی استاندارد هستند . dF18از 

 به پایان می رسد : 4طول کشد ، مرحله ی  dF04حداقل  4اگر مرحله ی 

 :باشد  dF01=1اگر 

  کاوشگر ترکیبی بیشتر ازdF11 . از مدار اول می باشد 

 از شتریب یبیکاوشگر ترک dF13 باشد یم دوماز مدار  . 

  زمانیکه فشار خازنی بیشتر ازdF03  باشد، 

 از بین می رود . dF401=2  :dF05. اگر 2
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 : زمانیکه تنظیمات ورودی دیجیتالی بعنوان یخ زدایی پایانی غیر فعال می شود . dF01=3اگر . 3

 5مرحله ی 

دریچه ی معکوس بدون توقف کمپرسورها و پایان یخ زدایی روشن می شود باشد  dF08 = 0اگر 

: 

 باشد : dF08 > 0اگر 

 . تمامی کمپرسورها خاموش می شوند .1

 دریچه ی معکوس غیر فعال می شود . dF08 / 2پس از . 2

 تنظیم پمپ گرمایی می تواند ریستارت شود . dF08 / 2پس از . 3

 

 یخ زدایی برای زمان حداکثری. پایان 37.2

 ، هشدار خاصی نشان داده می شود .اگر یخ زدایی برای زمان حداکثری پایان یابد 

 میزا زنگ هشدارهای حداکثری را تنظیم می کند : AL88پارامتر 

  اگر تعداد هشدارها کمتر ازAL88  باشد ، ریست هشدارها خودکار می باشد و بر تنظیمات

 عادی تاثیر نمی گذارد .
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  بهاگر تعداد هشدارها AL88  رسد ، ریست هشدارها بصورت دستی می باشد و مدار تاثیر قرار

 گرفته قفل می شود .

 

 اطالعات دیگر در مورد یخ زدایی. 37.3

زدایی دو مدار در زمان یکسان آغاز می شود ، یخ تنظیم شود  FA05=0اگر دستگاه با یک خازن 

. 

 بایستی از بین ، زمان تاخیری بین دو مدار یخ زدایی  dF06پیش از آغاز مرحله ی سوم ، 

 رود .

 

 . یخ زدایی اجباری 37.4

باشد و باعث ایجاد چرخه ی یخ زدایی  dF19>0این عملکرد در صورتی فعال می شود که پارامتر 

 از بین نرود . dF09اجباری می شود ؛ حتی اگر 

باشد ، عملکرد غیر فعال  dF20+dF21زمان تبخیر کننده بیشتر از مقدار  dF19اگر در طول زمان 

 دوباره بارگذاری می شود . tF19می باشد و زمان 
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 . یخ زدایی ترکیبی 37.5

فعال می شود که یکی از ورودی های دیجیتالی بعنوان درجه حرارت  این عملکرد در صورتی غیر

NTC  این کاوشگر درجه ی هوای خارجی  تنظیم شود .برای یخ زدایی ترکیبی اولین و دومین مدار

 خازن و میزان درجه حرارت آغاز و توقف چرخه ی یخ زدایی را تعیین می کند .

 توصیف :

 dF02کمتر از پارامتر  1یخ زدایی زمانی آغاز می شود که فشار کاوشگر بعنوان تبخیر کننده مدار 

 باشد .

 dF10دستگاه ها میزان درجه ی کاوشگر را بررسی می کنند و در صورتیکه کمتر از  dF09پس از 

کار می  باشد ، چرخه ی یخ زدایی آغاز می شود ، وگرنه دستگاه در حالت پمپ گرمایی dF12یا 

 کند .

 

 . یخ زدایی دستی37.6

با یک کمپرسور در اجرا حداقل یخ زدایی دستی در صورتی فعال می شود که دستگاه عملکرد 

باشد ،  dF02 فشار آغازی یخ زدایی از کاوشگر کنترل شده بایستی کمتر از نقطه یروشن باشد . 
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 یا  dF10در حالیکه یخ زدایی ترکیبی فعال باشد درجه حرارت شناسایی شده بایستی کمتر از 

dF12 . باشد 

 

 . یخ زدایی در دستگاه با دو مدار37.7

 . آغاز یخ زدایی در دستگاه با متراکم کننده ی مشترک37.7.1

  dF22 پارامتر : 

 = غیر مستقل 0

 شوند . = تنها اگر هر دو شرایط مدار برآورده 1

 = حداقل یکی از شرایط مدارها برآورده می شود . 2

 

 . پایان یخ زدایی در دستگاه با و متراکم ساز37.7.2

 dF23پارامتر : 

 = غیر مستقل 0

 = دو مدار بر شرایطی دست یافتند که یخ زدایی را متوقف کنند . 1
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 = حداقل یک مدار بر شرایط خاتمه ی یخ زدایی دست یافته است . 2

 . یخ زدایی با روند فن خازنی37.8

 باشد یخ زدایی تنها از طریق فن های خازنی فعال می شود . dF01 = 4اگر 

 dF26اگر درجه حرارت شناسایی شده توسط کاوشگر بعنوان درجه ی هوای بیرونی بیشتر از 

 باشد ، بجای معکوس کننده ی چرخه ، کمپرسور متوقف می شود و فن خازنی را فعال می کند .

 یخ زدایی پایان می یابد :

  یخ زدایی ترکیبی برای درجه حرارت یا زمان حداکثری روشن باشد .اگر 

  اگر فقط کاوشگرهایNTC ی تنظیم شوند .زمان حداکثر ایدرجه حرارت  یبرا 

 

 پارامتر یخ زدایی. توصیف 37.9

 dF01حالت یخ زدایی 

 = یخ زدایی فعال نمی شود . 0

هنگامی آغاز می شود که فشار و درجه  dF09= فشار یخ زدایی . زمان تاخیری برای یخ زدایی  1

 باشد .  dF02حرارت کمتر از 
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 یخ زدایی زمانی پایان می یابد که فشار و درجه حرارت به پایان فشار یخ زدایی برسد . 

