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Elektromos telepítés
Általános ajánlások
A jelen kézikönyv olvasásakor tartsa szem előtt, hogy:
• Az összes helyszíni vezetékezési munkát az Európai irányelvek
és a vonatkozó helyi előírások betartásával végezze.
Gondoskodjon az Európai irányelvek követelményeinek
megfelelő földelés kialakításáról.
• A kompresszormotor és a berendezés elektromos adatait
(többek között a motor teljesítményét, a feszültségtartományt,
a névleges terhelési áramot) megtalálja a folyadékhűtő
adattábláján.
• Valamennyi helyszíni vezetékezés megfelelő bekötését,
valamint az esetleges rövidzárlatokat és testzárlatokat
ellenőrizni kell.
Megjegyzés: Az egyedi elektromos vázlatokat és a csatlakoztatási
adatokat mindig megtalálja a folyadékhűtőhöz
mellékelt kapcsolási rajzokon, ill. a berendezés
dokumentumaiban.
FIGYELEM
Megfelelő helyszíni vezetékezés és földelés szükséges!
Az összes helyszíni vezetékezési munkát szakképzett
szerelőnek KELL végeznie. A nem megfelelően telepített és
földelt helyszíni vezetékek TŰZ- és ÁRAMÜTÉSVESZÉLYT
jelentenek. E veszélyek elkerülése érdekében FELTÉTLENÜL
tartsa be a helyi elektromos előírásokban foglalt, a
helyszíni vezetékek telepítésére és földelésére vonatkozó
követelményeket. Az előírások be nem tartása súlyos vagy
halálos sérülést eredményezhet.
FIGYELEM

FIGYELEM
Veszélyes feszültség – Nagynyomású égő folyadék!
A kompresszor kapcsolószekrény-fedelének szervizelési
célból történő eltávolítása vagy a vezérlőpanel tápoldalának
szervizelése előtt ZÁRJA EL A KOMPRESSZOR ÜRÍTÉSI
SZERVIZSZELEPÉT, és kapcsoljon le minden feszültséget,
a távoli kapcsolókat is beleértve. Feszültségmentesítse az
összes motorindító/-működtető kondenzátort. A véletlen
feszültség alá kerülés elkerülése érdekében kövesse
a leválasztási/megjelölési eljárásokat. Egy megfelelő
feszültségmérő segítségével ellenőrizze, hogy valamennyi
kondenzátor feszültségmentesítése megtörtént-e.
A kompresszor forró, nagynyomású hűtőközeget tartalmaz.
A motor kivezetései szigetelésként szolgálnak a hűtőközeggel
szemben. Szervizeléskor legyen óvatos, NE tegyen kárt
a motor kivezetéseiben, és NE lazítsa meg őket.
Ne működtesse a kompresszort, ha a kapcsolószekrény
fedele nincs a helyén.
Az elektromos biztonsági óvintézkedések be nem tartása
súlyos vagy halálos sérülést eredményezhet.
A kondenzátorok biztonságos kisütésével kapcsolatban
bővebb információt az „Adaptive Frequency™ Drive (AFD3)
kondenzátorok kisütése” c. részben (28. oldal) és a PROD-SVB06A-EN
dokumentumban talál.
VEGYE FIGYELEMBE:
Csak rézvezetékeket szabad használni!
A berendezések csatlakozókapcsai kialakításuknál
fogva nem alkalmasak más típusú vezetőkhöz. Ha nem
rézvezetékeket használ, az a berendezés károsodását
okozhatja.

Kondenzátorok okozta veszélyes feszültség!
Szerviz előtt minden feszültséget kapcsoljon le – beleértve
a távoli kapcsolókat is –, és feszültségmentesítse az összes
motorindító/-működtető és AFD (Adaptive Frequency™
Drive) kondenzátort. A véletlen feszültség alá kerülés
elkerülése érdekében kövesse a megfelelő leválasztási/
megjelölési eljárásokat.

Fontos: A vezérlés helytelen működésének elkerülése érdekében ne
vezesse közös kábelcsatornában a kisfeszültségű (<30 V)
vezetékeket és a 30 V-nál nagyobb feszültséget hordozó
vezetékeket.

• A Trane vagy nem Trane által szállított változtatható
frekvenciájú hajtások vagy más energiatároló elemek
esetén az adott gyártó előírásait kövesse a kondenzátorok
kisütéséhez szükséges várakozási időket illetően. Egy
megfelelő feszültségmérő segítségével ellenőrizze, hogy
valamennyi kondenzátor feszültségmentesítése megtörtént-e.
• A DC buszos kondenzátorokban veszélyes feszültségek
maradnak a tápellátás megszüntetése után is. A véletlen
feszültség alá kerülés elkerülése érdekében kövesse
a megfelelő leválasztási/megjelölési eljárásokat. A tápellátás
megszüntetése után várjon öt (5) percet, hogy a DC
kondenzátorok kisüljenek, majd ellenőrizze a feszültséget
feszültségmérővel. Ellenőrizze a DC buszos kondenzátorok
kisütését (0 VDC), mielőtt a belső alkatrészekhez érne.
Az utasítások be nem tartása súlyos vagy halálos sérülést
eredményezhet.
A kondenzátorok biztonságos kisütésével kapcsolatban
bővebb információt az „Adaptive Frequency™ Drive (AFD3)
kondenzátorok kisütése” c. részben (28. oldal) és a PROD-SVB06A-EN
dokumentumban talál.
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Elektromos telepítés
Csak a hajtás szervizelése esetén

Tápkábelezés

FIGYELEM
KISÜTÉSI IDŐ!

FIGYELEM

A frekvenciaátalakítókban DC-link kondenzátorok
találhatók, amelyek akkor is feszültség alatt maradhatnak,
amikor a frekvenciaátalakító nem kap táplálást.
Az elektromos veszélyek elkerülése érdekében kapcsolja
le a tápfeszültséget, a permanens mágneses motorokat és
a távoli DC-link tápegységeket, többek között a tartalék
akkumulátorokat, szünetmentes tápegységeket és más
frekvenciaátalakítók felé menő DC-link csatlakozásokat.
Várja meg a kondenzátorok teljes kisülését, mielőtt
bármilyen szervizelési vagy javítási munkát végezne.
A várakozási időket a kisütési idők táblázatában találja.
Ha a tápellátás megszüntetése után nem vár a megadott
ideig a szervizelési vagy javítási munkák megkezdésével,
az súlyos vagy halálos sérülést is eredményezhet.

Megfelelő helyszíni vezetékezés és földelés szükséges!

1. táblázat. Kondenzátor kisütési idői
Feszültség

Teljesítmény

Minimális várakozási idő [perc]

380-500 V

90-250 kW

20

315-800 kW

40

Az összes helyszíni vezetékezési munkát szakképzett
szerelőnek KELL végeznie. A nem megfelelően telepített és
földelt helyszíni vezetékek TŰZ- és ÁRAMÜTÉSVESZÉLYT
jelentenek. E veszélyek elkerülése érdekében FELTÉTLENÜL
tartsa be a helyi elektromos előírásokban foglalt,
a helyszíni vezetékek telepítésére és földelésére vonatkozó
követelményeket. Az előírások be nem tartása súlyos vagy
halálos sérülést eredményezhet.
Az összes tápkábelt a projektmérnöknek kell megfelelően
megválasztania és méreteznie, az EN 60204 szabványnak
megfelelően.
Valamennyi vezetéknek meg kell felelnie a helyi előírásoknak.
A telepítőnek (illetve az elektromos szerelést végzőnek) kell
biztosítania és beépítenie a rendszer összekötő vezetékeit,
valamint a tápvezetékeket. Ezt megfelelően kell méretezni és
megfelelően biztosított kapcsolókkal kell ellátni.
A biztosítékkal ellátott kapcsolók típusának és elhelyezésének
a vonatkozó szabályzatoknak meg kell felelnie.
VEGYE FIGYELEMBE:
Csak rézvezetékeket szabad használni!

Nitrogéntöltet opcióval rendelkező
berendezések
Nitrogéntöltet opcióval rendelkező berendezéseknél
(a típusszám 15. számjegye = 2) a berendezés NEM kaphat part
menti vagy normál tápellátást, míg fel nem töltődött. A tápellátás
zárja az EXV szelepeket, és megakadályozza, hogy elegendő
feszültség jusson a berendezés töltésére.

A telepítő által biztosítandó
alkatrészek

A berendezések csatlakozókapcsai kialakításuknál
fogva nem alkalmasak más típusú vezetőkhöz. Ha nem
rézvezetékeket használ, az a berendezés károsodását
okozhatja.
A vezérlőpanel oldalába lyukakat kell vágni a megfelelő
méretezésű tápkábelvédő csövek részére. A kábeleket ezeken
a védőcsöveken keresztül kell bevezetni és a sorkapcsokhoz,
az opcionálisan beszerelt kapcsolókhoz, illetve a HACR típusú
megszakítókhoz csatlakoztatni.

A vevő által biztosítandó kábelcsatlakozások megtalálhatók
a berendezéshez mellékelt kapcsolási és bekötési rajzokon.
Amennyiben az alábbi alkatrészeket nem rendelték meg
a berendezéssel együtt, azokat a szerelést végzőnek kell
biztosítania:

A helyszínen biztosított nagyfeszültségű bekötések
a vezérlőpanel jobb oldalán lévő csatlakozólemezen keresztül
valósíthatók meg. A kisfeszültségű bekötések a vezérlőpanel
bal oldalán lévő kikönnyítéseken keresztül valósíthatók meg.
További földelésre lehet szükség a berendezés minden 115 V-os
tápegységéhez. Zöld kábelsaruk állnak rendelkezésre a 115 V-os
vevő által biztosítandó kábelekhez.

• a tápkábeleket (kábelcsatornában) az összes helyszíni
vezetékezéshez,

A vezérlés áramellátása

• a helyszínen biztosított készülékekhez az összes vezérlő
(összekötő) huzalozást (kábelcsatornában),
• biztosítékkal ellátott kapcsolókat vagy megszakítókat.

A berendezéshez vezérlő transzformátor tartozik. Nem szükséges
további vezérlőfeszültséget biztosítani a berendezéshez.
Semmilyen egyéb terhelés nem adható a vezérlő
transzformátorra.
Ahhoz, hogy az összes előírt feszültség megfelelően teljesüljön,
az összes berendezés bekötése gyárilag történik.

RLC-SVU006A-HU
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Elektromos telepítés
1. ábra. Csatlakoztatás a hálózathoz

Motorkábel
A motort az U/T1/96, V/T2/97, W/T3/98 érintkezőkhöz kell
csatlakoztatni. A földelést (testelést) a 99-es érintkezőhöz.
A normál háromfázisú aszinkronmotorok összes típusa
használható frekvenciaátalakító egységgel. A gyári beállítás
szerint a forgásirány az óramutató járásával megegyező,
a frekvenciaátalakító kimenete pedig a következőképpen van
bekötve:

2. táblázat.
Érintkező sz.

Funkció

96, 97, 98, 99

Táp U/T1, V/T2, W/T3
Földelés (testelés)

Motor forgásának ellenőrzése
A forgásirány megváltoztatható a motorkábel két fázisának
felcserélésével vagy a 4-10 Motor forgásirány beállításának
megváltoztatásával.

3. táblázat.
• U/T1/96 érintkező, az
U-fázishoz csatlakozik
• V/T2/97 érintkező,
a V-fázishoz csatlakozik
• W/T3/98 érintkező,
a W-fázishoz csatlakozik

4. táblázat.

A motor forgásának ellenőrzéséhez használja az 1-28 Motor
forgásának ellenőrzése eljárást, és kövesse a kijelzőn megjelenő
utasításokat.

Tápfeszültség csatlakoztatása
• A vezetékméretet a frekvenciaátalakító bemeneti
áramerőssége alapján válassza meg.
• Tartsa be a kábelméretekre vonatkozó helyi és országos
elektromos előírásokat.
• Csatlakoztassa a 3-fázisú AC tápkábelt az L1, L2 és L3
érintkezőkhöz (lásd az 1. ábrát).

6

1

Hálózati csatlakozás
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Motor csatlakoztatás

• Földelje (testelje) a kábelt a megadott utasítások szerint.
• Valamennyi frekvenciaátalakító használható szigetelt forrásról,
valamint föld (test) referencia tápvezetékekről. Ha szigetelt
hálózatról (IT hálózat vagy lebegő delta) vagy szigetelt fázisú
(testelt delta) TT/TN-S hálózatról kapja a tápellátást, állítsa
a 14-50 RFI szűrőt KI állásba.
Kikapcsolt állapotban a szerelvény alap és a közbenső kör
közötti belső RFI szűrő kondenzátorok szigetelve vannak, így
elkerülhető a közbenső kör károsodása és csökkenthető a
földkapacitás (testkapacitás) árama az IEC 61800-3 szerint.

RLC-SVU006A-HU

Elektromos telepítés
Összekötő vezetékek
A hűtött víz szivattyújának vezérlése
VEGYE FIGYELEMBE:
Berendezés károsodásának veszélye!
Ha a mikroprocesszor szivattyúindítást kér, és nincs vízáram,
a párologtató súlyosan károsodhatott. Az üzembe helyező
alvállalkozó és/vagy a vásárló feladata biztosítani, hogy
a szivattyú mindig működjön, amikor a folyadékhűtő
vezérlésétől erre utasítást kap.

Ha a párologtató vízárama a létrejöttét követően kihagy, az
EWP relé feszültség alatt marad, és a rendszer nem-reteszelő
hibajelzést generál. Amikor az áramlás helyreáll, a hibajelzés
törlődik, és a folyadékhűtő visszaáll normál működésre.
Akár reteszelő, akár nem-reteszelő hibajelzés áll fenn, az EWP relé
általában úgy kapcsolódik ki, mintha nulla késleltetésre lenne
beállítva. Kivételek, amelyek bekövetkeztekor a relé feszültség
alatt marad:
• Alacsony hűtöttvíz-hőm. hibajelzés (nem-reteszelő)
esetén (kivéve, ha a párologtatóból kilépő víz hőmérsékletérzékelőjének hibajelzésével együtt lép fel)
vagy

A párologtató vízszivattyú kimeneti reléje lezár, ha
a folyadékhűtő bármely forrásból utasítást kap AUTO
üzemmódra történő átállásra. Az érintkező a szivattyú
lekapcsolása érdekében a gép szintű hibajelzések többségénél
kinyit, hogy megakadályozza a szivattyú túlmelegedését.
A relékimenetre van szükség a párologtató vízszivattyú (EWP)
mágneskapcsolójának működtetéséhez. Az érintkezőknek
megfelelőnek kell lenniük a 115/240 V-os váltakozó feszültségű
vezérlő áramkörökhöz. Normál esetben az EWP relé követi
a folyadékhűtő AUTO üzemmódját. Ha a folyadékhűtő AUTO
üzemmódban van, és nincs hibajelzés, akkor függetlenül attól,
honnan érkezett az AUTO parancs, az alapállapotban nyitott relé
áramot kap. Amikor a folyadékhűtő kilép az AUTO üzemmódból,
a relé 0-30 percig nyitva marad (az időtartam a TU segítségével
beállítható). A szivattyúleállással járó nem automatikus
üzemmódok közé tartozik a visszaállítás, a leállítás, a külső
leállítás, a távoli kijelzős leállítás, a Tracerrel végzett leállítás,
az indítás alacsony környezeti hőmérséklet miatti letiltása és
a jégkészítés befejezése.

