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Instalare - partea electrică
Recomandări generale

Nerespectarea acestor instrucţiuni poate duce la deces sau la
vătămări corporale grave.

În timp ce analizaţi acest manual, vă rugăm să reţineţi că:

Pentru informaţii suplimentare referitoare la descărcarea
în siguranţă a condensatorilor, consultaţi „Descărcarea
condensatorului Adaptive Frequency™ Drive (AFD3)”
(Variator adaptiv de turaţie), p. 28 și PROD-SVB06A-EN.

• Toate cablajele instalate la locul de funcţionare trebuie să
respecte recomandările europene, precum şi normele locale
aplicabile. Asiguraţi-vă că îndepliniţi cerinţele corespunzătoare
de împământare ale echipamentului conform recomandărilor
europene.
• Datele electrice privind motorul compresorului și unitatea
(inclusiv kW motor, domeniul de utilizare a tensiunii, sarcina
nominală în amperi) sunt menţionate pe plăcuţa tehnică de
identiﬁcare a răcitorului de lichid.
• Toate cablajele instalate la locul de montare trebuie veriﬁcate
din punct de vedere al terminaţiilor adecvate şi pentru posibile
scurtcircuite sau împământări.
Notă:: Pentru informaţii privind schema şi conexiunile electrice
speciﬁce, consultaţi întotdeauna schema de conexiuni expediată
împreună cu răcitorul de lichid sau echipamentul livrat.
AVERTISMENT
Sunt necesare cablarea și legarea la pământ corespunzătoare
pe teren!
Orice cablare pe teren TREBUIE efectuată de personal
caliﬁcat. Cablarea incorect realizată și împământată pe teren
înseamnă pericol de INCENDIU și de ELECTROCUTARE. Pentru
a se evita astfel de pericole, TREBUIE să respectaţi cerinţele
referitoare la instalarea cablajului şi legarea la pământ, aşa
cum se descrie în normele electrice locale. Nerespectarea
respectivelor norme poate duce la deces sau la vătămări
corporale grave.
AVERTISMENT
Tensiune electrică w/Condensatori!
Întrerupeţi toate sursele de energie electrică, inclusiv
întrerupătoarele de la distanţă și descărcaţi toţi
condensatorii electrici de pornire/funcţionare ai motorului
și AFD (Adaptive Frequency™ Drive) (Variator adaptiv de
turaţie) înainte de efectuarea operaţiunilor de service.
Urmaţi metodele corespunzătoare de deconectare /
decuplare pentru a vă asigura că nu se pot activa sursele de
energie electrică din neatenţie.
• Pentru variatoare de turaţie sau alte componente
cu stocare de energie livrate de Trane sau de alţi
producători, consultaţi documentaţia corespunzătoare
pusă la dispoziţie de către producător în ceea ce priveşte
perioadele de aşteptare permise pentru descărcarea
condensatorilor. Veriﬁcaţi cu un voltmetru corespunzător
dacă toţi condensatorii s-au descărcat.

AVERTISMENT
Tensiune periculoasă - Lichid sub presiune inﬂamabil!
Înainte de a scoate capacul de la cutia de borne
a compresorului pentru depanare sau de a depana
alimentarea panoului de comandă, ÎNCHIDEŢI VANA
DE SERVICIU PENTRU DESCĂRCAREA COMPRESORULUI
şi deconectaţi toate sursele de alimentare electrică,
inclusiv întrerupătoarele de la distanţă. Descărcaţi toţi
condensatorii electrici de pornire/funcţionare a motorului.
Urmaţi metodele corespunzătoare de deconectare /
decuplare pentru a vă asigura că nu se pot activa sursele de
energie electrică din neatenţie. Veriﬁcaţi cu un voltmetru
corespunzător dacă toţi condensatorii s-au descărcat.
Compresorul conţine agent frigoriﬁc ﬁerbinte, sub presiune.
Bornele motorului acţionează asemenea unei garnituri de
etanşare pentru acest agent frigoriﬁc. Este necesară multă
atenţie în timpul operaţiunilor de service pentru a NU
deteriora sau slăbi bornele motorului.
Nu acţionaţi compresorul în cazul în care capacul cutiei de
borne nu este la locul său.
Nerespectarea acestor măsuri de precauţie pentru siguranţa
electrică poate cauza decesul sau rănirea gravă.
Pentru informaţii suplimentare privind descărcarea în siguranţă
a condensatorilor, consultaţi „Descărcarea condensatorului
Adaptive Frequency™ Drive (AFD3)” (Variator adaptiv de turaţie),
p. 28 și PROD-SVB06A-EN.
AVIZ:
Utilizaţi numai conductori din cupru!
Terminalele unităţii nu sunt proiectate să accepte alte tipuri
de conductori. Neutilizarea unor conductori de cupru poate
duce la avarierea echipamentului.
Important: Pentru a preveni defecţiunile de reglare, nu plasaţi
cablaje de joasă tensiune (<30V) în tubul izolator
împreună cu conductori care au mai mult de 30 volţi.