زمانی آغاز می شود که فشار و  dF09= طول زمان یخ زدایی . زمان تاخیری برای یخ زدایی  2

 دقیقه پایان می یابد .  dF05باشد . چرخه ی یخ زدایی پس از  dF02درجه حرارت کمتر از 

باشد و زمانی  dF02یخ زدایی زمانی آغاز می شود که که فشار و درجه حرارت کمتر از =  3

  "ورودی دیجیتالی برای آغاز یخ زدایی"بعنوان متوقف می شود که ورودی دیجیتالی 

زمانی آغاز می شود که درجه حرارت کمتر  dF09 "زمان تاخیری برای یخ زدایی  "فعال باشد . 

 چرخه یخ زدایی زمانی پایان می یابد که ورودی دیجیتالی فعال باشد .باشد .  dF02از 

 یخ زدایی با فن خازنی .=  4

ورودی دیجیتالی برای یخ  "= یخ زدایی در صورتی آغاز می شود که ورودی دیجیا=تالی بعنوان  5

فعال باشد و زمانی پایان می یابد که فشار و درجه حرارت به پایان فشار یخ زدایی برسد  "زدایی 

 . 

dF02 . فشار و درجه حرارت برای آغاز زمان یخ زدایی بعدی 

dF03 . فشار و درجه حرارت برای پایان دادن یخ زدایی 

dF04 . طول زمان حداقلی برای یخ زدایی 
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dF05 . طول زمان حداکثری برای یخ زدایی 

dF06 . زمان تاخیری یخ زدایی بین اولین و دومین مدار 

dF07 . زمان خاموشی کمپرسور پیش از یخ زدایی 

dF08 یی .زمان خاموشی کمپرسور پس از یخ زدا 

DF09 . زمان تاخیری برای یخ زدایی بعدی 

dF10 . نقطه ی تنظیمی درجه حرارت برای آغاز یخ زدایی ترکیبی مدار اول 

dF11 . نقطه ی تنظیمی درجه حرارت برای پایان یخ زدایی ترکیبی مدار اول 

dF12 . نقطه ی تنظیمی درجه حرارت برای آغاز یخ زدایی ترکیبی مدار دوم 

dF13 . نقطه ی تنظیمی درجه حرارت برای پایان یخ زدایی ترکیبی مدار دوم 

dF14 . تمامی منابع در طول یخ زدایی اولین مدار روشن می باشند 

 = فعال نشده است . 0

 = فعال شده است . 1

dF15 . تمامی منابع در طول یخ زدایی مدار دوم روشن می باشند 
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 = فعال نشده است . 0

 ت .= فعال شده اس 1

dF16 . زمان تاخیری کمپرسور در یخ زدایی 

dF17 . کنترل فن خازنی در طول یخ زدایی و چرخه ی چکاندن 

 = فعال نشده است . 0

 = در یخ زدایی فعال شده است . 1

 = در یخ زدایی و زمان چکیدن فعال شده است . 2

dF18 . نقطه ی تنظیمی فشار و درجه حرارت برای فشار فن ها در طول یخ زدایی 

dF19 . زمان تاخیری پیش از آغاز یخ زدایی اجباری 

dF20 . نقطه ی تنظیمی فشار و درجه حرارت برای فشار یخ زدایی 

dF21  تمایز یخ زدایی اجباری 

dF22  حالت یخ زدایی برای دستگاه با دو مدار 

 :حالت عملکردی 
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 = غیر مستقل  0

 = موقعیت پایانی یخ زدایی در دو مدار برآورده شده است . 1

 حداقل یک مدار بر شرایط آغازی رسیده است .=  2

dF23  ان پایان یخ زدایی برای دستگاه دارای دو مدار و تهویه ی خازنی مشترک را تعیین می کند

. 

 حالت عملکردی :

 = غیر مستقل  0

 یخ زدایی در دو مدار برآورده شده است .= موقعیت پایانی  1

 = حداقل یک مدار بر شرایط آغازی رسیده است . 2

dF24  اغاز و متوقف نمودن کاوشگر یخ زدایی 

 آغاز و متوقف نمودن یخ زدایی از ورودی آنالوگ 

 = آغاز و متوقف نمودن با فشار خازنی . 0

 . خازنییا متوقف نمودن با فشار  تبخیر کننده فشار= آغاز با  1

 = آغاز با درجه ی خازنی و یا فشار تبخیر کننده . 2
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 = آغاز و متوقف نمودن با فشار تبخیر کننده . 3

 

 . نقطه ی تنظیمی پویایی یخ زدایی 37.10

 تغییر آغاز نقطه ی تنظیمی مطابق با درجه حرارت بیرون امکان پذیر می باشد .

 dF37>0نقطه ی تنظیمی .... اگر 

 

 

 dF37<0نقطه ی تنظیمی .... اگر 
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 . تولید آب داغ داخلی38

دستگاه روشن باشد و در صورتی غیر فعال می شود تولید آب داغ داخلی زمانی فعال می باشد که 

 دستگاه خاموش بوده یا در حالت استند بای قرار گیرد .که 

 کنترل کننده بایستی تنظیم شود تا پمپ گرمایی را کنترل نماید . 

 نه در حوزه ی خنثی تنظیم شود . (St11=0)خنک کننده بایستی برای تنظیم متناسب 

 در مدار گازی و خنک کننده و آب گرم داخلی فعال  2و  1در صورت دستگاهی با دریچه ی 

 تعیین می شود . CO78 اده توسط پارامتردر زمان یکسان ، تعداد کمپرسورهای قابل استف

 دو کاوشگر درجه بایستی زمانی تنظیم شوند که عملکرد فعال شود :

  برای تعیین درجه ی آب گرم داخلی بکار می رود . 1کاوشگر : 

  می تواند برای متوقف نمودن تولید آب گرم داخلی برای درجه حرارت باال بکار :  2کاوشگر

 برده شود . 