• Párologtató vízáram kimaradás hibajelzés (nem-reteszelő)
esetén, AUTO üzemmódban, miután kezdetben volt vízáram
a párologtatóban.

Programozható relék
A folyadékhűtő bizonyos – a valószínű igények listájáról
kiválasztott – eseményeinek/állapotainak továbbításáról
egy programozható relérendszer gondoskodik, csupán négy
kimeneti relé segítségével, ahogy az a helyszíni kapcsolási rajzon
látható. A négy relét (általában egy Quad relé kimenet LLIDvel együtt) a Programozható relé opció részeként biztosítjuk.
A reléérintkezők szigetelt Form C (SPDT) érintkezők, amelyek
max. 2,8 A induktív, 7,2 A rezisztív áramfelvételű vagy 1/3 LE-s
120 V váltakozó feszültségű áramkörökhöz és max. 0,5 A rezisztív
áramfelvételű, 240 V váltakozó feszültségű áramkörökhöz
alkalmasak.
A programozható relékhez rendelhető események/állapotok
listáját a 6. táblázat tartalmazza. A relé akkor kap feszültséget,
ha az esemény/állapot bekövetkezik.

5. táblázat. A szivattyúrelé működése
Folyadékhűtő üzemmódja

Reléműködés

Automatikus

Azonnali zárás

Jégkészítés

Azonnali zárás

Tracer felülbírálás

Zárás

Leállított

Időzített nyitás

Jégkészítés befejeződött

Azonnali nyitás

Diagnosztika

Azonnali nyitás

A leállításból az automatikus üzemmódba való átlépéskor az
EWP relé azonnal feszültséget kap. Ha a párologtató vízárama
nem jön létre 20 percen belül (normál átmenetnél) vagy 4 perc
15 másodpercen belül (biztonsági felülbírálás miatt BEkapcsolási
parancsot kapott szivattyú esetén), az UC800 lekapcsolja az
EWP relét, és nem-reteszelő hibajelzést generál. Amennyiben
az áramlás helyreáll (például valaki más vezérli a szivattyút),
a hibajelzést a rendszer törli, az EWP relé ismét feszültség alá
kerül, és folytatódik a normál vezérlés.
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6. táblázat. Folyadékhűtő események/állapotok leírása
Esemény/állapot

Leírás

Riasztás – Reteszelés

A kimenet akkor igaz, amikor olyan manuális törlést igénylő aktív hibajelzés áll
fenn, amely vagy a folyadékhűtőt vagy az áramkört vagy pedig az áramkörön
lévő valamelyik kompresszort érinti. Ez a besorolás nem tartalmaz tájékoztató
hibajelzést.

Riasztás – Automatikus visszaállítás A kimenet akkor igaz, amikor olyan automatikusan törölhető aktív hibajelzés áll
fenn, amely vagy a folyadékhűtőt vagy az áramkört vagy pedig az áramkörön
lévő valamelyik kompresszort érinti. Ez a besorolás nem tartalmaz tájékoztató
hibajelzést. Ha a rendszer az összes automatikusan törölhető hibajelzést törli,
ez a kimenet hamis értéket vesz fel.
Riasztás

A kimenet akkor igaz, amikor bármilyen alkatrészt érintő – akár reteszelő,
akár automatikusan törlődő – hibajelzés áll fenn. Ez a besorolás nem tartalmaz
tájékoztató hibajelzést.

Figyelem

A kimenet akkor igaz, amikor bármilyen alkatrészt érintő – akár reteszelő,
akár automatikusan törlődő – tájékoztató hibajelzés áll fenn.

Folyadékhűtő-korlátozó üzemmód

Ez a kimenet akkor igaz, amikor a folyadékhűtő az utolsó 20 percben folyamatosan
a terheléscsökkentő típusú határérték üzemmódok (kondenzátor, elpárologtató,
áramkorlát, fázis aszimmetria korlát) valamelyikében üzemelt. A kimenet csak akkor
válik igazzá, ha egy adott korlát vagy különböző korlátok együttesen 20 percig
folyamatosan érvényben van(nak). Ha 1 percig nem jelentkezik terheléscsökkentő
korlát, a kimenet hamissá válik. A szűrő megakadályozza, hogy a rövid időtartamú
vagy átmeneti ismétlődő korlátok érvényre jussanak. A folyadékhűtő csak
akkor tekintendő az elülső oldali kijelzésre szolgáló korlátozott üzemmódban
működőnek, ha a korlátozó vezérlés „tartás” vagy „kényszerített tehermentesítés”
tartományában, de a „korlátozott terhelési tartományon” kívül tartózkodva teljesen
gátolja a terhelést. (A korábbi konstrukciókban a berendezésnek a korlátozó
vezérlés „terheléskorlát” tartományán belül tartózkodása is az elülső oldali kijelzésre
szolgáló korlátozott üzemmódba váltását jelentette.)

Kompresszorműködés

A kimenet akkor igaz, ha a folyadékhűtő valamelyik kompresszora el van indítva
vagy működik, és akkor hamis, ha a folyadékhűtő egyetlen kompresszora sincs
elindítva vagy egyik kompresszora sem működik. Ez az állapot nem feltétlenül
tükrözi a kompresszor valódi állapotát szervizleszívási üzemmódban, ha az adott
folyadékhűtő esetében létezik ilyen üzemmód.

Hűtőfejnyomást csökkentő kérelem
reléje

Ezt a relékimenetet a rendszer akkor gerjeszti, ha a folyadékhűtő a fejnyomását
csökkentő relé szűrési idejének megfelelően folyamatosan a következő üzemmódok
valamelyikében működik: jégkészítési üzemmód vagy kondenzátornyomáskorlátozó vezérlés üzemmód. A hűtőfejnyomást csökkentő relé szűrési ideje egy
szervizalapérték. A relé kimenetének gerjesztése megszűnik, ha a folyadékhűtő
a fejnyomását csökkentő relé szűrési idejének megfelelően tartósan kilép a fenti
üzemmódokból.

8

RLC-SVU006A-HU

Elektromos telepítés
Relé-hozzárendelések a Tracer™ TU
eszközzel
A Tracer™ TU szervizeszköz a Programozható relé opció
csomag telepítésére szolgál, illetve ezzel oszthatók ki az előbbi
táblázatban felsorolt események és állapotok az opcióhoz
tartozó négy relére. (A Tracer TU szervizeszközzel kapcsolatban
bővebb információt a „Tracer™ TU” c. szakaszban talál.)
A programozandó relékre a relé 1A10 LLID-kártyán található
érintkezőszámaival hivatkozunk.
A Programozható relé opció négy rendelkezésre álló reléjének
alapértelmezett hozzárendelései:

7. táblázat. Alapértelmezett hozzárendelések
Relé
0. relé, J2-1,2,3 érintkezők:

Fejnyomás

1. relé, J2-4,5,6 érintkezők:

Határérték mód

2. relé, J2-7,8,9 érintkezők:

Riasztás

3. relé, J2-10,11,12 érintkezők: CMP működtetés reléje

Ha bármelyik riasztás- vagy állapotrelé használatban van,
115 VAC feszültségű tápellátásról kell gondoskodni, biztosítékmegszakítással a vezérlőpanel felé, és a megfelelő reléken
keresztül haladó vezetékezéssel (érintkezők az 1A10 kártyán).
Gondoskodjon vezeték-összeköttetésről (kapcsolóval ellátott
táp-, nulla és földelővezetékekről) a távoli jelzőkészülékekhez.
Ne használja az ilyen távoli készülékek áramellátására
a folyadékhűtő vezérlőpanelének transzformátoráról vett
áramot. Lásd a berendezéshez mellékelt helyszíni kapcsolási
rajzokat.

Kisfeszültségű vezetékezés
Az alábbiakban ismertetett távoli készülékek kis feszültséggel
működnek. A távoli bemeneti készülékek és a vezérlőpanel
közötti oda-vissza menő vezetékek árnyékolt, csavart érpárok
legyenek. Árnyékolásukat kizárólag a vezérlőpanelnél kell
leföldelni.
Fontos: A vezérlés helytelen működésének elkerülése érdekében ne
vezesse közös kábelcsatornában a kisfeszültségű (<30 V)
vezetékeket és a 30 V-nál nagyobb feszültséget hordozó
vezetékeket.

Vészleállítás
Az UC800 segédvezérlést biztosít egy, a vevő által megadott/
telepített reteszelés kioldásához. Amikor van vevő által
biztosított, 5K22 távoli érintkező beszerelve, a folyadékhűtő az
érintkező zárt állása mellett működik normál módon. Amikor az
érintkező kinyit, a berendezés manuálisan törölhető hibajelzéssel
kikapcsol. Ez manuális visszaállítást tesz szükségessé
a vezérlőpanel elején lévő hűtőkapcsolónál.
Csatlakoztassa a kisfeszültségű vezetékeket a kapocsléc 1A12
pontjához. Lásd a berendezéshez mellékelt helyszíni kapcsolási
rajzokat.
Ezüst- vagy aranybevonatú érintkezők használata javasolt.
A vevő által biztosított érintkezőknek alkalmasnak kell lenniük
a 12 mA rezisztív terhelésű 24 VDC áramkörrel való működésre.

Külső Auto/Stop
Ha a berendezésnél szükség van a külső Auto/Stop funkcióra,
a telepítőnek biztosítania kell a vezetékeket az 5K21 távoli
érintkezőktől az 1A12 LLID vezérlőpanelen lévő megfelelő
kapcsaiig.
A folyadékhűtő normál módon működik, ha az érintkezők zárva
vannak. Amikor valamelyik érintkező kinyit, a kompresszor(ok) –
amennyiben működnek – átlépnek MŰKÖDÉS:TERHELETLEN
üzemmódba és kikapcsolnak. A berendezés működése le
lesz tiltva. Az érintkezők ismételt zárásával a berendezés
automatikusan visszatérhet a normál működéshez.
A helyszínen biztosított kisfeszültségű érintkezőknek
alkalmasnak kell lenniük a 12 mA rezisztív terhelésű 24 VDC
száraz áramkörrel való működésre. Lásd a berendezéshez
mellékelt helyszíni kapcsolási rajzokat.
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A vevő által biztosított érintkezőknek alkalmasnak kell lenniük
a 12 mA rezisztív terhelésű 24 VDC áramkörrel való működésre.
Ezüst- vagy aranybevonatú érintkezők használata javasolt.

Az 5K12-től induló vezetékeket kösse be az 1A15 megfelelő
kapcsaira. Lásd a berendezéshez mellékelt helyszíni kapcsolási
rajzokat.

Jégkészítés opció

Ezüst- vagy aranybevonatú érintkezők használata javasolt.
A vevő által biztosított érintkezőknek alkalmasnak kell lenniük
a 12 mA rezisztív terhelésű 24 VDC áramkörrel való működésre.

Megfelelő beállítás és a funkció engedélyezése esetén az
UC800 segédvezérlést biztosít egy, a vevő által meghatározott/
telepített, jégkészítésre szolgáló 5K20 záróérintkező
működtetéséhez. Ez az úgynevezett jégkészítés állapotrelé.
Az alaphelyzetben nyitott érintkező akkor zár, amikor
a jégkészítés folyamatban van, és akkor nyit, amikor a jégkészítés
– a jégkészítés vége alapérték elérésével vagy a jégkészítés
parancs visszavonásával – rendeltetésszerűen befejeződött.
Ez a kimenet a (más által szállított) jégtároló rendszer
berendezéseinek kezelésére, illetve vezérlésére szolgál, és
jelzi a rendszer szükséges változásait, amikor a folyadékhűtő
a „jégkészítés” üzemmódról a „jégkészítés befejeződött”
üzemmódra vált át. Ha van a berendezésben 5K12 érintkező,
a folyadékhűtő az érintkező nyitott állapotában normál módon
működik.

Az UC800 olyan bemeneteket biztosít, amelyek akár a 4-20 mAes, akár a 2-10 VDC jeleket is elfogadják a külső hűtött víz
alapérték (ECWS) beállításához. Ez nem visszaállítási funkció.
A bemenő jel határozza meg az alapértéket. Ez a bemenet
elsődlegesen általános épületautomatizálási (BAS) rendszereknél
használatos. A hűtött víz alapérték a Tracer TD7 vagy a Tracerrel
(Comm4) folytatott digitális kommunikáció segítségével állítható
be. A különféle hűtött víz alapérték források szabályozási módját
a fejezet végén található folyamatábra mutatja be.

Az UC800 a Jégkészítés üzemmód kezdeményezéséhez és az
erre vonatkozó parancs kiadásához elfogadja a nyitott érintkező
zárását (külső jégkészítés parancs), de egy távolról érkező
bemenő jelet (Tracer) is.

Az átszámításban a következő egyenletek segítenek:

Az UC800 emellett egy „Kezelőpanelen beállított jégkészítés
befejezési alapértéket” is biztosít, amely a Tracer™ TU
segítségével a 20 és 31 °F (-6,7 és -0,5 °C) közötti hőmérséklettartományban 1 °F (1 °C) fokos lépésekben állítható be.
Megjegyzés: Amikor a berendezés Jégkészítés üzemmódban
van, és a párologtatóba belépő víz hőmérséklete
a jégkészítés befejezési alapérték alá csökken,
a folyadékhűtő kilép a Jégkészítés üzemmódból,
és a Jégkészítés kész üzemmódba vált.
VEGYE FIGYELEMBE:
Berendezés károsodásának veszélye!
A fagyállót a kilépő víz hőmérsékletének megfelelően kell
kiválasztani és adagolni. Ennek elmulasztása a rendszer
alkatrészeinek károsodásához vezethet.
A Tracer™ TU-t kell használni a jégkészítő berendezés
vezérlésének engedélyezéséhez és letiltásához is. Ez a beállítás
nem akadályozza a Tracert abban, hogy kiadja a Jégkészítés
üzemmód parancsot.
Az érintkező zárására az UC800 elindítja a Jégkészítés
üzemmódot, amelyben a berendezés állandóan teljes
terheléssel működik. A jégkészítés az érzékelő nyitásával vagy
a párologtatóba belépő víz hőmérséklete alapján fejeződik
be. Az UC800 mindaddig nem engedi a jégkészítés üzemmód
ismételt bekapcsolását, amíg a berendezés ki nem lépett a
jégkészítés üzemmódból (nyitott 5K12 érintkezők), majd vissza
nem kapcsolták a jégkészítés üzemmódba (zárt 5K12 érintkezők).
Jégkészítés közben a rendszer minden határértéket
(fagyásvédelem, párologtató, kondenzátor, áram) ﬁgyelmen kívül
hagy. Valamennyi biztonsági rendszer be van kapcsolva.