• Condensatorii magistralei de curent continuu (CC) reţin
tensiunile periculoase după întreruperea alimentării cu
energie. Urmaţi metodele corespunzătoare de deconectare
/ decuplare pentru a vă asigura că nu se pot activa sursele
de energie electrică din neatenţie. După întreruperea
alimentării cu energie, așteptaţi cinci (5) minute pentru
descărcarea condensatorilor CC, iar apoi veriﬁcaţi tensiunea
cu un voltmetru. Asiguraţi-vă că toţi condensatorii
magistralei de curent continuu (CC) sunt descărcaţi (0 VCC)
înainte de a atinge orice componentă internă.
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Instalare - partea electrică
Numai în cazul operaţiunilor de service la unitatea de
acţionare

Cabluri de Alimentare cu Energie Electrică

AVERTISMENT

AVERTISMENT

DURATĂ DE DESCĂRCARE!

Sunt necesare cablarea şi legarea la pământ corespunzătoare
pe teren!

Selectoarele de frecvenţă conţin condensatori de circuit de
curent continuu (CC) care pot rămâne încărcaţi chiar şi atunci
când selectorul de frecvenţă nu este alimentat cu energie.
Pentru a evita pericolele de natură electrică, deconectaţi
reţeaua principală CA, toate motoarele cu magnet
permanent şi toate sursele de alimentare a circuitului
de curent continuu (CC), inclusiv rezervele de baterie,
conexiunile UPS și ale circuitului CC la alte selectoare de
frecvenţă. Aşteptaţi să se descarce complet condensatorii
înainte de a efectua orice operaţiune de service sau
reparaţie. Durata de aşteptare este aﬁşată în tabelul
Durată de descărcare. Nerespectarea duratei de aşteptare
speciﬁcate după deconectarea surselor de energie electrică
înainte de efectuarea operaţiunilor de service sau reparaţie
poate duce la deces sau la vătămări corporale grave.

Tabelul 1. Durată de descărcare condensator
Tensiune
electrică

Alimentare

Durată de
așteptare minimă
[min]

380-500 V

90-250 kW

20

315-800 kW

40

Orice cablare pe teren TREBUIE efectuată de personal caliﬁcat.
Cablarea incorect realizată şi împământată pe teren înseamnă
pericol de INCENDIU şi de ELECTROCUTARE. Pentru a se evita
astfel de pericole, TREBUIE să respectaţi cerinţele referitoare la
instalarea cablajului şi legarea la pământ, aşa cum se descrie
în normele electrice locale. Nerespectarea acestor norme
poate duce la deces sau vătămări corporale grave.
Toate cablurile de alimentare electrică trebuie să ﬁe
dimensionate şi selectate în mod corespunzător de către
inginerul de proiect în conformitate cu EN 60204.
Toate cablajele trebuie să respecte regulamentele locale.
Antreprenorul desemnat pentru instalare (sau electricianul)
trebuie să furnizeze şi să instaleze cablajul de interconectare
al sistemului, de asemenea şi cablajul de alimentare electrică.
Acestea trebuie să ﬁe adecvat dimensionate şi echipate cu un
întrerupător cu siguranţă cu fuzibil.
Tipul şi locul(urile) de instalare ale întrerupătoarelor cu siguranţă
cu fuzibil trebuie să îndeplinească toate regulamentele în
vigoare.
AVIZ:
Utilizaţi numai conductori din cupru!

Unităţi cu opţiune de încărcare azot
Pentru unităţile cu opţiune de încărcare azot (cifra numărului de
model 15 = 2), unitatea NU trebuie să ﬁe conectată prin racorduri
electrice la mal sau alimentată decât după ce a fost încărcată.
Conectarea electrică va determina închiderea vanelor EXV şi va
bloca Vca suﬁcient pentru încărcarea unităţii.

Componente furnizate de instalator

Terminalele unităţii nu sunt proiectate să accepte alte tipuri
de conductori. Neutilizarea unor conductori de cupru poate
determina avarierea echipamentului.
Faceţi oriﬁcii în părţile laterale ale panoului de comandă pentru
tuburile izolatoare ale cablurilor de alimentare. Cablajul este
trecut prin aceste tuburi izolatoare şi sunt conectate la cutiile de
borne, siguranţele automate opţionale sau întrerupătoarele de
tip HACR.