زمانیکه عملکرد آب گرم داخلی فعال شود ، شما در صفحه ی نمایش نماد شیر آب را مشاهده 

تولید آب گرم داخلی تنها زمانی می تواند درخواست شود که درجه حرارت شناسایی خواهید نمود . 
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تمامی کمپرسورها باشد ؛  FS04و باند  FS03کمتر از نقطه ی تنظیمی  n°1شده توسط کاوشگر 

 فعال بودن این عملکرد خوانده می شوند . هنگام 

در صفحه ی نمایش  SETنقطه ی تنظیمی آب گرم داخلی می تواند از طریق فشار دادن دکمه ی 

بکار بردن دومین نقطه ی تنظیمی آب گرم داخلی توسط برنامه ی زمانی مشاهده شده و تغییر یابد . 

 یا ورودی دیجیتالی امکان پذیر می باشد . 

 مپرسورها :تنظیم ک

 FS49=0  ؛ کمپرسورها زمانی آغاز می شوند که درجه ی گرمای داخلی کمتر ازFS03  و

FS04 .تمامی کمپرسورها با تاخیر زمانی  باشدCO03  . ثانیه ای روشن می شوند 

 FS49=1  ؛ باند متناسب توسط تعدادی از کمپرسورها تقسیم می شود ؛ در هر مرحله یک

 کمپرسور روشن خواهد شد . 

 

FS49=0      نمونه ای برای دستگاه دارای سه کمپرسور 

 

 دستگاه های تولید گرمای آب گرم داخلی :
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ی آب گرم داخل یگرما دیتول یدستگاه هاآب گرم داخلی با استفاده از کمپرسورها تولید می شود ؛ 

تنها جهت تولید آب گرم داخلی بکار می شوند اگر یکی از کمپرسورها برای تنظیم موجود نباشند 

 و یا نقطه ی تنظیمی آب گرم داخلی به چهارچوب زمانی معین نرسد . 

ها داخلی ، باند تنظیمی مطابق با تعداد کمپرسور آب گرم یگرما دیتول یدستگاه هاهنگام فعال بودن 

 تقسیم می شوند .

 

 زمان حداکثری برای رسیدن بر نقطه ی تنظیمی آب گرم داخلی

ی از لحظه ی تولید را آب گرم داخل یمیتنظ یبر نقطه  دنیرسیک شمارنده زمان حداکثری برای 

 تعیین می کند ؛ هنگامیکه این زمان از دست رود ، دو انتخاب وجود دارد :

  اگرFS07=0  ، کمپرسورها را فعال سازید .تمامی باشد 

  اگرFS07=1  ، و عوامل گرمایی را فعال سازید . کمپرسورها یتمامباشد 

 

ی بصورت آب گرم داخل یمیتنظ ینقطه پس از اینکه تمامی مراحل فعال شدند ، تا زمان رسیدن بر 

ی تولید رخ آب گرم داخل. اگر خطایی در کاوشگر تنظیمی گرمایی در طول فعال باقی می مانند 
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دستگاه همچنان عمل خواهد کرد اما تنظیم خنک کننده و گرما دهنده غیر فعال می شود و دهد ، 

 ی همچنان تولید می شود . آب گرم داخل

 

 لژیونال. عملکرد ضد 38.1

 می شود .لژیونال باعث فعالسازی عملکرد ضد  FS12پارامتر 

FS12=0  ؛ این روند بایستی پس از زمان ضد لژیونال تداخالت بین دو چرخه یFS13  انجام 

 تولید ضد لژیونال تکرار خواهد شد .   

FS12=1 . باندهای زمانی ؛ نیازمند خنک کننده با زمان واقعی می باشد 

FS12=2  باند تاخیر زمانی 

 FS18=0 orو  FS12=1 یا  FS12=0 and FS13=0، تنظیم برای غیر فعالسازی این عملکرد 

FS12=2  و FS17=0:00. ضروری می باشد 

اگر به هنگام خاموش بودن دستگاه برای دستگاه روشن باشد . این عملکرد زمانی فعال می شود که 

چرخه ی ضد لژیونال درخواستی ایجاد شود ، به هنگام روشن شدن بعدی دستگاه این چرخه فورا 

 ریستارت خواهد شد . 
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بصورت فعال باقی  FS29و زمان حداکثری  FS19تر این عملکرد بایستی برای زمان حداقلی پارام

باشد ، چرخه ی ضد لژیونال زمانی آغاز می شود که نقطه ی تنظیمی خنک  FS02=0اگر بماند . 

کننده و گرمایی فرا رسد . اگر چرخه بدلیل هشدارها ، یخ زدایی ، خاموشی دستگاه و غیره پایان 

 ژیونال باقی می ماند .زنگ هشدار ایجاد می شود و درخواست لیابد ، 

اگر چرخه ی لژیونال در زمان حداکثری به پایان رسد و به نقطه ی تنظیمی برای زمان مورد نیاز 

ایجاد می شود ؛ هشدار تاثیری بر تنظیمات ندارد و تنها یک هشدار  ALEGنرسد ، زنگ هشدار 

در صورتیکه چرخه بدلیل هشدارها ، یخ زدایی ، خاموشی دستگاه و غیره پایان یابد ، می باشد . 

 زنگ هشدار ایجاد می شود و درخواست لژیونال حفظ می شود . 