Külső hűtött víz alapérték (ECWS) opció

A hűtött víz alapérték módosítható egy távoli helyről, ehhez
egy 2-10 VDC vagy 4-20 mA jelet kell küldeni az 1A14 LLID 5. és
6 érintkezőjére. A 2-10 VDC és a 4-20 mA egyaránt a 10–65 °F
(-12–18 °C) külső hűtött víz alapértéknek felel meg.
Feszültségjel
Külső forrásról generált jel

VDC=0,1455*(ECWS) + 0,5454

Az UC800 által feldolgozott jel

ECWS=6,875*(VDC) - 3,75

Áramjel
Külső forrásról generált jel

mA=0,2909(ECWS) + 1,0909

Az UC800 által feldolgozott jel

ECWS=3,4375(mA) - 3,75

Amennyiben az ECWS bemenet szakadást vagy rövidzárlatot
vált ki, az LLID nagyon magas vagy nagyon alacsony értéket
fog visszajelezni a főprocesszornak. Ez tájékoztató hibajelzést
generál, és a berendezés visszatér a kezelőpanelen (TD7)
beállított hűtött víz alapérték használatához.
A Tracer TU szervizeszköz használható a bemeneti jeltípusnak
a gyárilag alapértelmezett 2-10 VDC-ről 4-20 mA-re történő
átállítására. Emellett a Tracer TU szolgál a Külső hűtött víz
alapérték opció telepítésére, ill. eltávolítására, továbbá az ECWS-t
engedélyező, illetve letiltó eszközként.

Külső terhelési korlát alapérték (EDLS)
opció
A fentiekhez hasonlóan az UC800 opcionális Külső terhelési
korlát alapértéket is biztosít, amely 2-10 VDC-s (alapértelmezett)
vagy 4-20 mA-es jelet is elfogad. A terhelési korlát a Tracer TD7
vagy a Tracerrel (Comm4) folytatott digitális kommunikáció
segítségével állítható be. A különféle terhelési korlát források
szabályozási módját a fejezet végén található folyamatábra
mutatja be. A Külső terhelési korlát alapérték módosítható egy
távoli helyről, ehhez az analóg bemeneti jelet az 1A14 LLID 2. és
3. érintkezőjére kell kötni. Lásd a következő szakaszt az Analóg
bemeneti jel bekötés leírásáról.

Amennyiben a jégkészítés üzemmódban működő berendezés
eléri a fagyási állapot beállítást (víz, illetve hűtőközeg),
a berendezés – akárcsak normál üzemelés esetén – kézzel
visszaállítható hibajelzés mellett leáll.
10
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A következő egyenletek érvényesek az EDLS-re:
Feszültségjel

Áramjel

A külső forrás által
létrehozott jel

VDC+0,133*(%)-6,0

mA=0,266*(%)-12,0

Az UCM által
feldolgozott jel

%=7,5*(VDC)+45,0

%=3,75*(mA)+45,0

Hűtött víz visszaállítás (CWR)
Az UC800 a visszatérő víz hőmérséklete vagy a külső levegő
hőmérséklete alapján állítja vissza a hűtött víz hőmérsékletének
alapértékét. A visszatérő érték alapján történő visszaállítás
az alapértelmezett, a külső hőmérséklet alapú visszaállítás
opcionális.
Az alábbi lehetőségek választhatók:

Amennyiben az EDLS bemenet szakadást vagy rövidzárlatot
vált ki, az LLID nagyon magas vagy nagyon alacsony értéket
fog visszajelezni a főprocesszornak. Ez tájékoztató hibajelzést
generál, és a berendezés visszatér a kezelőpanelen (Tracer TD7)
beállított áramkorlát alapérték használatához.

• Három visszaállítási típus egyike: Egyik sem, Visszatérő víz
hőmérsékletének visszaállítása, Külső levegőhőmérséklet
visszaállítása vagy Állandó visszatérő víz hőmérsékletének
visszaállítása.

A Tracer™ TU szervizeszközt kell használni a bemeneti jeltípusnak
a gyárilag alapértelmezett 2-10 VDC-ről 4-20 mA-re történő
átállítására. A Tracer TU-t kell használni a Külső terhelési korlát
alapérték opció helyszíni telepítésére vagy eltávolítására is,
illetve a funkció engedélyezésére és letiltására is használható
(ha telepítve van).

• Visszaállítás indítás alapértékei.

• Visszaállítási arányok alapértékei.
Külső levegőhőmérséklet visszaállításánál használható akár
pozitív, akár negatív visszaállítási arány.
• Maximális visszaállítás alapértékei.
A képletek mindhárom visszaállítási típushoz az alábbiak:
Visszatérő

EDLS és ECWS analóg bemeneti jel
bekötés leírása
Mind az ECWS, mind az EDLS beköthető és beállítható akár
2-10 VDC (alapértelmezett gyári beállítás), 4-20 mA értékre,
akár ellenállás-bemenetre (a 4-20 mA-nek megfelelő), az alábbi
ábrának megfelelően. Az alkalmazott jeltípustól függően a Tracer
TU szervizeszközzel kell beállítani a LLID-t és az MP-t az adott
bemenettípushoz. Ehhez módosítani kell a beállítást a Tracer TU
konﬁgurációs ablakának egyéni beállítási lapján.
Fontos: A berendezés megfelelő működése érdekében az EDLS és
az ECWS beállításainak azonosnak KELL lenniük (2-10 VDC
vagy 4-20 mA), ha csak egy bemenetet kell is használni.
A J2-3 és J2-6 kapocs a szerelvény alapra földelt, illetve a J2-1 és
J2-4 kapocs használható 12 VDC forrásként. Az ECLS használja
a J2-2 és J2-3 kapcsokat. Az ECWS a J2-5 és J2-6 kapcsokra
köthető be. Mindkét bemenet csak magas oldali áramforrásokkal
használható.

2. ábra. EDLS és ECWS vezetékezési példák
J2-1 és 4 Kettős
J2-2 és 5 Analóg
J2-3 és 6 I/O LLID

2-10 VDC, 4-20 mA

CWS’ (hűtött víz alapérték) = CWS + ARÁNY (VISSZAÁLLÍTÁS
INDÍTÁS - (TWE - TWL))
és CWS’ > vagy = CWS
és CWS’ - CWS < vagy = Maximális visszaállítás
Kültéri
CWS’ = CWS + ARÁNY * (VISSZAÁLLÍTÁS INDÍTÁS - TOD)
és CWS’ > vagy = CWS
és CWS’ - CWS < vagy = Maximális visszaállítás
ahol
a CWS’ az új hűtött víz alapérték vagy a „CWS visszaállítás”,
a CWS az aktív hűtött víz alapérték bármilyen visszaállítás előtt,
azaz normál esetben kezelőpaneli, Tracer vagy ECWS,
a VISSZAÁLLÍTÁSI ARÁNY a felhasználó által beállított
növekmény,
a VISSZAÁLLÍTÁS INDÍTÁS a felhasználó által beállított referencia,
a TOD a külső hőmérséklet,
a TWE a párologtatóba belépő víz hőmérséklete,
a TWL a párologtatóból kilépő víz hőmérséklete,
a MAXIMÁLIS VISSZAÁLLÍTÁS a felhasználó által beállított,
a visszaállítások maximális számát meghatározó határérték.
A visszaállítás összes típusa estén, CWS’ - CWS < vagy =
Maximális visszaállítás.
Értéktartomány

Ellenállás
I

J2-1 és 4 Kettős
J2-2 és 5 Analóg
J2-3 és 6 I/O LLID

I = 20/(R + 200)

Visszaállítás
típusa

Visszaállítási
arány

Visszaállítás
indítás

Max.
visszaállítás

Visszatérő

10–
120%

4–30 F

0–20 F

(2,2–
16,7 C)

(0,0–
11,1 C)

50–130
F

0–20 F

(10–
54,4 C)

(0,0–
11,1 C)

J2-1 és 4 Kettős
J2-2 és 5 Analóg
J2-3 és 6 I/O LLID

Kültéri

RLC-SVU006A-HU

Növekmény

80 –
-80%

IP egy- SI egységek
ségek

Gyári
alapérték

1%

1%

50%

1%

1%

10%
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Elektromos telepítés
A visszatérő vagy külső hőmérséklet alapú visszaállítás mellett
az MP-ben külön menüpont áll a kezelő rendelkezésére,
ahol kiválaszthatja az állandó visszatérő hőmérséklet alapú
visszaállítást. Az állandó visszatérő hőmérséklet alapú
visszaállítás úgy állítja vissza a kilépő vízhőmérsékleti
alapértéket, hogy az állandó belépő vízhőmérsékletet
eredményezzen. Az állandó visszatérő hőmérséklet alapú
visszaállítás képlete azonos a visszatérő hőmérséklet alapú
visszaállításéval, kivéve, hogy az állandó visszatérő hőmérséklet
alapú visszaállítás kiválasztásakor az MP automatikusan beállítja
az arányt, a visszaállítás indítást, és a maximális visszaállítást az
alábbi értékekre:

BACnet protokoll

CWS’ = CWS + 100% (Tervezett delta hőmérs. - (TWE - TWL)) és
CWS’ > vagy = CWS

Az épületautomatizálás és -szabályozás hálózati (BACnet
és ANSI/ASHRAE 135-2004 szabvány) protokoll egy olyan
szabvány, mely lehetővé teszi, hogy az épületautomatizálási
rendszerek vagy a különböző gyártók alkatrészei információkat
és szabályozási funkciókat osszanak meg. A BACnet segítségével
az épülettulajdonosok különböző típusú épületszabályozási
rendszereket vagy alrendszereket köthetnek össze sokféle
célból. Továbbá több beszállító használhatja ezt a protokollt
információmegosztásra a rendszerek és eszközök felügyeletéhez
és ellenőrző szabályozásához több beszállítót összekapcsoló
rendszerekben. A BACnet protokoll azonosítja a standard
objektumokat, más néven BACnet objektumokat (adatpontokat).
Minden objektumhoz tartozik egy tulajdonságokat tartalmazó
lista, mely az adott objektumról ad meg információkat. A BACnet
továbbá deﬁniál számos szabványos alkalmazási szolgáltatást,
melyekkel hozzáférhetők az adatok, és kezelhetők ezek az
objektumok, illetve a kliens/szerver kommunikáció az eszközök
között.

és CWS’ - CWS < vagy = Maximális visszaállítás

BACnet teszt laboratórium (BTL) tanúsítványa

Bármely CWR típus engedélyezése esetén a főprocesszor minden
5 percben 1 F-kal lépteti az aktív CWS-t a kívánt CWS' irányába
(a fenti képletek és beállítási paraméterek alapján), amíg az aktív
CWS értéke meg nem egyezik a kívánt CWS’ értékkel. Ez arra az
esetre vonatkozik, amikor a folyadékhűtő üzemel.

Kialakításánál fogva valamennyi Tracer™ UC800 vezérlő
támogatja a BACnet kommunikációs protokollt. Ezenfelül az
UC800 ﬁrmware néhány verzióját tesztelték, és megkapta
a BTL tanúsítványt egy hivatalos BACnet teszt laboratóriumtól.
További információkért látogasson el a BTL honlapjára a www.
bacnetassociation.org címen.

ARÁNY = 100%
VISSZAÁLLÍTÁS INDÍTÁS = Tervezett delta hőmérs.
MAXIMUM VISSZAÁLLÍTÁS = Tervezett delta hőmérs.
Az állandó visszatérő hőm. alapú visszaállítás képlete:

Ha a folyadékhűtő nem üzemel, a CWS azonnal (1 percen belül)
visszaáll a visszatérő hőmérséklet alapú visszaállítási értékre,
és 5 percenként 1 F-kal halad a külső hőmérséklet alapú
visszaállítási érték felé. A folyadékhűtő a fenti indítási diﬀerenciál
értéken indít teljes CWS vagy CWS’ visszaállítást mind visszatérő,
mind külső hőmérséklet alapú visszaállítás esetén.

Kommunikációs interfész
LonTalk™ interfész (LCI-C)
Az UC800 egy opcionális LonTalk™ kommunikációs interfészt
(LCI-C) biztosít a folyadékhűtő és az épületautomatizálási
rendszer (BAS) összekapcsolására. A LonTalk kompatibilis
berendezés és a folyadékhűtő közötti „átjáró” funkciók
megvalósításához LCI-C LLID kommunikációs interfész
szükséges. A bemenetek és kimenetek tartalmazzák a LonMark
8040-es funkcionális folyadékhűtő proﬁl által felállított kötelező
és opcionális hálózati változókat is.
Megjegyzés: Bővebb információért lásd: ACC-SVN100*-EN.
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Modbus RTU protokoll
A Modicon kommunikációs busz (Modbus) egy alkalmazásrétegüzenetküldési protokoll, amely – a BACnet-hez hasonlóan –
biztosítja a kliens/szerver kommunikációt az eszközök között
számos hálózaton. A Modbus RTU hálózaton zajló kommunikáció
során a protokoll meghatározza, hogyan tudják meg a vezérlők
az eszközcímüket, ismernek fel egy, az eszközüknek címzett
üzenetet, határozzák meg az elvégzendő műveletet és nyerik
ki az üzenetben található adatokat és egyéb információkat.
A vezérlők mester/szolga elven kommunikálnak, így csak
egy eszköz (a mester) tud tranzakciókat (lekérdezéseket)
kezdeményezni. A többi eszköz (a szolgák) reagálnak: elküldik
a kért adatokat a mesternek, vagy elvégzik a lekérdezésben kért
műveletet.
A kérést a mester elküldheti csak egy-egy szolgálnak, vagy
közös üzenetként az összes szolgának. Másfelől pedig a szolgák
a csak nekik vagy az összes szolgának küldött lekérdezésekre
is reagálnak. A Modbus RTU protokoll létrehozza a mester
kérdésére reagáló formátumot, melyben szerepelnek az
eszközcímek, a kért műveletet meghatározó funkciókód,
a küldendő adatok és egy hibaellenőrző mező.
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Vezérlők
3. ábra. Vezetékek csatlakoztatási helyei és csatlakozóportok

Áttekintés
Az RTHD berendezések az alábbi vezérlő/interfész összetevőket
használják:
• Tracer™ UC800 vezérlő
• Tracer TD7 kezelői interfész

Az UC800 műszaki adatai
Ebben a fejezetben az UC800 vezérlő hardverével kapcsolatos
információkat olvashat.

Vezetékek és portok bemutatása
A 3. ábrán az UC800 vezérlő portjai, LED-jei, forgókapcsolói és
vezetékcsatlakozásai láthatók. A 3. ábra után álló számozott lista
az ábrán számokkal jelölt elemeket mutatja be.