• Cabluri de alimentare electrică (în tub izolator) pentru toate
conexiunile pe teren.

Conexiunile de înaltă tensiune prevăzute la locul de montare
se realizează prin placa de conexiune din partea dreaptă a
panoului. Conexiunile de tensiune joasă se realizează prin
deschideri prevăzute pe partea stângă a panoului. Este posibil să
ﬁe necesare conexiuni suplimentare de legare la pământ pentru
ﬁecare alimentare electrică de 115 volţi la unitate. Sunt furnizaţi
papuci verzi pentru cablajul de 115 V al clientului.

• Toate cablurile de control (interconectare) (în tub izolator)
pentru dispozitivele de pe teren.

Alimentarea cu energie de comandă

Conexiunile de cablare ale interfeţei clientului sunt indicate în
schemele electrice şi schemele de conexiuni care sunt expediate
odată cu unitatea. Instalatorul trebuie să furnizeze următoarele
componente, dacă nu sunt comandate odată cu unitatea:

• Întrerupătoare cu siguranţă fuzibilă sau întrerupătoare de
circuit.

Unitatea este dotată cu un transformator electric de comandă.
Nu este necesară echiparea unităţii cu dispozitive suplimentare
de control al tensiunii electrice. Nu trebuie conectate alte sarcini
la transformatorul electric de comandă.
Toate unităţile sunt conectate din fabrică la tensiunile electrice
adecvate şi indicate pe etichetă.

RLC-SVU006A-RO
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Instalare - Partea electrică
Figura 1. Racordarea la reţeaua de alimentare electrică CA

Cablu motor
Motorul trebuie conectat la bornele U/T1/96, V/T2/97, W/T3/98.
Legare la pământ la borna 99. Toate tipurile de motoare standard
asincrone trifazate pot ﬁ utilizate cu o unitate selector de frecvenţă.
Setarea din fabrică este pentru rotire în sens orar cu ieşirea
selectorului de frecvenţă conectată după cum urmează:

Tabelul 2.
Nr. bornă

Funcție

96, 97, 98, 99

Rețea
ț
de alimentare U/T1, V/T2, W/T3
Împământare

Veriﬁcarea rotirii motorului
Direcţia de rotaţie poate ﬁ modiﬁcată comutând două faze în
cablul motorului sau modiﬁcând setarea direcţiei de turaţie
a motorului 4-10.

Tabelul 3.
• Borna U/T1/96 conectată la
faza U
• Borna V/T2/97 conectată la
faza V
• Borna W/T3/98 conectată la
faza W

Tabelul 4.
Se poate efectua o veriﬁcare a rotirii motorului folosind
Veriﬁcarea rotirii motorului 1-28 şi urmând paşii de pe aﬁşaj.

Racordarea la reţeaua de alimentare
electrică CA
• Dimensiunea cablajului are la bază curentul de intrare al
selectorului de frecvenţă
• Respectaţi toate codurile locale şi naţionale pentru
dimensiunile cablului
• Conectaţi cablurile electrice de intrare CA trifazic la bornele L1,
L2 şi L3 (vezi ﬁgura 1)
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Racordarea la reţeaua de alimentare
electrică

2

Conectarea motorului

• Legarea la pământ a cablului în conformitate cu instrucţiunile
furnizate
• Toate selectoarele de frecvenţă pot ﬁ utilizate cu o sursă de
intrare izolată, precum şi cu linii de alimentare de referinţă cu
împământare. Dacă sunt alimentate de la o sursă principală
izolată (reţea principală IT sau conexiune triunghi de încărcare
sub curent constant) sau reţea de alimentare TT/TN-S cu un
contact împământat (conexiune triunghi împământat), setaţi
ﬁltrul RFI 14-50 pe OFF (oprit).
În poziţia oprit, condensatorii de ﬁltrare RFI interni dintre şasiu
şi circuitul intermediar sunt izolaţi pentru a evita avarierea
circuitului intermediar şi pentru a reduce curentul din
împământare, conform IEC 61800-3.