 

 کمپرسورها و دستگاه های تولید کننده ی آب گرم داخلی در چرخه ی ضد لژیونال 

FS46=0  هنگام فعالسازی چرخه ی ضد لژیونال ، تمامی کمپرسورها و عوامل گرمایی برای آب

زمانی خاموش می ، کمپرسورها  (FS14)هنگام رسیدن بر نقطه ی گرم داخلی روشن می باشند ؛ 

 فرا رسد .  (FS20) و (FS14)عناصر گرمایی خاموش باشند و نقطه ی شوند که 

فعال می شود و در طول این زمان دستگاه برای حفظ نقطه  FS19چرخه ی ضد لژیونال برای زمان 

 دقیقه طول می کشد .  FS29کند و این چرخه  ی تنظیمی ضد لژیونال کار می
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 FS46=1  در ابتدا کمپرسورها خاموش می شوند ؛ هنگام رسیدن بر نقطه یFS50  تمامی ،

داخلی برای رسیدن بر نقطه  کمپرسورها خاموش می شوند و دستگاه های تولید گرمای آب گرم

 روشن می شوند .  (FS20)و باند  (FS14)ی 

کار می کند . چرخه ی  FS19هنگام رسیدن بر آن نقطه ، دستگاه برای حفظ این نقطه برای زمان 

 دقیقه طول می کشد . FS29ضد لژیونال 

FS46=2  تنها دستگاه های تولید گرمای آب گرم داخلی در چرخه ی ضد لژیونال بکار برده می

هنگام رسیدن  فرا رسد کمپرسورها خاموش می شوند . FS14 + FS20زمانیکه درجه ی شوند . 

کار می کند . چرخه ی ضد لژیونال  FS19بر آن نقطه ، دستگاه برای حفظ این نقطه برای زمان 

FS29 ی کشد .دقیقه طول م 

FS46=3  تنها کمپرسورها در چرخه ی ضد لژیونال بکار برده می شوند . زمانیکه درجه یFS14 

+ FS20  فرا رسد کمپرسورها خاموش می شوند . هنگام رسیدن بر آن نقطه ، دستگاه برای حفظ

 دقیقه طول می کشد . FS29کار می کند . چرخه ی ضد لژیونال  FS19این نقطه برای زمان 

 

 . کنترل پمپ های گرما دهنده 38.2

 پمپ آب گرم داخلی در تنظیم آب گرم داخلی یا در طول چرخه ضد لژیونال کنترل می شود .
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 پمپ آب تبخیر کننده :

  اگرCO16=1  . اگر باشد ، در تنظیمات آب گرم داخلی پمپ آبی نیز روشن می باشد 

 تبخیر کننده :دستگاه تنها در آب گرم داخلی کار کند ، پمپ آب 

 . FS47=1خاموش می باشد اگر 

 . S47=0روشن می باشد اگر 

  اگرCO16=2  ، پارامتر باشدFS47  باعث انتخاب روشنی و خاموشی پمپ آب در صورت

 تولید آب گرم داخلی می شود . 

 

 . نقطه ی تنظیمی دوم آب گرم داخلی 38.3

ی می تواند از طریق باندهای زمانی یا ورودی دیجیتالی تنظیم دوم آب گرم داخل یمیتنظ ینقطه 

باند زمانی یا زمانیکه ورودی دیجیتالی نسبت به آب گرم داخلی شده ی مناسب فعال شود . درون 

 می باشد . ES33فعال باشد ، نقطه ی متمایز برای تنظیمات 

 

 FS01=1. تولید آب گرم داخلی : دریچه های موجود در مدار آبی 38.4



224 
 

 . عملکرد آب گرم داخلی هنگامیکه دستگاه آب گرم تولید می کند . 38.4.1

 لکرد بر طبق زیر می باشد :مهنگام نیاز بر آب گرم داخلی ، ترتیب ع

 ی روشن می باشد .پمپ آب گرم داخل 

  پس ازFS27  آب گرم داخلی روشن می شود . 1ثانیه ، دریچه ی 

  پس ازFS10  آب گرم داخلی خاموش می شود . 2ثانیه ، دریچه ی 

 تولید می شود . FS03آب گرم داخلی تا رسیدن بر نقطه ی 

 در صورت رسیدن بر نقطه ی تنظیمی آب گرم داخلی ، ترتیب عملکرد بر طبق زیر می باشد

  آب گرم داخلی روشن می شود . 2دریچه ی 

  پس ازFS10  خاموش می شود .آب گرم داخلی  1ثانیه ، دریچه ی 

 پس از FS28 . ثانیه ، پمپ آب گرم داخلی خاموش می شود 

 

 داخلی زمانیکه دستگاه آب سرد تولید می کند  م. عملکرد آب گر38.4.2

 هنگام نیاز بر تولید آب گرم داخلی ، معکوس کننده ی چرخه ضروری می باشد :

 . کمپرسورها خاموش می باشند 

  پس ازdF07/2 . وضعیت دریچه ی چهار راهه معکوس می باشد 
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  پس ازdF07/2 . کمپرسورها روشن می شوند 

  پس ازFS27  روشن می شود . 1ثانیه دریچه ی 

  پس ازFS10  آب گرم داخلی خاموش می شود . 2دریچه ی 

 

تولید آب گرم داخلی در صورتی متوقف می شود که بر نقطه ی تنظیمی رسد و برگشت بر تولید 

 سرد امکان پذیر می باشد :آب 

 . کمپرسورها خاموش می باشند 

  روشن می شود . 2دریچه ی 

  پس ازFS10  آب گرم داخلی خاموش می شود . 1دریچه ی 

 پس از FS28 . ثانیه ، پمپ آب گرم داخلی خاموش می شود 

  پس ازdF08/2 . وضعیت دریچه ی چهار راهه معکوس می شود 

  پس از زمان تاخیریdF08/2  موارد مورد نیاز روشن می شوند .کمپرسورها بعنوان 

 FS01=2 -: دریچه های مدار گازی . تولید آب گرم داخلی 38.5

 . عملکرد آب گرم داخلی زمانیکه دستگاه آب گرم تولید می کند38.5.1

 زمانیکه تولید آب گرم داخلی نیاز می باشد ، ترتیب عملکرد بر طبق زیر می باشد :
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  ی روشن می باشد .داخلپمپ آب گرم 