3. ábra. Vezetékek csatlakoztatási helyei és csatlakozóportok
Alulnézet
1. Forgókapcsolók a BACnet® MAC-címének vagy a MODBUS ID beállításához.
2. LINK BACnet MS/TP-hez vagy MODBUS szolgához (két csatlakozás, ±). Használat
esetén helyszíni vezetékezés.
3. LINK BACnet MS/TP-hez vagy MODBUS szolgához (két csatlakozás, ±). Használat
esetén helyszíni vezetékezés.
4. Gép busz meglévő gép LLID-khez (IPC3 Tracer busz 19 200 baud). IPC3 busz: TCI-t
használó Comm4-hez vagy LCI-C-t használó LonTalk®-hoz használatos.
5. Táp- (210 mA, 24 Vdc) és földcsatlakozások (a 4. elemmel azonos busz). Gyári
vezetékezés.
6. Nem használt.
7. Marquee tápellátásjelző LED és UC800 állapotjelző.
8. A BAS linkhez, MBus linkhez és IMC linkhez tartozó állapotjelző LED-ek.
9. B típusú USB-eszköz csatlakozó a szervizeszközhöz (Tracer TU).
10. Az Ethernet-csatlakozás csak a Tracer AdaptiView kijelzővel használható.
11. USB-nyílás (nem használt).

Kommunikációs interfészek
Az UC800 vezérlőn négy olyan csatlakozás van, amely
támogatja a felsorolt kommunikációs interfészeket. Ezen portok
elhelyezkedését a 3. ábrán (13. oldal) láthatja.
• BACnet MS/TP
• MODBUS szolga
Elölnézet

• LCI-C-t használó LonTalk (az IPC3 busztól)
• TCI-t használó Comm 4 (az IPC3 busztól)

Forgókapcsolók
Három forgókapcsoló található az UC800 vezérlő elején. Ezekkel
a kapcsolókkal határozhat meg egy három jegyből álló címet,
ha az UC800 BACnet vagy MODBUS rendszerbe van beépítve
(pl. 107, 127 stb.).
Megjegyzés: Az érvényes címek: BACnet esetén 001 és 127 között,
MODBUS esetén 001 és 247 között.

A LED-ek leírása és működése
10 LED található az UC800 vezérlő elején. A 4. ábra az egyes
LED-ek elhelyezkedését, a 8. táblázat (14. oldal) pedig azok
működését mutatja be.

RLC-SVU006A-HU
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Vezérlők
4. ábra. A LED-ek elhelyezkedése

Tracer TD7 kezelői interfész
Az információ a kezelők, a szerviztechnikusok és a tulajdonosok
számára egyaránt testreszabott.
A folyadékhűtő kezeléséhez adott napi jellegű információk
szükségesek – alapértékek, határértékek, diagnosztikai
információk és jelentések.
Napi üzemi információk láthatók a kijelzőn. Kényelmesen
hozzáférhetők a helyileg szervezett információcsoportok –
a folyadékhűtő üzemmódjai, az aktív hibajelzések, beállítások és
jelentések.

Tracer™ TU
Az RTHD kezelői interfészen a napi üzemeltetési feladatok
és alapérték-módosítások végezhetők. A folyadékhűtők
megfelelő szervizeléséhez azonban szükség van a Tracer™ TU
szervizeszközre. (Nem a Trane biztosítja, forduljon a helyi Trane
képviselethez a szoftver beszerzésével kapcsolatban.) A Tracer
TU javítja a szerviztechnikusok hatékonyságát és minimálisra
csökkenti a folyadékhűtő állásidejét. Ez a hordozható, PCalapú szervizeszköz szoftver támogatja a szervizelési és
karbantartási feladatokat, és szoftverfrissítésekhez, konﬁgurációs
változtatásokhoz és nagyobb szervizfeladatokhoz van rá szükség.

8. táblázat. A LED-ek működése
LED

UC800 állapota
Bekapcsolva. Ha a Marquee LED zölden
világít, az UC800 be van kapcsolva, és rendben
működik.

Marquee
LED

Kis teljesítmény vagy hibás működés.
Ha a Marquee LED pirosan világít, az UC800
be van kapcsolva, de problémák vannak
a működésével.
Riasztás. Riasztáskor a Marquee LED pirosan
villog.

LINK,
MBUS,
IMC

A TX LED zölden villog az adatátviteli
sebességnek megfelelően, amikor az UC800
éppen adatot továbbít egy másik kapcsolódó
eszköznek.
Az Rx LED sárgán villog az adatátviteli
sebességnek megfelelően, amikor az UC800
éppen adatot fogad egy másik kapcsolódó
eszköztől.

A LINK LED zölden világít, ha az Ethernet link
csatlakozik és kommunikál.
Ethernetkapcsolat Az ACT LED sárgán villog az adatátviteli
sebességnek megfelelően, amikor adatáramlás
zajlik a kapcsolaton.
Szerviz

A Szerviz LED lenyomás esetén zölden világít.
Csak szakképzett szerviztechnikusoknak. Ne
használja!

A Tracer TU az összes Trane® folyadékhűtőhöz használható
közös felület, mely azon folyadékhűtő tulajdonságai
alapján válik egyedivé, amelyikkel éppen kommunikál. Így
a szerviztechnikusoknak csak egy szervizfelület kezelését kell
megtanulniuk.
A LED-érzékelős ellenőrzésnek köszönhetően a panel busz
hibakeresése egyszerű. Csak a hibás eszköz cseréjére kerül sor.
A Tracer TU egy-egy eszközzel vagy egyszerre több eszközzel is
képes kommunikálni.
Az összes folyadékhűtő-állapot, gépkonﬁgurációs beállítás,
testreszabható határérték és akár 100 aktív vagy régebbi
hibajelzés is megjelenik a szervizeszköz szoftverének felületén.
A LED-ek és a hozzájuk tartozó Tracer TU visszajelzők
vizuálisan mutatják az egyes csatlakoztatott érzékelők, relék és
működtetőelemek elérhetőségét.
A Tracer TU használható az ügyfél laptopján, ha azt USB-kábellel
a Tracer vezérlőpaneléhez csatlakoztatják. A laptoppal szemben
támasztott hardver- és szoftverkövetelmények:
• 1 GB RAM (minimum)
• 1024 x 768 képernyőfelbontás
• CD-ROM meghajtó
• Ethernet 10/100 LAN kártya
• Szabad USB 2.0 port
• Microsoft® Windows® XP Professional operációs rendszer,
3-as szervizcsomag (SP3) vagy Windows 7 Enterprise vagy
Professional operációs rendszer (32 bites vagy 64 bites)
• 4.0 vagy újabb verziójú Microsoft .NET Framework

VEGYE FIGYELEMBE:
Elektromos zaj!
Tartson legalább 6 hüvelyk távolságot az alacsony
feszültségű (<30 V) és a magas feszültségű áramkörök
között. Ha nem tartja be ezt a távolságot, a keletkező
elektromos zaj torzíthatja az alacsony feszültségű
vezetékekben a jeleket, az IPC-t is beleértve.
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Vezérlők
Megjegyzés: A Tracer TU-t ehhez a minimális laptopkonﬁgurációhoz tervezték és hagyták jóvá.
Az adott konﬁgurációtól való bármilyen eltérés az
eredményeket is megváltoztathatja. Ezért a Tracer
TU-hoz nyújtott támogatás az előzőleg említett
konﬁgurációjú laptopokra korlátozódik.
Megjegyzés: Bővebb információért lásd: TTU-SVN01A-EN Tracer TU
Első lépések útmutató.

5. ábra. Tracer TU

RLC-SVU006A-HU
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Hibajelzések
Hibajelzés neve és forrása: a hibajelzés neve és forrása.
Ne feledje, hogy ez a pontos szöveg, amelyet a Felhasználói
felületen és/vagy a Szervizeszközök kijelzőkön alkalmazunk.
Érintett egység: Az „egységet” vagy azt határozza meg, amire
a hibajelzés vonatkozik. A hibajelzés (a forrással azonos)
rendszerint vagy a teljes folyadékhűtőt, vagy annak egy adott
körét vagy kompresszorát érinti, de különleges esetekben
módosít vagy letilt egyes funkciókat. Semmi nem utal arra, hogy
nincs közvetlen hatás a folyadékhűtőre, annak alegységeire vagy
működésére nézve.
Megjegyzés a kialakításról: A Tracer™ TU nem támogatja
bizonyos egységek Hibajelzések oldalakon történő
megjelenítését, még ha a jelen táblázatban foglalt funkciókat
támogatja is. Az olyan egységek, mint a Párologtató szivattyú,
Jégkészítés üzemmód, Hűtött víz visszaállítás, Külső alapértékek
stb., egyszerűen „Folyadékhűtőként” jelennek meg, még
ha nem is járnak együtt a folyadékhűtő leállásával – csak
kompromisszumot jelentenek az adott funkcióval.
Súlyosság: A fenti hatás súlyosságát határozza meg. Az Azonnali
az érintett rész azonnali leállítását, a Normál az érintett rész
normál vagy ﬁnom leállítását, a Különleges beavatkozás egy
(erőtlen) különleges beavatkozás vagy üzemmód leállítás nélküli
behívását, az Info pedig tájékoztató üzenet vagy ﬁgyelmeztetés
generálását jelenti. Megjegyzés a kialakításról: A Tracer TU nem
támogatja a „Különleges beavatkozás” Hibajelzések oldalakon
történő megjelenítését, ezért ha egy hibajelzéshez különleges
beavatkozás van meghatározva a lenti táblázatban, az csak
„Tájékoztató ﬁgyelmeztetésként” jelenik meg, míg egyetlen
kör vagy folyadékhűtő sem áll le. Ha egy leállás és különleges
beavatkozás van meghatározva a táblázatban, akkor a Tracer TU
Hibajelzések oldalán csak a leállás típusa jelenik meg.
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Folytonosság: Azt határozza meg, hogy a hibajelzést és annak
hatásait kézzel kell-e visszaállítani (Reteszelő), vagy kézzel és
automatikusan is visszaállíthatók-e, ha és amennyiben az állapot
újra normális lesz (Nem reteszelő).
Aktív üzemmódok [Inaktív üzemmódok]: Azokat az
üzemmódokat vagy működési időszakokat jelöli, amelyekben a
hibajelzés aktív, valamint (szükség szerint) azokat, amelyekben
az aktív üzemmódokkal ellentétben „inaktív”. Az inaktív
üzemmódok zárójelben [ ] szerepelnek. Ne feledje, hogy az
ebben az oszlopban látható üzemmódok belsőleg kezelendő
információt jelentenek, és általában nem láthatók a formális
üzemmódkijelzőkön.
Kritériumok: Mennyiségileg megadja a hibajelzés
generálásához alkalmazott kritériumokat, továbbá – ha az
nem reteszelő volt – az automatikus visszaállítás kritériumait.
Ha bővebb magyarázat szükséges, egy hivatkozás található
a Funkcionális leírásokhoz.
Visszaállítási szint: A hibajelzés törléséhez szükséges kézi
visszaállítási parancs legalacsonyabb szintjét adja meg. A kézi
visszaállítási szintek prioritási sorrendje a következő: Helyi vagy
Távoli. Például egy Távoli visszaállítási szintű hibajelzést egy
távoli hibajelzés visszaállítási parancs vagy egy helyi hibajelzés
visszaállítási parancs is visszaállíthat.
Segítő szöveg: Annak rövid leírása, hogy milyen problémák
okozhatják a hibajelzés megjelenését. Mind a vezérlőrendszerösszetevőkhöz, mind a folyadékhűtő-alkalmazásokhoz
kapcsolódó problémák érintettek (ahogy arra számítani lehetett).
Ezek a segítő üzenetek a folyadékhűtőkkel a helyszínen szerzett
tapasztalatoknak köszönhetően frissülnek.
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Hibajelzések
Indító hibajelzések
Hex.
kód

Hibajelzés neve és
forrása

Érintett egység

Súlyosság

Folytonosság

Aktív üzemmódok
[Inaktív
üzemmódok]

Kritériumok

Visszaállítási
szint

Fázisfordítást észlel a bejövő
áramban. A kompresszor indításakor
a fázisfordítási logikának a
kompresszor indításától számítva
maximum 0,3 mp alatt kell
érzékelnie és leoldania.

Helyi

E5

Fázisfordítás

Folyadékhűtő

Azonnali

Reteszelő

A kompresszor
átmenet parancsra
van kapcsolva
[Minden más időben]
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Indító szárazfutási teszt

Folyadékhűtő

Azonnali

Reteszelő

Indító szárazfutás
üzemmód

Indító szárazfutás üzemmódban
vagy 50% hálózati feszültséget
érzékel a feszültségváltóknál vagy
10% RLA áramot az áramváltóknál.

Helyi

Reteszelő

Indítási sorrend és
működési módok

a) Nem érzékelt áramot egy
vagy két áramváltó bemeneten
üzemeléskor vagy indításkor (lásd a
Nem reteszelő feszültségkimaradás
hibajelzést, ha mindhárom fázis
kiesik üzem közben). Kötelező
kivárás = 20% RLA. Kötelező leoldás
= 5% RLA. A leoldásig eltelt időnek
nagyobbnak kell lennie, mint az
indítómodul garantált visszaállítása,
de maximum 3 másodperc lehet.
A tényleges tervezett leoldási
pont 10%. A tényleges tervezett
leoldási idő 2,64 másodperc. b) Ha
a fázisfordítás védelem aktív, és
nincs érzékelhető áram egy vagy
több áramváltó bemeneten. A logika
érzékel és kiold a kompresszor
indításától számított maximum
0,3 másodpercen belül.

Helyi

Nem reteszelő

Az összes
kompresszorműködési és
-leállítási üzemmód
[az összes
kompresszorindítási
és nem üzemelési
üzemmód]

E4

E2

1A0

Fáziskimaradás

Pillanatnyi
feszültségkimaradás

Feszültségkimaradás

RLC-SVU006A-HU

Folyadékhűtő

Folyadékhűtő

Folyadékhűtő

Azonnali

Azonnali

Azonnali

Nem reteszelő

A Pillanatnyi feszültségkimaradás
opció letiltva: Nincs hatás.
A Pillanatnyi feszültségkimaradás
opció engedélyezve:
Feszültségkimaradás volt
érzékelhető legalább három
vonalszakaszon. A hibajelzés 30
másodpercen belül visszaáll.

Távoli

Bővebb információért lásd a
Pillanatnyi feszültségkimaradás
védelemről szóló részt.