  پس ازFS27  آب گرم داخلی روشن می شود . 1ثانیه ، دریچه ی 

  پس ازFS10  آب گرم داخلی خاموش می شود . 2ثانیه ، دریچه ی 

 تولید می شود . FS03آب گرم داخلی تا رسیدن بر نقطه ی 

 می باشددر صورت رسیدن بر نقطه ی تنظیمی آب گرم داخلی ، ترتیب عملکرد بر طبق زیر 

  می شود . روشنآب گرم داخلی  2دریچه ی 

  پس ازFS10  آب گرم داخلی خاموش می شود . 1ثانیه ، دریچه ی 

 ثانیه ، پمپ آب گرم داخلی خاموش می شود . FS28 پس از

 

 . عملکرد آب گرم داخلی زمانیکه دستگاه آب سرد تولید می کند38.5.2

ترتیب عملکرد متفاوت می باشد و بستگی بر وضعیت هنگام نیاز بر تولید آب گرم داخلی ، 

 کمپرسورها دارد :

 هنگام نیاز بر تولید آب گرم داخلی در طول عملکرد حالت خنک کننده :

 ی روشن می باشد .پمپ آب گرم داخل 
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  پس ازFS27  آب گرم داخلی روشن می شود . 1ثانیه ، دریچه ی 

  پس ازFS10  آب گرم داخلی خاموش می شود . 2ثانیه ، دریچه ی 

 

 دو مورد زیر می توانستند در طول تولید آب گرم داخلی رخ دهند :

 : نقطه ی تنظیمی آب گرم داخلی زمانی میرسد که خنک کننده کار می کند 

  آب گرم داخلی روشن می شود . 2دریچه ی 

  پس ازFS10  آب گرم داخلی خاموش می شود . 1ثانیه ، دریچه ی 

 پس از FS28 . ثانیه ، پمپ آب گرم داخلی خاموش می شود 

 

 در پایان این مرحله ، در صورت ضرورت ، دستگاه در حالت خنک کننده تنظیم می شود . 

 درجه حرارت تنظیمی بر نقطه ی تنظیمی خنک کننده می رسد و تولید آب گرم داخلی کارساز 

 می باشد :

 . پمپ آب گرم داخلی بصورت روشن باقی می ماند 

  آب گرم داخلی روشن می شود . 2دریچه ی 

  پس ازFS10  آب گرم داخلی خاموش می شود . 1ثانیه ، دریچه ی 
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  پس ازDF07/2 . وضعیت دریچه ی چهار راه معکوس می شود 

  پس ازDF07/2 ی تولید نمایند .کمپرسورها دوباره روشن می شوند تا آب گرم داخل 

  پس ازFS11  آب گرم داخلی روشن می شود. 1از تغییر دریچه ی چهار راه ، دریچه ی 

  پس ازFS10 شود یم خاموش یآب گرم داخل 2 ی چهیدر  . 

 در صورت رسیدن بر نقطه ی تنظیمی آب گرم داخلی :

  آب گرم داخلی روشن می شود . 2دریچه ی 

  پس ازFS10  آب گرم داخلی خاموش می شود . 1ثانیه ، دریچه ی 

 پس از FS28 . ثانیه ، پمپ آب گرم داخلی خاموش می شود 

 

 کنترل صفحه ی خورشیدی . 39

جهت بکار بردن صفحه ی خورشیدی در گرما دهنده و FS56 و  FS55تنظیم متناسب پارامترهای 

 یا برای تولید آب گرم داخلی امکان پذیر می باشد .

صفحه ی خورشیدی از طریق دریچه و کنترل پمپ آب مدیریت می شود ، وضعیت آنها مستقل از 

: 

 . درجه حرارت خورشیدی 
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  ؛ این کاوشگر در پارامترهای کاوشگر تنظیمیFS57 and FS58 . تعریف می شود 

 

 . صفحه ی خورشیدی در آب گرم داخلی 39.1

 داخلی  کمپرسورها و صفحه ی خورشیدی در .... به آب گرم(FS55=1) : 

 اگر :

  درجه ی صفحه ی خورشیدی و درجه آب گرم داخلی بیشتر ازFS59  باشد ، صفحه ی

 FS57خورشیدی برای کار کردن فعال می شوند ، کاوشگر آب گرم داخلی توسط پارامتر 

 تعریف می شود .

 

 (FS55=2)صفحه ی خورشیدی در حالت گرمایی 

 اگر :

 یدیخورش ی، صفحه  باشد FS59درجه ی صفحه ی خورشیدی و درجه آب گرم داخلی بیشتر از 

 شود . یم فیتعر FS57توسط پارامتر  یشوند ، کاوشگر آب گرم داخل یکار کردن فعال م یبرا

 در ابتدا کمپرسورها برای آب گرم داخلی بکار برده نمی شوند .
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 . صفحه ی خورشیدی در حالت گرمادهنده 39.2

  صفحه ی خورشیدی در حالت یکپارچه(FS56=1) 

 اگر :

 یدیخورش یصفحه باشد ،  FS60درجه ی صفحه ی خورشیدی و درجه آب گرم داخلی بیشتر از 

 شود . یم فیتعر FS58توسط پارامتر  یشوند ، کاوشگر آب گرم داخل یکار کردن فعال م یبرا

  گرما دهنده در  یدیخورش یصفحه(FS56=2) 

 اگر :

 یدیخورش یصفحه باشد ،  FS60درجه ی صفحه ی خورشیدی و درجه آب گرم داخلی بیشتر از 

 شود . یم فیتعر FS58توسط پارامتر  یشوند ، کاوشگر آب گرم داخل یکار کردن فعال م یبرا

 در ابتدا کمپرسورها برای آب گرم داخلی بکار برده نمی شوند .