A kompresszor üzeme közben
előzőleg volt megfelelő áramellátás,
majd az áram mindhárom fázisa
kimaradt. Tervezett érték:
Kevesebb, mint 10% RLA, leoldás
2,64 másodpercen belül. Ez a
hibajelzés
j
kizárja
j a Fáziskimaradás
és az Átmenet befejezése
bemenetnél szakadás tapasztalható
hibajelzés megjelenését. Annak
megelőzése érdekében, hogy ez
a hibajelzés megjelenjen akkor
is, amikor szándékosan szünteti
meg a tápfeszültséget, a leoldás
minimális idejének nagyobbnak kell
lennie, mint az indítómodul garantált
visszaállítási ideje. Megjegyzés: Ez
Az összes
a hibajelzés megelőzi a pillanatnyi
kompresszorfeszültségkimaradás miatti téves
működési üzemmód reteszelő hibajelzéseket – Nem
[az összes
védi meg a motort/kompresszort
kompresszorindítási attól, hogy véletlenül újra feszültség
és nem üzemelési
alá kerüljön. Lásd a Pillanatnyi
üzemmód]
feszültségkimaradás hibajelzést
ehhez a védelemhez. Ez a hibajelzés
a megjelenésétől számított 10
másodpercen belül automatikusan
visszaáll,, és nem aktív Indítás
üzemmódban, míg az Átmenet
befejezése bemenet ellenőrzése meg
nem történik. Ez megakadályozza a
folyadékhűtő belső indító probléma
miatti újraindulását, mivel az indító
„Indító hiba, 3. típus” vagy „Indító
átmenet sikertelen” reteszelő
hibajelzés esetén kireteszelődne.
Az indítás közben bekövetkező
valós feszültségkimaradás
azonban téves hibajelzést okozna,
és a folyadékhűtő nem állna
automatikusan vissza.

Távoli
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Hibajelzések
Hex.
kód

Hibajelzés neve és
forrása

Érintett egység

Súlyosság

Folytonosság

Aktív üzemmódok
[Inaktív
üzemmódok]

E3

Súlyos
áramegyenlőtlenség

Folyadékhűtő

Normál

Reteszelő

Minden üzemmód

30% áramegyenlőtlenséget észlelt
az egyik fázison a három fázis
átlagához képest 90 másodpercen
át.

Helyi

Indítás – csak Y
Delta indítók

Ez egy speciális indítóteszt, ahol az
1M(1K1) zár először, és ellenőrzés
történik, hogy nem észlelhető-e
áram az áramváltókban. Ha
észlelhető áram, miközben először
csak az 1M zár induláskor, akkor
valamelyik másik mágneskapcsoló
rövidre zárt.

Helyi

Indítás – Minden
típusú indító

a. Ez egy speciális indítóteszt,
ahol egyedül az (1K3) rövidre záró
mágneskapcsoló kapcsol be, és
ellenőrzi, hogy nem észlelhető-e
áram az áramváltókban. Ha
észlelhető áram, amikor csak S kap
feszültséget indításkor, akkor az 1M
rövidre zár. b. A fenti a. pontbeli
teszt mindenfajta indítóra érvényes.
(Megjegyzés: Tudjuk, hogy sok
indító nem csatlakozik a rövidre záró
mágneskapcsolóhoz.)

Helyi

Helyi

1E9

1ED

Indító hiba, I. típus

Indító hiba, II. típus

Folyadékhűtő

Folyadékhűtő

Azonnali

Azonnali

Reteszelő

Reteszelő

Kritériumok

Visszaállítási
szint

1F1

Indító hiba, III. típus

Folyadékhűtő

Azonnali

Reteszelő

Indítás
[Adaptív
frekvenciájú
indítótípus]

A kompresszor feszültséggel való
ellátását célzó normál indítási
folyamat részeként bekapcsolt
a rövidre záró mágneskapcsoló
(1K3), majd a fő mágneskapcsoló
(1K1). 1,6 másodperccel később az
áramváltók nem érzékeltek áramot
a három fázis egyikén sem, legalább
1,2 másodpercig. A fenti teszt
mindenfajta indítóra érvényes.

189

Szilárdtest-indító hiba

Folyadékhűtő

Azonnali

Reteszelő

Mind

A Szilárdtest-indító hiba reléje nyitva
van.

Helyi

701

AFD hajtómű hiba

Folyadékhűtő

Azonnali

Reteszelő

Mind

Az AFD hajtómű hiba reléje nyitva
van.

Helyi

Az indítómodul nem kapott „átmenet
végrehajtva” jelet a megadott időn
belül az átmenet parancstól. Az
indítómodul átmenet parancs után
a kötelező kivárási idő 1 másodperc.
Az átmenet parancs után a
kötelező leoldási idő 6 másodperc.
A tényleges tervezett érték
2,5 másodperc. A hibajelzés csak
Y-Delta, automatikus transzformátor,
primer tekercses és X-Line indítók
esetén aktív.

Helyi

Indítás üzemmód

Az indítómodul nem kapott „Adott
sebességig” vagy „Emelkedés
vége” jelet az SSS-től a
megkerülés parancstól számított
2,5 másodpercen belül vagy a
maximális gyorsulási idő letelte óta
(amelyik hosszabb). Ez a hibajelzés
csak SSS/AFD esetén érvényes.

Helyi

Indítás üzemmód

A kompresszor nem érte el
a sebességét (csak 85% RLAnál kisebb értéket ért el) a
Maximális gyorsulási időzítő által
meghatározott időn belül, és
akkor átmenet lett kikényszerítve
(motor átvitele a vonalon).
Minden indítótípusra vonatkozik.
Megjegyzés: Mivel az RTHD SSS
nem képes kényszerített átmenetre,
ezt a tájékoztató figyelmeztetést
követheti a fenti „Kompresszor nem
gyorsult fel teljesen” hibajelzés, és
az indítás megszakadhat.

Távoli

Indítás üzemmód

A kompresszor nem érte el
a sebességét (csak 85% RLAnál kisebb értéket ért el)
a Maximális gyorsulási időzítő
által meghatározott időn belül,
és a kiválasztott indító konfiguráció
megszakította az indítást.

Távoli

F0

1F5

1FA

EE
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Indító átmenet
sikertelen

Kompresszor nem
gyorsult fel teljesen

Kompresszor nem
gyorsult fel: átmenet

Kompresszor nem
gyorsult fel: leállás

Folyadékhűtő

Folyadékhűtő

Folyadékhűtő

Folyadékhűtő

Azonnali

Azonnali

Info

Azonnali

Reteszelő

Reteszelő

Reteszelő

Reteszelő

Átmenet utáni első
ellenőrzéskor

RLC-SVU006A-HU

Hibajelzések
Hex.
kód

Hibajelzés neve és
forrása

Érintett egység

Súlyosság

Folytonosság

Aktív üzemmódok
[Inaktív
üzemmódok]

3D5

Átmenet befejezése
bemenet zárlatos

Folyadékhűtő

Azonnali

Reteszelő

Indítás előtt

Az Átmenet befejezése bemenet
zárlatos lett, mielőtt a kompresszor
elindult volna. Minden
elektromechanikus indító esetén
aktív.

Helyi

3D6

Adott sebességnél
bemenet zárlatos

Folyadékhűtő

Azonnali

Reteszelő

Indítás előtt

Az „Adott sebességnél” bemenet
zárlatos lett, mielőtt a kompresszor
elindult volna. Szilárdtest-indítók és
AFD esetén aktív.

Helyi

3D7

Átmenet befejezése
bemenetnél szakadás
tapasztalható

Reteszelő

Az Átmenet befejezése bemenetnél
szakadás tapasztalható, miközben
Minden üzemmód az
a kompresszormotor egy sikeresen
átmenet befejezése
befejezett átmenet után üzemel.
után
Csak minden elektromechanikus
indító esetén aktív.

Helyi

3D8

Adott sebességnél
bemenetnél szakadás
tapasztalható

Reteszelő

Az „Adott sebességnél” bemenetnél
szakadás tapasztalható, miközben
Minden üzemmód az
a kompresszormotor az Adott
„Adott sebességnél”
sebességnél és Megkerülve állapot
ellenőrzése után
elérése után üzemel. Szilárdtestindítók és AFD esetén aktív.

Helyi

EC

CA

Motor túláram

Indító mágneskapcsoló
megszakítási hiba

D7

D8

Túlfeszültség

Feszültséghiány

RLC-SVU006A-HU

Folyadékhűtő

Folyadékhűtő

Folyadékhűtő

Folyadékhűtő

Folyadékhűtő

Folyadékhűtő

Azonnali

Azonnali

Azonnali

Azonnali és
különleges
beavatkozás

Normál

Normál

Reteszelő

Reteszelő

Nem reteszelő

Nem reteszelő

Kritériumok

Visszaállítási
szint

A kompresszor áramerőssége
meghaladta a túlterhelési idő, ill.
a leoldás karakterisztikája által
megadott értéket. A/C termékek
esetén a Kötelező leoldás =
140% RLA, a Kötelező kivárás =
125%, a névleges leoldás 132,5%
30 másodpercen belül.

Helyi

Indító
mágneskapcsoló
nincs feszültség
alatt [Indító
mágneskapcsoló
feszültség alatt]

Az észlelt kompresszoráramok
valamelyik vagy mindegyik fázison
nagyobbak voltak a névleges
üzemi áramfelvétel 10%-ánál,
amikor a kompresszor kikapcsolási
parancsot kapott. Az észlelési
idő minimum 5,, maximum
10 másodperc lehet. Észleléskor
és a vezérlő kézi visszaállításáig:
hibajelzés generálása, a megfelelő
riasztás relé táplálása, a Párologtató
és Kondenzátorszivattyú kimenet
további táplálása, továbbra is az
érintett kompresszor kikapcsolásra
utasítása, az érintett kompresszor
teljes tehermentesítése. Amíg áram
folyik, folytassa a folyadékszint
és a visszatérő olaj gázszivattyú
vezérlését.

Helyi

Mind

a. Az összes felügyelt hálózati
feszültség átlaga a névleges érték
+10% felett. [Kötelező kivárás =
a névleges érték +10%. Kötelező
leoldás = a névleges érték +15%.
Visszaállítási különbség = min. 2%
és max. 4%. Leoldásig eltelt idő =
legalább 1 perc, legfeljebb 5 perc]
Tervezett érték: Névl. leoldás: 60
másodperc 112,5% +/- 2,5% felett,
Automatikus visszaállítás 109%-nál
vagy az alatt.

Távoli

Mind

a. Az összes felügyelt hálózati
feszültség átlaga a névleges érték
-10% alatt vagy a Feszültséghiány/
Túlfeszültség transzformátor(ok)
nem csatlakoznak. [Kötelező
kivárás = a névleges érték -10%.
Kötelező leoldás = a névleges érték
-15%. Visszaállítási különbség =
min. 2% és max. 4%. Leoldásig
eltelt idő = legalább 1 perc,
legfeljebb 5 perc] Tervezett érték:
Névl. leoldás: 60 másodperc 87,5%
+/- 2,8% alatt 200 V esetén, vagy
+/- 1,8% alatt 575 V esetén,
Automatikus visszaállítás 90%-nál
vagy a felett.

Távoli

Folyadékhűtő
feszültség alatt
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Hibajelzések
Főprocesszor hibajelzések
Hex.
kód

Hibajelzés neve

Érintett
egység

Súlyosság

Folytonosság

Aktív üzemmódok
[Inaktív
üzemmódok]

Kritériumok

Visszaállítási
szint

Távoli

n.a.

D9

MP: Visszaállítás
történt

Folyadékhűtő

Info

Nem reteszelő

Mind

A főprocesszor a visszaállítást követően sikeresen
felépítette az alkalmazást. A visszaállítás
bekapcsolás, új szoftver telepítése vagy
konfiguráció miatt történhetett. A hibajelzés
azonnal és automatikusan törlődik, és így
csak a diagnosztikai eseménylistában látható
a TechView-ban.

6B5

Váratlan indító
leállás

Folyadékhűtő

Normál

Nem reteszelő

Minden kompresszor
üzemmód, Indítás,
Üzemelés és
Előkészület a leállásra

Az indítómodul állapotát leállítottként jelzi vissza,
ha működnie kellene, és nincs aktív Indító
hibajelzés. Ez a hibajelzés bekerül az aktív puffer
naplójába, majd törlődik.

FB

Alacsony
párologtató
hűtőközeg
hőmérséklet

Folyadékhűtő

Azonnali

Reteszelő

a. Az érintett Telített párologtató hűtőközeg
hőmérséklet (mely a szívóoldali nyomástávadó(k)
ból számolandó) az Alacsony hűtőközeg
hőmérséklet lekapcsolási alapértéknél
alacsonyabb értékre süllyedt 450 °F-mp-ig
(10 °F-mp max. sebesség), miközben a kör
a mellőzési idő letelte után üzemelt. Az integrál
nulla értéken marad a kör indítását követő
1 perces mellőzési idő alatt, és az integrál
45 másodpercen belül Soha nem old le állapotra
korlátozódik, vagyis a hibahatárt 10 °F-nál kell
Minden kör üzemmód
rögzíteni. A minimális LRTC alapérték -5 °F
(18,7 psia), amely pontban az olaj kiválik
a hűtőközegből. b. A leoldási integrál időtúllépése
közben az üzemelő kompresszoroknak a körben
található terheléscsökkentő mágnesszelepét/
mágnesszelepeit folyamatosan táplálni kell, és
a terhelt mágnesszelepnek kikapcsolt állapotban
kell lennie. A normál terhelés/tehermentesítés
művelet visszaáll, ha a leoldási integrál nullázódik
a leoldási alapérték fölötti hőmérsékletre való
visszatéréssel.

Távoli

Az olajnyomás 15 másodpercig nem az
elfogadható tartományon belül volt, és
Folyadékhűtő
a nyomáskülönbség meghaladta a 15 psid
feszültség alatt és
értéket. Az elfogadható tartomány: 0,50 vagy
a nyomáskülönbség 0,60 > (PC-Po) / (PC-PE) az üzem első 2,5
15 psid-nél magasabb percében, és 0,40 vagy 0,50 > (PC-Po) / (PCPE) utána. A magasabb érték érvényes, ha a
rendszer nyomáskülönbsége kisebb, mint 23 psid.

Helyi

198

Alacsony
olajáramlás

Folyadékhűtő

Azonnali

Reteszelő

59C

Olajveszteség a
kompresszornál
(működéskor)

Folyadékhűtő

Azonnali

Reteszelő

Indító
mágneskapcsoló
feszültség alatt

59D

Olajveszteség a
kompresszornál
(leállítva)

Folyadékhűtő

Azonnali és
különleges
beavatkozás

Reteszelő

Kompresszor indítás
előtt [minden más
üzemmód]

Az olajveszteség-szintérzékelő minden
üzemmódban olajhiányt érzékel a kompresszort
ellátó olajtartályban (megkülönböztetve a gőz
áramlásából keletkező folyadékáramtól).

Helyi

Az olajveszteség-szintérzékelő az EXV
előbeállítását követően olajhiányt érzékel
a kompresszort ellátó olajtartályban 90
másodpercig. Megjegyzés: A kompresszor
indítása késik, míg olaj nem érzékelhető.