 

 . دستگاه دارای مبادالت ترکیبی 40

 باعث فعالسازی این عملکرد می شود . CF75=1پارامتر 
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 این دستگاه از طریق رله دو دستگاه مبدل را کنترل می نماید :

 1دستگاه مبدل ترکیبی 

 2دستگاه مبدل ترکیبی 

 مبدل های ترکیبی فعال می شود . CF75=1تنظیم پارامتر 

 شود :اگر فشار خازنی انتخاب 

  این تنظیمات بر طبق میزان باالتر فشار مدارها در گرما و میزان کمتر در سرما مشترک : خازن

 انجام می شود .

 . خازن جداشده : هر دستگاه مبدل مطابق با فشار هر مدار مشخص کنترل می شود 

 

 :اگر دستگاه روشن باشد و درجه هوای خارجی یا فشار خازنی درون نقطه ی متمایز باشد 

  نقطه ی متمایز دستگاه در خنک کننده و درجه حرارت درونdF29  روشن . 2: دستگاه مبدل 

 دستگاه در خنک کننده و درجه حرارت درون نقطه ی متمایز dF30 روشن  2و1: دستگاه مبدل

. 

  زیمتما یدستگاه در خنک کننده و درجه حرارت درون نقطه dF33  روشن . 2: دستگاه مبدل 
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  زیمتما یدستگاه در خنک کننده و درجه حرارت درون نقطه dF34 روشن  2و1: دستگاه مبدل

. 

 . حرارت زیستی آزاد خنک کننده 41

 خروجی های کنترل شده :

 رله برای کنترل دریچه 

 0..10V . خروجی آنالوگ برای کنترل دریچه ی تنظیمی 

 

 می باشد .  0Vدر گرمادهنده رله خاموش می باشد و خروجی آنالوگ

 حالت عملکردی خنک کننده ی آزاد :

 CF77=2 . خنک کننده ی آزاد تنها منبع خنک سازی می باشد : 

 CF77=3  : و کمپرسورها با یکدیگر کار می کنند تا خنک سازی ایجاد  آزاد یخنک کننده

 کمپرسورها بر طبق تنظیمات استاندارد خود کار می کنند .نمایند . 

 

  تنها خنک کننده ی آزاد برای خنک سازی(CF77=2) 

 کمپرسورها برای خنک سازی بکار برده نمی شوند .
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کنترل می شوند  St01پمپ های آبی خازنی و تبخیر کننده بر طبق کاوشگر خنک کننده و نقطه ی 

 کنترل می شوند .  FS37پمپ خنک سازی آزاد بر طبق کاوشگر خنک کننده و نقطه ی تنظیمی . 

دقیقه غیر  FS34نرسد ، خنک کننده ی آزاد برای  FS36اگر نقطه ی تنظیمی خنک سازی بر زمان 

 ثانیه روشن خواهد ماند . FS35پس از این دریچه بمدت   فعال خواهد شد .

 

  

  خنک کننده ی آزاد با کمپرسورها(CF77 = 3) . 

شوند . اگر موقعیتی برای خنک کمپرسورها می توانند جهت کامل کردن خنک سازی آزاد بکار برده 

 سازی آزاد وجود داشته باشد تنظیمات آن بشکل زیر می باشد :

  اگر درجه ی تنظیمات کمتر ازSt1 + FS37  باشد ، خنک سازی آزاد تنها با منابع دارای

 FS38و نقطه ی ضریب متغیر آن  St1خنکسازی آزاد انجام می شود ؛ نقطه ی تنظیمی مرجع 

 سورها بحالت خاموش باقی می مانند .می باشد . کمپر

  اگر درجه ی حرارت فراتر ازSt1 + FS37  برایFS65  رود ، کمپرسورها برای تنظیمات فعال

 می شوند .

   با توجه بر نمودار زیر ، این نمونهFS38 <ST07 <FS37 . را در نظر می گیرد 
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. کنترل سرعت فن در صورتیکه کمپرسورها و خنک سازی آزاد برای خنک سازی 41.1

 (CF77=3)بکار برده شوند 

 هنگامیکه خنک کننده آزاد فعال نباشد سرعت فن خازنی مانند تنظیمات استاندارد تنظیم می شود .

 اگر خنکسازی آزاد فعال باشد :

  درجه حرارت خارجی بیشتر ازFS43 + FS44  باشد : سرعت فن خازنی در سرعت حداکثری

 کار می کند .
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  درجه حرارت خارجی کمتر ازFS43   باشد : زمانیکه درجه ی بیرون کمتر از درجه یFS43 

 شود . یم میاستاندارد تنظ ماتیمانند تنظ یسرعت فن خازنثانیه  FS45باشد ، پس از 

 

 : . عملکرد بازیابی گرما در صورتی فعال می باشد که42

 اکباشد . rC01 > 0. پارامتر 1

 . دستگاه در حالت خنک کننده کار می کند .2

 باشد . rC06 – rC07. درجه حرارت یا فشار خازنی کمتر از 3

 . منابع ورودی و خروجی بازیابی گرما بدرستی تنظیم شوند .4

 شود .ورودی دیجیتالی بازیابی گرما فعال می باشد و کاوشگر بازیابی گرما تنظیم . 5

 

 . کاوشگر درجه حرارت بازیابی گرما 42.1

 اگر دریچه ی منحصر بفرد تنظیم شود :
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 اگر دو دریچه تنظیم شود :

 

 

 (rC01=1)... . دستگاه دارای دو مدار 42.2

 بازیابی گرما : مدار تنظیم شده ی تنها با یک مدار 

 اگر :
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 . دستگاه خنک کننده روشن باشد 

 باشد . حداقل یک کمپرسور روشن 

  درجه حرارت یا فشار خازن کمتر ازrC06 . باشد 

و در صورت فعال باشد ،  2و  1بازیابی گرما در صورتی آغاز می شود که ورودی دیجیتالی مدار 

باشد ، در این شرایط رله ی تنظیم  rC10کاوشگر بازیابی ، اگر درجه حرارت کمتر از استفاده ی 

درخئاست هنگامیکه بازیابی گرما فعال نباشد ، فعال می شود .  2و  1شده بعنوان دریچه ی مدار 

 کامل نخواهد شد . RC05بعدی تا زمان تنظیمی 

 

 بازیابی گرما : مدار تنظیم شده ی دارای بیش از یک کمپرسور 

 وارد بازیابی گرما شوید 

 اگر :

 خنک کننده روشن باشد . دستگاه 

 . حداقل یک کمپرسور روشن باشد 

  درجه حرارت یا فشار خازن کمتر ازrC06 . باشد 
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فعال باشد ، و در صورت  2و  1مدار  یتالیجید یشود که ورود یآغاز م یگرما در صورت یابیباز

 میتنظ یرله  طیشرا نیباشد ، در ا rC10، اگر درجه حرارت کمتر از  یابیکاوشگر باز یاستفاده 

 ستاوگرما فعال نباشد ، درخ یابیباز کهیشود . هنگام یفعال م 2و  1مدار  ی چهیشده بعنوان در

 کامل نخواهد شد . RC05 یمیتا زمان تنظ یبعد

درخواست بازیابی گرما در صورتی فرا می رسد که تعداد حداکثری کمپرسورهای موجود روشن 

آغاز می شود و زمانیکه از بین رود  rC02زمان تاخیری باشد ، یک کمپرسور خاموش می باشد و 

 فن خازنی خاموش می شود .  ،، دریچه ی بازیابی گرما فعال می شود 

 

 از بازیابی گرما خارج شوید 

 اگر :

  ورودی دیجیتالی بازیابی گرما غیر فعال شود و یا درجه حرارت بازیابی گرما بیشتر ازRC10 

+ RC13  ، زمانیکه تعداد کمپرسورهای روشن کمتر از مدارهای موجود باشد، دریچه ی رود

روشن ماندن  rC02در طول ثانیه خاموش می شود .  rC02پس از  2یا  1بازیابی مدار 

 کمپرسورهای بیشتر مدار ، جلوگیری می شود . 
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  در صورت خاموش بودن دریچه ، کمپرسورهای اضافیrC03  خواهند ثانیه پس از دریچه تاخیر

 داشت .

 از  شتریگرما ب یابیدرجه حرارت باز ایفعال شود و  ریگرما غ یابیباز یتالیجید یورودRC10 

+ RC13 سپس : موجود باشد، یروشن کمتر از مدارها یتعداد کمپرسورها کهیرود ، زمان 

 . یک کمپرسور خاموش خواهد شد 

  زمان تاخیریrC02 . آغاز می شود ، پس از آن دریچه ی یازیابی خاموش می شود 

  پس از زمانrC03 . کمپرسور ریستارت خواهد شد 

 

 (rC01=2)دستگاه دارای دو مدار هیدرولیک . 42.3

اصول این عملکرد مشابه با دستگاه مدارهای مجزا می باشد ؛ در شرایط ویژه ای یکی از دو مدار 

بنابراین اگر دستگاه مخصوص نمی باشند .  2و  1، ورودی های دیجیتالی برای مدار فعال می باشد 

می  rC06در خنک کننده روشن باشد ، تنها یک مدار کار می کند ، فشار یا درجه خازنی کمتر از 

فعال  2و  1باشند ، بازیابی گرما در صورتی آغاز می شود که یکی از ورودی های دیجیتالی مدار 

 ر صورت استفاده از کاوشگر بازیابی ، درجه حرارت باشد و د

 می باشد .  rC10کمتر از نقطه ی 
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    مستر و استیو. عملکرد 43

IC208CX  مستر توسط دستگاهی  بکار رود . اسلیو در تنظیمات مستر/ اسلیومی تواند بعنوان یک

کاربرد این دستگاه می باشد نشان داده می شود .  IPL500که دارای عملکرد خاصی مانند مستر 

بدرستی به مستر و ارتباط سریالی با مستر متصل  IC208CXبعنوان اسلیو زمانی فعال می شود که 

 در طول این عملکرد ، اسلیو : شود .

 برق از طریق مستر محاسبه شده و به اسلیو  قدرت متصل به منبع سیستم را محاسبه نمی کند ؛

 می شود . فرستاده

  بطور عادی وارد عملکرد روند یخ زدایی شوید ، اما پیش از آغاز یخ زدایی نیازمند موافقت

 مستر هستید .

  خاموش و روشن بودن کمپرسورها می توانند تنظیم شوند .برای کنترل 

 . برای کنترل آب گرم داخلی نمی توانند تنظیم شوند 

  تنظیم شوند .برای کنترل دستگاه های خازنی نمی توانند 

 

 . غیر فعال نمودن چرخه ی بازیابی گرما از طریق فشار یا درجه حرارت خازنی43.1
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عملکرد بازیابی گرما می تواند بسته بر شرایط خازنی برای جلوگیری از هشدار فشار باال غیر فعال 

غیر  گرما یابیعملکرد بازباشد ،   rC06 مساوی یا باالتر از درجه حرارت خازن ایفشار شود . اگر 

 فعال می شود .

 b2rC( یا 1)مدار  b1rCصفحه نمایش پایین غیر فعال شود ،  گرما یابیعملکرد بازهنگامیکه  

عملکرد باشد ،  rC06-rC07کمتر از  درجه حرارت خازن ایفشار ( را نشن می دهد . اگر 2)مدار

 دوباره فعال می شود .  گرما یابیباز

 

 واقعی. عملکرد مربوط به زمان 44

 . ساعت زمانی واقعی از طریق ورودی دیجیتالی غیر فعال می شود .44.1

فعال باشد، ساعت  "یا کیبورد  RTCحالت عملکردی : از طریق  "زمانیکه ورودی دیجیتالی بعنوان 

 زمان واقعی غیر فعال می شود و تمامی عملکردهای ساعت نیز غیر فعال می شوند .