Helyi

Távoli

Távoli

1AE

Alacsony hűtőközeg
nyomáskülönbség

Folyadékhűtő

Azonnali

Reteszelő

Folyadékhűtő
feszültség alatt

A rendszer nyomáskülönbsége nem érte el
a 15 psid-t több, mint 164 psid-mp-ig, vagy
a 23,0 psid-t 3000 psid-mp-ig. Ez utóbbi
integrál értéke valamiért nem törlődik, ennek
oka lehet hibajelzés leoldása, kézi visszaállítás
vagy újraindítás (vagyis az integrál tartósan
tárolódik kikapcsoláskor). Az integrál csökkenni
fog, miközben a kör a maximális –10 PSID
sebességgel üzemel, és –0,4 PSID sebességgel
leáll. Ugyanez az integrál kapcsolódik a
„Kompresszor lehűlés” üzemmódhoz. Lásd még
a lenti hibajelzést.

297

Nincs hűtőközeg
nyomáskülönbség

Folyadékhűtő

Azonnali

Reteszelő

Folyadékhűtő
feszültség alatt

A rendszer nyomáskülönbsége nem érte el
a 7,7 psid értéket. E hibajelzés előfordulása
miatt az „Alacsony hűtőközeg nyomáskülönbség”
integrál telítődni fog, és ugyanaz a „Kompresszor
lehűlés” üzemmód fog aktiválódni.
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RLC-SVU006A-HU

Hibajelzések
Hex.
kód

Hibajelzés neve

Érintett
egység

Súlyosság

Folytonosság

Aktív üzemmódok
[Inaktív
üzemmódok]

1C6

Magas hűtőközeg
nyomáskülönbség

Folyadékhűtő

Normál

Reteszelő

Folyadékhűtő
feszültség alatt

1C6

Magas hűtőközeg
nyomásarány

Folyadékhűtő

Azonnali

Reteszelő

Csak szervizleszívás

A rendszer nyomásaránya 1 percen keresztül
meghaladta az 5,61 értéket. Ez a nyomásarány
fontos határértéke a kompresszornak. Ezt
a nyomásarányt a következőképpen kell
kiszámítani: Pkond (abs)/Ppár(abs).

Távoli

Mind [kompresszor
nem üzemel vagy
kompresszor
terheletlenül üzemel]

A kompresszor ürítési hőmérséklete meghaladta
a 190 °F-ot. Ez a hibajelzés nem jelenik meg,
ha a kompresszor terheletlen üzeme során vagy
a kompresszor leállása után jelentkezik, de ekkor
a terheletlen üzem hamar véget ér. Megjegyzés:
A Kompresszor magas hőmérsékleti határérték
üzemmódjában (Legkisebb kapacitás határérték)
a kompresszort terhelt üzemre kell kényszeríteni,
mert a szűrt ürítési hőmérséklet megközelíti ezt
a leoldási pontot.

Távoli

Normál működés esetén az ürítési túlhevítés
kevesebb volt, mint 12 F fok +- 1 F több, mint
6500 F fok másodpercig. Indításkor az UCM-nek
5 percig figyelmen kívül kell hagynia az ürítési
túlhevítést.

Távoli

Kritériumok
a. A rendszer nyomáskülönbsége meghaladta
a 160 psid-t – azonnali leoldás (normál leállás).
b. A nyomáskülönbség meghaladta a 152 psid-t –
leoldás 1 órán belül.

Visszaállítási
szint

Távoli

1C2

Magas kompr htkg
ürítési hőmérséklet

18E

Alacsony ürítési
túlhevítés

Folyadékhűtő

Normál

Reteszelő

Bármely üzemmód

284

Kompresszor
ürítési hőmérséklet
érzékelő

Folyadékhűtő

Azonnali

Reteszelő

Mind

Hibás érzékelő vagy LLID.

Távoli

27D

Párologtató
folyadékszintérzékelő

Folyadékhűtő

Normál

Reteszelő

Mind

Hibás érzékelő vagy LLID.

Távoli

Bekapcsoláskor

A BAS-t „telepítettként” állították be, és a BAS
nem kommunikált az MP-vel a bekapcsolás utáni
15 percben. Az alapérték elbírálása című fejezet
alapján határozhatja meg, hogyan befolyásolja
az alapértékeket és az üzemmódokat ez a hiba.
Megjegyzés: Az eredeti követelmény 2 perc volt,
de RTAC esetén 15 percre módosult.

Távoli

Speciális

Mind

A BAS-t „telepítettként” állították be a
főprocesszornál, és a létrehozást követően
15 percre megszakadt a kommunikáció a Comm
3 LLID és a BAS között. Az alapérték elbírálása
című fejezetet alapján határozhatja meg, hogyan
befolyásolja az alapértékeket és az üzemmódokat
a kommunikáció megszakadása. A folyadékhűtő
a Tracer alapértelmezett működési parancs
értékei szerint jár el, amelyeket a Tracer írt
és a főprocesszor tárolt el nem ideiglenes
memóriába (helyi vagy háttérmemóriába).

Távoli

Info

Nem reteszelő

Indító
mágneskapcsoló
feszültség alatt
[minden Leállított
üzemmód]

A folyadékszint-érzékelő működő kompresszor
mellett 80 percen keresztül folyamatosan
a megengedett tartomány alsó határán vagy
annak közelében volt. Tervezett érték: a bitszám
20%-a vagy kevesebb, amely -21,2 mm
vagy alacsonyabb folyadékszintnek felel meg,
80 percig.

Távoli

Reteszelő

Indító
mágneskapcsoló
feszültség alatt
[minden Leállított
üzemmód]

A folyadékszint-érzékelő működő kompresszor
mellett 80 percen keresztül folyamatosan
a megengedett tartomány felső határán vagy
annak közelében volt. (A hibajelzés időmérője
nem halad tovább, de nem is nullázódik a kör
kikapcsolásakor.) Tervezett érték: a bitszám
80%-a vagy több, amely +21,2 mm vagy
magasabb folyadékszintnek felel meg, 80 percig.

Távoli

390

398

583

584

BAS nem tudott
létrehozni
kommunikációt

BAS kommunikáció
megszakadt

Alacsony
párologtató
folyadékszint

Magas párologtató
folyadékszint

RLC-SVU006A-HU

Folyadékhűtő

Folyadékhűtő

Folyadékhűtő

Folyadékhűtő

Folyadékhűtő

Azonnali

Reteszelő

Speciális

Normál

21

Hibajelzések
Hex.
kód

87

Hibajelzés neve

Külső hűtöttvíz/
melegvíz alapérték

Érintett
egység

Folyadékhűtő

Súlyosság

Info

Folytonosság

Nem reteszelő

Aktív üzemmódok
[Inaktív
üzemmódok]

Visszaállítási
szint

Kritériumok

Mind

a. Funkció nincs „Engedélyezve”: nincs
hibajelzés. b. „Engedélyezve”: Tartományon
kívüli alacsony, magas vagy hibás LLID, van
hibajelzés, alapértelmezett CWS a következő
prioritási szintre (pl. a kezelőpanelen megadott
alapérték). Ez az információs hibajelzés
automatikusan törlődik, ha a bemenet visszaáll
a rendes tartományba.

Távoli

Távoli

89

Külső áramkorlát
alapérték

Folyadékhűtő

Info

Nem reteszelő

Mind

a. Nincs „Engedélyezve”: nincs hibajelzés.
b. „Engedélyezve”: Tartományon kívüli alacsony,
magas vagy hibás LLID, van hibajelzés,
alapértelmezett CLS a következő prioritási szintre
(pl. a kezelőpanelen megadott alapérték). Ez az
információs hibajelzés automatikusan törlődik, ha
a bemenet visszaáll a rendes tartományba.

702

AFD kimeneti
teljesítmény
bemenet

Folyadékhűtő

Info

Nem reteszelő

Mind

Tartományon kívüli alacsony, magas vagy hibás
LLID, van hibajelzés. Ez az információs hibajelzés
automatikusan törlődik, ha a bemenet visszaáll
a rendes tartományba.

Folyadékhűtő

Információ
és
különleges
beavatkozás

Mind

a. Nincs „Engedélyezve”: nincs hibajelzés.
b. „Engedélyezve”: Tartományon kívüli alacsony,
magas vagy hibás LLID, van hibajelzés,
alapértelmezett BLS a következő prioritási szintre
(pl. a kezelőpanelen megadott alapérték). Ez az
információs hibajelzés automatikusan törlődik, ha
a bemenet visszaáll a rendes tartományba.

Távoli

Valamelyik kör
feszültség alatt
[Egyik kör sincs
feszültség alatt]

A párologtató belépő vízhőmérséklete több, mint
2 °F-kal a párologtató kilépő vízhőmérséklete
alá csökkent 100 °F-mp-re. Vékonyfilmes
párologtatók esetén ez a hibajelzés nem tudja
megbízhatóan jelezni a vízáram kiesését,
de figyemeztethet a párologtatón átáramló
víz helytelen áramlási irányára, hibásan
bekötött hőmérséklet-érzékelőkre vagy más
rendszerhibákra.

Távoli

Hibás érzékelő vagy LLID. Normál működés,
kivéve ha a CHW visszaállítás engedélyezve van.
Ha a CHW visszaállítás engedélyezve
g
y
van,, és
a Visszatérő vagy Állandó visszatérő hűtött víz
visszaállítás van kiválasztva, a hatása megszűnik,
de a Hűtött víz visszaállítás értéke korlátozza
a változásra adott válaszadási sebességet.

Távoli

4C4

8A

Külső alapterhelési
alapérték

Párologtató vízáram
(belépő víz hőm.)

Nem reteszelő

Folyadékhűtő

Info

Nem reteszelő

Reteszelő

8E

Párologtató belépő
vízhőmérséklet
érzékelő

Folyadékhűtő

Információ
és
különleges
beavatkozás

AB

Párologtató kilépő
vízhőmérséklet
érzékelő

Folyadékhűtő

Normál

Reteszelő

Mind

Hibás érzékelő vagy LLID.

Távoli

9A

Kondenzátor belépő
vízhőmérséklet
érzékelő

Folyadékhűtő

Információ
és
különleges
beavatkozás

Reteszelő

Mind

Hibás érzékelő vagy LLID. Ha a folyadékhűtő
üzemel, és a kondenzátor vízszabályozó szelep
opció telepítve van, akkor kényszerítse a szelepet
100%-os átáramlásra.

Távoli

9B

Kondenzátor kilépő
vízhőmérséklet
érzékelő

Folyadékhűtő

Info

Reteszelő

Mind

Hibás érzékelő vagy LLID.

Távoli

5B8

Kondenzátor
hűtőközegnyomás
távadó

Folyadékhűtő

Normál

Reteszelő

Mind

Hibás érzékelő vagy LLID.

Távoli

5BA

Párologtató
hűtőközegnyomás
távadó

Folyadékhűtő

Normál

Reteszelő

Mind

Hibás érzékelő vagy LLID.

Távoli

5BE

Olajnyomás távadó

Folyadékhűtő

Normál

Reteszelő

Mind

Hibás érzékelő vagy LLID.

Távoli

1E1

Olajáramlásvédelem hibája

Folyadékhűtő

Azonnali

Reteszelő

Indító
mágneskapcsoló
feszültség alatt
[minden Leállított
üzemmód]

Ezen folyadékhűtő olajnyomás-távadója olyan
nyomást érzékel, mely 15 psia vagy nagyobb
mértékben meghaladja a kondenzátornyomást,
vagy 10 psia vagy nagyobb mértékben
a párologtatónyomás alatt van 30 másodpercig.

Helyi

B5

Alacsony
párologtató
hűtőközegnyomás

Reteszelő

Folyadékhűtő indítás
előtt és Folyadékhűtő
feszültség alatt

A Párologtató hűtőközeg nyomás 10 psia alá
csökkent közvetlenül a kompresszor indítása
előtt. A nyomás 10 psia alá csökkent üzem
közben, de még a 3 perces mellőzési idő letelte
előtt, vagy 16 psia alá csökkent a 3 perces
mellőzési idő letelte után.

Helyi

22

Folyadékhűtő

Azonnali

RLC-SVU006A-HU

Hibajelzések
Hex.
kód

C5

6B3

C6

384

Hibajelzés neve

Alacsony
párologtató vízhőm.
(Berendezés
kikapcsolva)

Alacsony
párologtató hőm:
Berendezés
kikapcsolva

Alacsony
párologtató vízhőm.
(Berendezés
bekapcsolva)

Párologtató vízáram
késése

ED

Párologtató vízáram
kiesés

DC

Kondenzátor
vízáram késik

F7

6B8

Kondenzátor
vízáram megszűnt

Magas párologtató
hűtőközeg nyomás

RLC-SVU006A-HU

Érintett
egység

Folyadékhűtő

Folyadékhűtő

Folyadékhűtő

Folyadékhűtő

Folyadékhűtő

Folyadékhűtő

Folyadékhűtő

Folyadékhűtő

Súlyosság

Információ
és
különleges
beavatkozás

Információ
és
különleges
beavatkozás

Azonnali és
különleges
beavatkozás

Normál

Azonnali

Normál

Azonnali

Azonnali és
különleges
beavatkozás

Folytonosság

Aktív üzemmódok
[Inaktív
üzemmódok]

Kritériumok

Visszaállítási
szint

Nem reteszelő

A berendezés
Leállított
üzemmódban
van, vagy Auto
üzemmódban van és
nincs egy kör sem
feszültség alatt
[van feszültség alatt
lévő kör]

A párologtató kilépő vízhőmérséklete a kilépő
vízhőmérséklet kikapcsolási értéke alá
csökkent 30 F-fok másodpercre, miközben
a folyadékhűtő Leállított üzemmódban van,
vagy Automatikus üzemmódban úgy, hogy
egy kompresszor sem üzemel. Kapcsolja be
a párologtató vízszivattyú relé áramellátását,
amíg a hibajelzés automatikusan visszaáll,
majd térjen vissza normál párologtató szivattyú
vezérlésre. Automatikus visszaállítás történik, ha
a hőmérséklet 2 °F (1,1 °C) fokkal a kikapcsolási
érték fölé emelkedik 30 percre.

Távoli

A berendezés
Leállított
üzemmódban
van, vagy Auto
üzemmódban van és
nincs egy kör sem
feszültség alatt
[van feszültség alatt
lévő kör]

A párologtató telített hőmérséklet
a vízhőmérséklet kikapcsolási értéke alá
csökkent, miközben az adott párologtató
folyadékszintje meghaladta a -21,2 mm-t
30 (vagy a 08-as verziótól kezdődően 150)
F-fok másodpercig, miközben a folyadékhűtő
Leállított üzemmódban van, vagy Automatikus
üzemmódban úgy, hogy egy kompresszor
sem üzemel. Kapcsolja be a párologtató
vízszivattyú relé áramellátását, amíg
a hibajelzés automatikusan visszaáll, majd
térjen vissza normál párologtató szivattyú
vezérlésre. Automatikus visszaállítás történik,
ha a párologtató hőmérséklete 2 °F (1,1 °C)
fokkal meghaladja a kikapcsolási értéket, vagy
a folyadékszint -21,2 mm alá csökken 30 percre.

Távoli

Nem reteszelő

Valamelyik kör
feszültség alatt
[Egyik kör sincs
feszültség alatt]

A párologtató vízhőm. 30 °F másodpercre
a kikapcsolási alapérték alá csökkent a
kompresszor üzeme közben. Automatikus
visszaállítás történik, ha a hőmérséklet 2 °F
(1,1 °C) fokkal a kikapcsolási érték fölé
emelkedik 2 percre. Ennek a hibajelzésnek nem
szabad lekapcsolnia a feszültséget a párologtató
vízszivattyú kimenetről.

Távoli

Nem reteszelő

Párologtató
vízáram kialakulása
a LEÁLLÍTOTT
üzemmódból AUTO
üzemmódba történő
átmenetnél

Nem volt párologtató vízáram 20 percig az
után, hogy a párologtató vízszivattyú reléje
feszültség alá került. A Párologtató szivattyú
parancs állapotát ez nem érinti. Ez a hibajelzés
automatikusan törlődik az áramlás visszaállásával
(6-10 másodperc folyamatos vízáram után),
vagy ha a folyadékhűtő visszatér Leállított
üzemmódba.

Távoli

Nem reteszelő

A Párologtató vízáram kipróbálása bemenet
több, mint 6-10 másodpercig nyitva volt az
áramlás ellenőrzése után. A szivattyú parancs
állapotát
p
ez nem érinti. Bár a szivattyúnak
y
Párologtató szivattyú
adhatunk működési parancsot a LEÁLLÍTOTT
„bekapcsolási”
üzemmódokban (szivattyú kikapcsolás
parancsot kap, kivéve
késleltetési idő),
), ez a hibajelzés
j
nem
[minden Leállított
jelenhet meg a LEÁLLÍTOTT üzemmódokban.
üzemmódot]
Ez a hibajelzés automatikusan törlődik az áramlás
visszaállásával (6-10 másodperc folyamatos
vízáram után), vagy ha a folyadékhűtő visszatér
Leállított üzemmódba.

Távoli

Nem reteszelő

Kondenzátor vízáram
kialakulása

Nem reteszelő

A kondenzátor vízáram kipróbálása bemenet
több, mint 6 másodpercig nyitva volt az áramlás
ellenőrzése után. Ez a hibajelzés automatikusan
Indítás és valamennyi
törlődik, ha a kompresszor a beállított idő alatt,
üzemmód
7 mp-en belül leáll. A kondenzátorszivattyút
kikapcsolásra kell utasítani, de a párologtató
szivattyú parancsot ez nem érinti.

Nem reteszelő

Nem reteszelő

Mind

Nem volt kondenzátor vízáram 20 percig az
után, hogy a kondenzátorszivattyú reléje
feszültség alá került. A kondenzátorszivattyút
kikapcsolásra kell utasítani. A hibajelzés akkor
törlődik, ha a vízáram visszaáll (bár csak külső
szivattyúvezérléssel lehetséges).

A Párologtató hűtőközeg nyomás 190 psig
fölé emelkedett (későbbi használatra –
egészítse ki a „15 másodpercre” szöveggel).
A párologtató vízszivattyú relé áramellátása
megszűnik, hogy kikapcsolja a szivattyút,
tekintet nélkül arra, hogy az miért működik.
A hibajelzés automatikusan visszaáll, és
a szivattyú visszatér normál vezérlésre, amikor
a párologtatónyomások 185 psig alá esnek.
Ennek a hibajelzésnek a folyadékhűtő leállását
kell okoznia, ha az üzemel.

Távoli

Távoli

Helyi

23

Hibajelzések
Hex.
kód

6B6

F5

Hibajelzés neve

Magas párologtató
vízhőmérséklet

Nagy nyomás miatti
kikapcsolás

FD

Vészleállítás

Érintett
egység

Folyadékhűtő

Folyadékhűtő

Súlyosság

Információ
és
különleges
beavatkozás

Azonnali

Folytonosság

Nem reteszelő

Reteszelő

Reteszelő

Aktív üzemmódok
[Inaktív
üzemmódok]

Visszaállítási
szint

Kritériumok

A kilépő víz hőmérséklete 15 másodpercig
meghaladta a magas párologtató vízhőmérséklet
határértéket (a TV szerviz menüben állítható –
alapértelmezett értéke: 105 F). A párologtató
Csak a köv. esetekben vízszivattyú reléje kikapcsol, és leállítja
a szivattyút, de csak akkor, ha az a jobb oldalon
működik:
felsorolt hibajelzések valamelyikének fennállása
1) Párologtató
miatt üzemel. A hibajelzés automatikusan
vízáram késés,
visszaáll, és a szivattyú visszatér normál
2) Párologtató
vezérlésre, ha a hőmérséklet 5 °F-kal a leoldási
vízáram kiesés
érték alá esik. Elsődleges célja, hogy leállítsa
vagy 3) Alacsony
a párologtató vízszivattyúját és az adott
párologtató hűtőközeg szivattyú melegedését, ami túl magas vízoldali
hőmérséklet,
hőmérsékletet és nyomást eredményezne,
Berendezés
amikor a folyadékhűtő nem üzemel, de
kikapcsolva,
a párologtató szivattyú igen, aktív Párologtató
hibajelzés aktív
vízáram késés, Párologtató vízáram kiesés vagy
Alacsony párologtató hőmérséklet: berendezés
kikapcsolva hibajelzések miatt. A hibajelzés
nem törlődik automatikusan, csak a hibajelzés
engedélyezésének megszüntetésével.

Helyi

Mind

Túl nagy nyomás miatti kikapcsolást érzékelt;
kikapcsolás emelkedéskor 180 psig-nél,
visszaállítás 135 psig-nél (kapcsolási tűrés
+/-5 psi). Megjegyzés: Nyomáscsökkentő
szelep: 200 psig +/- 2% leoldás 315 ± 5 psi-nél.
Megjegyzés: A HPC leoldás következményeként
várható más hibajelzések is előfordulhatnak,
de ezek a hibajelzések nem jelennek meg.
Ilyen
y
hibajelzés
j
például
p
a Fáziskimaradás,,
a Feszültségkimaradás és az Átmenet befejezése
bemenetnél szakadás tapasztalható.

Helyi

Mind

a. VÉSZLEÁLLÍTÁS bemenetnél szakadás
tapasztalható. A külső reteszelés kioldott.
A bemenet nyitása és a berendezés leállítása
között eltelt kioldási időnek 0,1 és 1,0 másodperc
között kell lennie.

Helyi

Hibás érzékelő vagy LLID. Ez a hibajelzés
csak akkor jelentkezik, ha az OA érzékelőt
konfigurálták. Az OA hűtött víz visszaállítás nem
jelenik meg, ha ki van választva és a Tracer
OA nem elérhető.

Távoli

Szakadt vagy Zárlatos bemenet és
a Hűtőközegfigyelő beállítása telepítéskor.

Távoli

Folyadékhűtő

Azonnali

A1

Kültéri
levegőhőmérsékletérzékelő

Folyadékhűtő

Információ
és
különleges
beavatkozás

Reteszelő

Mind

2F2

Hűtőközegfigyelő
egység bemenet

Folyadékhűtő

Info

Nem reteszelő

Mind – ha telepítve
van

5C5

Indítómodul
memóriahiba, 1.
típus

Folyadékhűtő

Info

Reteszelő

Mind

Az Indító LLID RAM másolat ellenőrzőösszegének
konfigurációja sikertelen. A konfiguráció az
EEPROM-ról visszahívható.

Helyi

5C9

Indítómodul
memóriahiba, 2.
típus

Folyadékhűtő

Azonnali

Reteszelő

Mind

Az Indító LLID EEPROM másolat
ellenőrzőösszegének konfigurációja sikertelen.
Gyári alapértelmezett értékek használatosak.

Helyi

5FF

MP: Érvénytelen
konfiguráció

Nincs

Azonnali

Reteszelő

Mind

A főprocesszor konfigurációja érvénytelen
a pillanatnyilag telepített szoftver alapján.

Távoli

Távoli

2E6

Óra ellenőrzése

Folyadékhűtő

Info

Reteszelő

Mind

A valós idejű óra korábban az oszcillátorának
kiesését érzékelte. Ellenőrzés /
akkumulátorcsere? Ez a hibajelzés hatásosan
törölhető azzal, hogy csupán beír egy új értéket
a folyadékhűtő időmérő órájába a TechView
vagy DynaView szoftver „hűtési idő beállítása”
funkciójának használatával.

6A3

Indító aktiválás/
indítás hiba

Folyadékhűtő

Info

Reteszelő

Mind

Az indító nem tudott aktiválódni vagy elindulni
a rendelkezésre álló idő (2 másodperc) alatt.

Távoli

28C

Újraindítás tiltás

Folyadékhűtő

Info

Nem reteszelő

Mind

Az Újraindítás tiltás megjelent egy
kompresszornál. Ez túl nagy folyadékhűtőfordulatra utal, amit korrigálni kell.

Távoli

Mind

Az LCI-C modul neuron szoftvere nem illeszkedik
a folyadékhűtő típusához. Töltse le a megfelelő
szoftvert az LCI-C neuronra. Ehhez használja
a Rover szervizeszközt vagy olyan LonTalk®
eszközt, mellyel szoftvert tölthet le Neuron
3150® eszközre.

Távoli

LCI-C szoftver
eltérés: Használja a
BAS eszközt
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Folyadékhűtő

Info

Nem reteszelő

RLC-SVU006A-HU

Hibajelzések
Hex.
kód

705

Hibajelzés neve

Szoftverhiba szám:
1001 Hívja a Trane
szervizt

RLC-SVU006A-HU

Érintett
egység

Minden
funkció

Súlyosság

Azonnali

Folytonosság

Reteszelő
– leállás
visszaállítás
kérése

Aktív üzemmódok
[Inaktív
üzemmódok]

Mind

Kritériumok
A magas szintű szoftveres figyelő egység
olyan állapotot érzékelt, melyben 5 percig
folyamatosan működött a kompresszor,
miközben nem volt hűtöttvíz-áramlás, és aktív
„mágneskapcsoló megszakítási hiba” hibajelzés
sem. E szoftverhiba üzenet megjelenése arra
utal, hogy a belső szoftverállapot grafikonja
eltolódott. A hibát kiváltó eseményeket
(ha ismertek) fel kell jegyezni és továbbítani kell
a Trane vezérléssel foglalkozó szakembereinek –
(6-os vagy újabb verziójú SW).

Visszaállítási
szint

Helyi
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Hibajelzések
Kommunikációval kapcsolatos hibajelzések
Hex.
kód

Hibajelzés neve

Érintett

Súlyosság

Folytonosság

Aktív üzemmódok
[Inaktív
üzemmódok]

5D1

Kommunikáció
megszakadt:
Csúszószelep
terheletlen

Folyadékhűtő

Normál

Reteszelő

Mind

A kommunikáció 30 másodpercre
megszakadt a főprocesszor és
a funkcionális intelligens eszköz között.

Távoli

5D2

Kommunikáció
megszakadt:
Csúszószelep
terhelt

Folyadékhűtő

Normál

Reteszelő

Mind

A kommunikáció 30 másodpercre
megszakadt a főprocesszor és
a funkcionális intelligens eszköz között.

Távoli

5DD

Kommunikáció
megszakadt:
Külső Auto/Stop

Folyadékhűtő

Normál

Reteszelő

Mind

A kommunikáció 30 másodpercre
megszakadt a főprocesszor és
a funkcionális intelligens eszköz között.

Távoli

5DE

Kommunikáció
megszakadt:
Vészleállítás

Folyadékhűtő

Normál

Reteszelő

Mind

A kommunikáció 30 másodpercre
megszakadt a főprocesszor és
a funkcionális intelligens eszköz között.

Távoli

5E1

Kommunikáció
megszakadt:
Külső jégkészítés
parancs

Mind

A kommunikáció 30 másodpercre
megszakadt a főprocesszor és
a funkcionális intelligens eszköz között.
A folyadékhűtőnek az utolsó állapottól
függetlenül vissza kell térnie a normál
(nem jégkészítő) üzemmódba.

Távoli

5FA

Kommunikáció
megszakadt:
Jégkészítés
állapotrelé

Mind

A kommunikáció 30 másodpercre
megszakadt a főprocesszor és
a funkcionális intelligens eszköz között.
A folyadékhűtőnek az utolsó állapottól
függetlenül vissza kell térnie a normál
(nem jégkészítő) üzemmódba.

Távoli

Távoli

Jégkészítés

Jégkészítés

Normál

Normál

Reteszelő

Reteszelő

Kritériumok

Visszaállítási
szint

5E2

Kommunikáció
megszakadt:
Külső levegő
hőmérséklet

Folyadékhűtő

Információ
és
különleges
beavatkozás

Reteszelő

Mind

A kommunikáció 30 másodpercre
megszakadt a főprocesszor és
a funkcionális intelligens eszköz között.
Ne feledje, hogy ha ez a hibajelzés
megjelenik, a folyadékhűtőnek törölnie
kell az OA hűtött víz visszaállítást, ha
ki volt választva és a Tracer OA nem
volt elérhető. Alkalmazza a Hűtött víz
visszaállítás értéke szerinti válaszadási
sebességet.

5E3

Kommunikáció
megszakadt:
Párologtató kilépő
vízhőmérséklet

Folyadékhűtő

Normál

Reteszelő

Mind

A kommunikáció 30 másodpercre
megszakadt a főprocesszor és
a funkcionális intelligens eszköz között.

Távoli

Távoli

5E4

Kommunikáció
megszakadt:
Párologtató belépő
vízhőmérséklet

Folyadékhűtő

Információ
és
különleges
beavatkozás

Reteszelő

Mind

A kommunikáció 30 másodpercre
megszakadt a főprocesszor és
a funkcionális intelligens eszköz
között. A folyadékhűtőnek
y
törölnie kell
a Visszatérő vagy Állandó visszatérő
hűtött víz visszaállítást, ha ki volt
választva. Alkalmazza a Hűtött víz
visszaállítás értéke szerinti válaszadási
sebességet.

6B6

Kommunikáció
megszakadt:
Kondenzátor
kilépő
vízhőmérséklet

Folyadékhűtő

Info

Reteszelő

Mind

A kommunikáció 30 másodpercre
megszakadt a főprocesszor és
a funkcionális intelligens eszköz között.

Távoli

6B6

Kommunikáció
megszakadt:
Párologtató belépő
vízhőmérséklet

Folyadékhűtő

Információ
és
különleges
beavatkozás

Reteszelő

Mind

A kommunikáció 30 másodpercre
megszakadt a főprocesszor és
a funkcionális intelligens eszköz
között. Ha a folyadékhűtő üzemel, és
a kondenzátor vízszabályozó szelep
opció telepítve van, akkor kényszerítse
a szelepet 100%-os átáramlásra.