 

 "منبع حالت عملکرد فن  ". 44.2
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این عملکرد تنها در صورتی می تواند فعال شود که خنک کننده مجهز به ساعت داخلی باشد. اگر 

تنظیم شده و فعال  "حالت عملکرد تنها توسط فن منبع  "یکی از ورودی های دیجیتالی بعنوان 

 کند .  شود ، خنک کننده تنها فن منبع را فعال می سازد و این فن مطابق با جدول زمانی کار می

 

  کدهای زنگ هشدار –. پیام ها 45

 کدهای زنگ هشدار توسط موارد زیر تعریف می شوند :

A = هشدار دستگاه 

b =  هشدار مدار 

C =  هشدار کمپرسور 

 . توصیف خودکار و دستی زنگ هشدار45.1

 یک زنگ هشدار می تواند :

  شود که دلیل هشدار بصورت خودکار ریست شود : هشدار بصورت خودکار زمانی ریست می

 وجود نداشته باشد .

 . بصورت دستی ریست شود : ریست دستی درخواست می شود 
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برخی از زنگ هشدارها از طریق میزان رخدادها در هر ساعت کنترل می شوند . تنظیم میزان 

 هشدارها در هر ساعت پس از ریست دستی امکان پذیر می باشد .

 هشدار تخلیه بار کمپرسور به طریق ویژه ای کنترل می شود : 

  زمانیکه میزان هشدارهای هر ساعت کمتر ازAL20  باشند ، زنگ هشدار بصورت دستی ریست

 می شود .

 برابر باهر ساعت  یهشدارها زانیم کهیزمان AL20 زنگ هشدار بصورت دستی ریست  باشند ،

ذخیره و  COtrمی شود و پسوردی درخواست می شود . در این صورت هشدار در منوی 

 مشاهده می شود .

 

 دستی بصورت ند هشدارهای تنظیمی فرآی. 46

 مفهوم تعداد رخدادها در هر ساعت 

 باشد :برای برخی از هشدارها تنظیم میزان هشدارها در هر ساعت امکان پذیر می 

  اگر زنگ هشدار کمتر از میزان تنظیمی رخ دهد ، زنگ هشدار بصورت خودکار ریست می شود

. 
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 . اگر زنگ هشدار برابر با میزان تنظیمی رخ دهد ، زنگ هشدار بصورت دستی ریست می شود 

 

 . لیست زنگ هشدارها47

 . هشدارهای دستگاه 47.1

 

 کد هشدار                  توصیف هشدار

ACF1                           هشدار تنظیمی 

... 

AC13 

ACFL                        هشدار جریان خازنی 

AEE                          هشدار ایپرومی 

AEFL                         هشدار جریان تبخیر کننده 

AEht                         تبخیر کننده درجه حرارت باالی آب 

AEUn                        آب یدرجه حرارت باالسیگنال تخلیه ی بار از 

AHFL                       هشدار تغییر جریان آب گرم داخلی 

ALC1                       هشدار کلی 
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ALC2                        2هشدار کلی نوع 

ALOC                      هشدار جنریک 

ALSF                       هشدار ترتیب مرحله 

ALti                        هشدار درجه حرارت کمتر هوا از تبخیر کننده 

ALti                        درجه ی تبخیر کننده ی کم در دستگاه هوایی 

AP1                      هشدار کاوشگر 

... 

AP8 

APE1                    هشدار کاوشگر گسترشی I/O 

... 

APE8 

APFL                   هشدار تغییر جریان صفحه خورشیدی 

APr1                   هشدار کاوشگر کیبورد ریموت 

APr2 

APU1                  هشدار کاوشگر دریچه ی گسترشی 

... 

APU4 
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ASLA                    شکست ارتباط سریالی با گسترشI/O 

AtAS                   بار اضافی پمپ آب گرم داخلی 

AtC1                    خازنی 1هشدار بار اضافی پمپ آب 

AtC2                    خازنی 2هشدار بار اضافی پمپ آب 

AtE1                    تبخیر کننده 1هشدار بار اضافی پمپ آب 

AtE2                   تبخیر کننده 2آب  هشدار بار اضافی پمپ 

AtHS                   بار اضافی دستگاه های تولید گرمای آب گرم داخلی 

AtSF                    فن منبعهشدار بار اضافی 

AUAL                   شکست ارتباط سریالی با دریچه ی گسترشیIEV  

AtrE                    2.0هشدار ارتباطی ویژگراف از راه دور 

Atr1            هشدار ارتباطی ویژگراف از راه دورVI622 / TI620 

Atr2 

 

 . هشدار مدار47.2

 

 کد هشدار                 توصیف هشدار
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b(n)AC                       ضد یخ زدایی در خنک کننده ی مدار(n) 

b(n)Ac                       ضد یخ زدایی مدار(n) در خنک کننده 

b(n)AH                      ضدیخ زدایی در پمپ گرمایی( مدارn) 

b(n)Ah                      ضد یخ زدایی مدار(n) در پمپ گرمایی 

b(n)Cu                      تخلیه ی بار از فشار یا حرارت خازنی( مدارn) 

b(n)Cu                     اندک تبخیر کنندهحرارت  ایبار از فشار  ی هیتخل ( مدارn) 

b(n)dF                      یخ زدایی بد( مدارn) 

b(n)ds                     ( مدارn) غیر فعال شده از کیبورد 

b(n)HP                     تغییر فشار باال از( مدارn) 

b(n)hP                     فشار خازنی باال از( مدارn) 

b(n)hP                    باال از  یفشار خازنNTC ( مدارn) 

b(n)LP                     تغییر فشار کمتر از( مدارn) 

b(n)LP                     فشار خازنی کمتر از( مدارn) 

b(n)lP                    از کمتر  یفشار خازنNTC ( مدارn) 

 