Távoli

6B6

Kommunikáció
megszakadt:
Kompr htkg ürítési
hőm

Folyadékhűtő

Azonnali

Reteszelő

Mind

A kommunikáció 30 másodpercre
megszakadt a főprocesszor és
a funkcionális intelligens eszköz között.

Távoli
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Hibajelzések
Hex.
kód

Hibajelzés neve

5E9

Kommunikáció
megszakadt:
Külső hűtött
víz/meleg víz
alapérték

Érintett

Súlyosság

Folyadékhűtő

Információ
és
különleges
beavatkozás

5EA

Kommunikáció
megszakadt:
Külső áramkorlát
alapérték

Folyadékhűtő

Információ
és
különleges
beavatkozás

5EB

Kommunikáció
megszakadt: Túl
nagy nyomás
miatti kikapcsolás
kapcsolója

Folyadékhűtő

5EF

Kommunikáció
megszakadt:
Párologtató
vízáram kapcsoló

6B6

Folytonosság

Aktív üzemmódok
[Inaktív
üzemmódok]

Kritériumok

Visszaállítási
szint

Mind

A kommunikáció 30 másodpercre
megszakadt a főprocesszor és
a funkcionális intelligens eszköz között.
A folyadékhűtő nem használja tovább
a Külső hűtöttvíz-alapérték forrást,
és visszatér a következő magasabb
prioritású alapértékre történő
szabályozáshoz.

Távoli

Reteszelő

Mind

A kommunikáció 30 másodpercre
megszakadt a főprocesszor és
a funkcionális intelligens eszköz között.
A folyadékhűtő nem használja tovább
a Külső áramkorlát alapértéket, és
visszatér a következő magasabb
prioritású áramkorlát alapértékre
történő szabályozáshoz.

Távoli

Normál

Reteszelő

Mind

A kommunikáció 30 másodpercre
megszakadt a főprocesszor és
a funkcionális intelligens eszköz között.

Távoli

Folyadékhűtő

Azonnali

Reteszelő

Mind

A kommunikáció 30 másodpercre
megszakadt a főprocesszor és
a funkcionális intelligens eszköz között.

Távoli

Kommunikáció
megszakadt:
Kondenzátorvíz
áramláskapcsolója

Folyadékhűtő

Azonnali

Reteszelő

Mind

A kommunikáció 30 másodpercre
megszakadt a főprocesszor és
a funkcionális intelligens eszköz között.

Távoli

5F0

Kommunikáció
megszakadt:
Párologtató
hűtőközegnyomás

Folyadékhűtő

Normál

Reteszelő

Mind

A kommunikáció 30 másodpercre
megszakadt a főprocesszor és
a funkcionális intelligens eszköz között.

Távoli

5F2

Kommunikáció
megszakadt:
Kondenzátor
hűtőközegnyomás

Folyadékhűtő

Normál

Reteszelő

Mind

A kommunikáció 30 másodpercre
megszakadt a főprocesszor és
a funkcionális intelligens eszköz között.

Távoli

5F4

Kommunikáció
megszakadt:
Olajnyomás

Folyadékhűtő

Normál

Reteszelő

Mind

A kommunikáció 30 másodpercre
megszakadt a főprocesszor és
a funkcionális intelligens eszköz között.

Távoli

6B6

Kommunikáció
megszakadt:
Visszatérő olaj
gázszivattyú töltés

Folyadékhűtő

Normál

Reteszelő

Mind

A kommunikáció 30 másodpercre
megszakadt a főprocesszor és
a funkcionális intelligens eszköz között.

Távoli

6B6

Kommunikáció
megszakadt:
Visszatérő olaj
gázszivattyú
leeresztés

Folyadékhűtő

Normál

Reteszelő

Mind

A kommunikáció 30 másodpercre
megszakadt a főprocesszor és
a funkcionális intelligens eszköz között.

Távoli

6B6

Kommunikáció
megszakadt:
Olajveszteségszintérzékelő
bemenete

Folyadékhűtő

Normál

Reteszelő

Mind

A kommunikáció 30 másodpercre
megszakadt a főprocesszor és
a funkcionális intelligens eszköz között.

Távoli

6B6

Kommunikáció
megszakadt:
Fő olajvezeték
mágnesszelep

Folyadékhűtő

Normál

Reteszelő

Mind

A kommunikáció 30 másodpercre
megszakadt a főprocesszor és
a funkcionális intelligens eszköz között.

Távoli

5F8

Kommunikáció
megszakadt:
Párologtató
vízszivattyú reléje

Folyadékhűtő

Info

Reteszelő

Mind

A kommunikáció 30 másodpercre
megszakadt a főprocesszor és
a funkcionális intelligens eszköz között.

Távoli

6B6

Kommunikáció
megszakadt:
Kondenzátor
vízszivattyú reléje

Folyadékhűtő

Info

Reteszelő

Mind

A kommunikáció 30 másodpercre
megszakadt a főprocesszor és
a funkcionális intelligens eszköz között.

Távoli

6B6

Kommunikáció
megszakadt: SSS/
AFD hiba

Folyadékhűtő

Info

Reteszelő

Mind

A kommunikáció 30 másodpercre
megszakadt a főprocesszor és
a funkcionális intelligens eszköz között.

Távoli

RLC-SVU006A-HU

Reteszelő
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Hibajelzések
Hex.
kód

Hibajelzés neve

Érintett

Súlyosság

Folytonosság

Aktív üzemmódok
[Inaktív
üzemmódok]

6B6

Kommunikáció
megszakadt:
Hűtőközegfigyelő
egység bemenet

Folyadékhűtő

Info

Reteszelő

Mind

A kommunikáció 30 másodpercre
megszakadt a főprocesszor és
a funkcionális intelligens eszköz között.

Távoli

6B6

Kommunikáció
megszakadt:
Külső alapterhelési
alapérték

Folyadékhűtő

Információ
és
különleges
beavatkozás

Mind

A kommunikáció 30 másodpercre
megszakadt a főprocesszor és a
funkcionális intelligens eszköz között.
A külső alapterhelési alapérték bemenet
kikerül a szabályozásból az Alapterhelési
alapérték megállapításához.

Távoli

6B6

Kommunikáció
megszakadt:
Külső alapterhelési
parancs

Folyadékhűtő

Információ
és
különleges
beavatkozás

Reteszelő

Mind

A kommunikáció 30 másodpercre
megszakadt a főprocesszor és
a funkcionális intelligens eszköz között.
A külső alapterhelés bemenet kikerül
a szabályozásból az Alapterhelés
engedélyezéséhez.

Távoli

688

Kommunikáció
megszakadt:
Párologtató
hűtőközeg
folyadékszint

Folyadékhűtő

Normál

Reteszelő

Mind

A kommunikáció 30 másodpercre
megszakadt a főprocesszor és
a funkcionális intelligens eszköz között.

Távoli

690

Kommunikáció
megszakadt:
Indító

Folyadékhűtő

Azonnali

Reteszelő

Mind

A kommunikáció 30 másodpercre
megszakadt a főprocesszor és
a funkcionális intelligens eszköz között.

Helyi

694

Kommunikáció
megszakadt:
1. elektronikus
expanziós szelep

Folyadékhűtő

Normál

Reteszelő

Mind

A kommunikáció 30 másodpercre
megszakadt a főprocesszor és
a funkcionális intelligens eszköz között.

Távoli

695

Kommunikáció
megszakadt:
2. elektronikus
expanziós szelep

Folyadékhűtő

Normál

Reteszelő

Mind

A kommunikáció 30 másodpercre
megszakadt a főprocesszor és
a funkcionális intelligens eszköz között.

Távoli

5CD

Indító
kommunikációja
megszakadt:
Főprocesszor

Folyadékhűtő

Azonnali

Reteszelő

Mind

Az indító és a főprocesszor
kommunikációja 15 másodpercre
megszakadt.

Helyi

69D

Kommunikáció
megszakadt: Helyi
BAS interfész

Folyadékhűtő

Információ
és
különleges
beavatkozás

Reteszelő

Mind

A kommunikáció 30 másodpercre
megszakadt a főprocesszor és
a funkcionális intelligens eszköz között.
Használja a BAS-tól érkezett utolsó
értékeket.

Távoli

6A0

Kommunikáció
megszakadt:
Üzemi állapot –
Programozható
relék

Folyadékhűtő

Info

Reteszelő

Mind

A kommunikáció 30 másodpercre
megszakadt a főprocesszor és
a funkcionális intelligens eszköz között.

Távoli

6B6

Kommunikáció
megszakadt:
Kompresszor %
RLA kimenet

Folyadékhűtő

Info

Reteszelő

Mind

A kommunikáció 30 másodpercre
megszakadt a főprocesszor és
a funkcionális intelligens eszköz között.

Távoli

6B6

Kommunikáció
megszakadt: Kond
hűtőkg nyomás
kimenet

Folyadékhűtő

Normál

Reteszelő

Mind

A kommunikáció 30 másodpercre
megszakadt a főprocesszor és
a funkcionális intelligens eszköz között.

Távoli

6B6

Kommunikáció
megszakadt:
Kond fejnyomás
vezérlőkimenet

Folyadékhűtő

Azonnali

Reteszelő

Mind

A kommunikáció 30 másodpercre
megszakadt a főprocesszor és
a funkcionális intelligens eszköz között.

Távoli

703

Kommunikáció
megszakadt:
AFD sebességjel
kimenet

Folyadékhűtő

Azonnali

Reteszelő

Mind

A kommunikáció 30 másodpercre
megszakadt a főprocesszor és
a funkcionális intelligens eszköz között.

Távoli

704

Kommunikáció
megszakadt:
AFD kimeneti
teljesítmény
bemenet

Folyadékhűtő

Azonnali

Reteszelő

Mind

A kommunikáció 30 másodpercre
megszakadt a főprocesszor és
a funkcionális intelligens eszköz között.

Távoli

687

Kommunikáció
megszakadt:
Külső forró víz
parancs

Folyadékhűtő

Info

Figyelmeztetés
Visszaállítás

Mind

A kommunikáció 30 másodpercre
megszakadt a főprocesszor és
a funkcionális intelligens eszköz között.

Távoli

28

Reteszelő

Kritériumok

Visszaállítási
szint
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Hibajelzések
A kezelői kijelzőn megjelenő hibajelzések és üzenetek
9. táblázat. A kezelői kijelzőn megjelenő hibajelzések és üzenetek
Kezelői kijelző üzenet

Érvényes konfiguráció érzékelhető

Leírás
//Hibaelhárítás
• Érvényes konfiguráció érzékelhető a főprocesszor nem törlődő memóriájában.
A konfiguráció különböző változók és beállítások összessége, amelyek
meghatározzák az adott folyadékhűtő fizikai felépítését. Ide tartozik:
a ventilátorok száma, légárama és típusa, a kompresszorok száma és mérete,
különleges jellemzők, tulajdonságok és vezérlési opciók.
• //Ezen képernyő ideiglenes megjelenítése a normál indítási folyamat része.
• Nincs Ethernet-kábel csatlakoztatva a kijelző és az UC800 közé.

Megszakadt a kommunikáció az
UC800 egységgel

• Az UC800 nem kap tápellátást.
• Az UC800 konfigurációja érvénytelen – Töltsön le egy érvényes konfigurációt.
• Az UC800 Összekötés nézetben van. Az Összekötés nézetből való kilépéskor
válassza az üzenetben lévő „Újraindítás” lehetőséget.
• Nincs Ethernet-kábel csatlakoztatva a kijelző és az UC800 közé.

Nem sikerült a kommunikáció
létrehozása

• Az UC800 nem kap tápellátást.
• Az UC800 azonnal futtatta a biztonsági mentés alkalmazást, amint megkapta
a szállítótól. Töltse le a CTV alkalmazásszoftvert.
• Az UC800 konfigurációja érvénytelen – Töltsön le egy érvényes konfigurációt.

A kijelző újra fog indulni

• A kijelző memóriája lecsökkent, és újra kell indítani. Az újraindításhoz válassza
az Igen lehetőséget. Az Igen gombra kattintva az UC800 működése nem változik.
Csak a Kezelői kijelző áll vissza.
• Ez a hibaüzenet akkor jelenik meg, ha az MP kód tiltott helyen található. Ezek az
állítási pontok bekerülnek a kódokba, hogy segítsék a szoftveres csapatot annak
megállapításában, hogy miért záródott be a főprocesszor az érvénytelen helyre
mutatás eredményeképpen.

Az érvénytelen konfiguráció hibát
okozott – Rögzítse az állapotot és
hívja
j a Trane szervizt
Állítás: „Fájlnév” „Sorszám”

• Ha megjelenik ez az üzenet, másolja le a fájl nevét és a sor számát, és adja át
a Trane szerviznek.
• Az üzenet két percig a képernyőn marad. Ha letelt a két perc, a figyelő egység
túllépi az időkeretét, és egy „Figyelő egység hiba” üzenet jelenik meg. A figyelő
egység ekkor visszaállítja a főprocesszort. A főprocesszor betöltő és konfigurációs
üzemmódba lép, ahogy indításkor szokott.
• Ezek a hibaüzenetek az AdaptiView képernyőn láthatók, és nem jelennek meg
sem a Tracer TU-ban, sem a diagnosztikai naplókban.

A fájl nem található

• Frissítse az UC800 szoftvert a Tracer TU-val.

Nem minden jelenik meg
a képernyőn. Az Auto és a Leállítás
gomb képe jelenik meg szöveg
helyett

• Nincs érvényes konfiguráció. Töltsön le egy konfigurációt.

A képernyő nem reagál

• A Tracer TU éppen letölti a szoftvert. Várja meg a letöltés befejezését.
• A legvalószínűbb, hogy az UC800 vezérlőn csak a biztonsági mentés alkalmazás
található meg. Töltse le a legújabb UC800 szoftververziót.

Az oldal nem található

• Ez azt is jelentheti, hogy az UC800 konfigurációja érvénytelen. Töltsön le egy
konfigurációt.
• Kapcsolja ki, majd vissza az OD tápellátását, majd az UC800 vezérlőét is.
• Lehet, hogy az UC Összekötés nézetben van. Ez esetben kapcsolja át Összekötés
nézetből: lépjen át a Tracer TU egy másik képernyőjére.

Az UC800 konfigurációja érvénytelen • Frissítse az UC800 konfigurációját a Tracer TU-val.
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A Trane optimálissá teszi az otthonok és épületek teljesítményét az egész világon. A biztonságos, kényelmes és energiatakarékos környezetek
létrehozásában és fenntartásában piacvezető Ingersoll Rand vállalathoz tartozó Trane az átfogó épületszolgáltatások, a korszerű szabályozási
és HVAC rendszerek, valamint az alkatrészek széles választékát kínálja. További információkat a www.Trane.com weboldalon talál.
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