RLC-SVU006A-RO

Instalare - Partea electrică
Cablaj de interconectare
Comandă Pompă Apă Răcită
AVIZ:
Avarierea Utilajului!
Dacă microprocesorul comandă pornirea pompei şi apa nu
începe să circule, este posibil ca vaporizatorul să se avarieze
grav. Este responsabilitatea antreprenorului de instalare
şi/sau a clientului de a se asigura că pompa va porni la
comanda dispozitivelor de control ale răcitorului.
Un releu pentru pompa de apă a vaporizatorului se închide când
răcitorul de lichid dă un semnal de intrare în modul Automat de
funcţionare din orice sursă. Contactul se deschide pentru a opri
pompa în cazul celor mai importante diagnosticări de nivel ale
utilajului, pentru a preveni încălzirea excesivă a pompei.
Releul de ieşire este necesar pentru acţionarea contactorului
Pompei de Apă a Vaporizatorului (EWP). Contactele trebuie să
ﬁe compatibile cu circuitul de comandă de 115/240 VCA. În
mod normal, releul EWP urmează modul Automat al răcitorului
de lichid. De ﬁecare dată când răcitorul de lichid nu are nicio
diagnosticare şi este în modul Automat, neţinând cont de unde
vine comanda automată, releul normal-deschis este activat.
Când răcitorul de lichid iese din modul AUTOMAT, releul este
deschis temporizat pentru un timp reglabil (prin utilizarea TU)
între 0 şi 30 de minute. Modurile non-AUTO în care pompa este
oprită includ Resetare, Oprire, Oprire Externă, Oprire Aﬁşare la
Distanţă, Oprită de Tracer, Pornire blocată de temp. ambiantă
scăzută şi Producere Gheaţă ﬁnalizată.

Dacă debitul de apă din vaporizator este pierdut după ce a fost
atins, releul EWP rămâne activat şi este generată o diagnosticare
fără blocare. Dacă debitul revine, diagnosticarea este ştearsă şi
răcitorul de lichid revine la funcţionarea normală.
În general, când există o diagnosticare fără blocare sau cu
blocare, releul EWP este decuplat la fel ca la o întârziere de timp
zero. Excepţiile prin care releul continuă să ﬁe activat intervin în
următoarele cazuri:
• Diagnosticare de temp. scăzută a apei răcite (fără
blocare) (în afară de cazul în care funcţionează cu un senzor
de diagnosticare pentru temperatura apei care iese din
vaporizator)
sau
• Diagnosticare de pierdere a debitului de apă la vaporizator
(fără blocare) iar unitatea este în mod Automat, după ce iniţial
a conﬁrmat debitul de apă la vaporizator.

Relee programabile
Conceptul de releu programabil oferă precizări sigure cu privire la
mai multe evenimente sau stări ale răcitorului de lichid, selectate
dintr-o listă de necesităţi posibile, în timp ce sunt folosite doar
patru relee de ieşire, aşa cum este indicat în schema de conexiuni
pe teren. Cele patru relee sunt furnizate (în general cu un LLID
cu ieşiri cu patru relee) ca parte componentă a opţiunii releului
programabil. Contactele releelor sunt Form C (SPDT) izolate,
adecvate pentru utilizarea la 120 VCA, circuite proiectate până la
2,8 amperi inductiv, 7,2 amperi rezistiv sau 1/3 HP şi pentru 240
VCA circuite proiectate până la 0,5 amperi rezistiv.
Lista cu evenimente/stări ce pot ﬁ atribuite releelor programabile
se poate regăsi în Tabelul 6. Releul va ﬁ activat atunci când are
loc evenimentul/starea.

Tabelul 5. Funcţionarea releului pompei
Mod de funcționare
a răcitorului

Funcționarea releului

Automat

Închidere imediată

Formare de gheață

Închidere imediată

Suprareglare Tracer

Închis

Stop

Deschidere temporizată

Gheață completă

Deschidere imediată

Diagnosticări

Deschidere imediată

Când trece de la Oprit la Auto, releul EWP este activat imediat.
Dacă debitul de apă din vaporizator nu este stabilit în 20 de
minute (pentru trecere normală) sau în 4 minute şi 15 secunde
(pentru pompa care a primit comanda de PORNIRE datorită unei
suprareglări de siguranţă), UC800 dezactivează releul EWP şi
generează o diagnosticare fără blocare. Dacă debitul revine (de
ex, altcineva controlează pompa), diagnosticarea este ştearsă,
EWP este reactivat şi circuitul normal de control este reluat.

RLC-SVU006A-RO
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Instalare - Partea electrică
Tabelul 6. Descrierile evenimentelor/stării răcitorului de lichid
Eveniment/Stare

Descriere

Alarmă - Blocare

Acest rezultat este corect ori de câte ori există o diagnosticare activă care solicită
o resetare manuală de întrerupere, care influențează răcitorul, circuitul, sau oricare
dintre compresoare pe un circuit. Această clasificare nu include diagnosticările
informaționale.

Resetare Automată Alarmă

Acest rezultat este corect ori de câte ori există o diagnosticare activă care s-ar
putea șterge automat, ceea ce influențează Răcitorul, Circuitul, sau oricare
dintre Compresoare
p
p
pe un circuit. Această clasificare nu include diagnosticările
g
informaționale. În cazul în care toate diagnosticările de restabilire automată ar fi
întrerupte, acest rezultat ar reveni la o stare falsă.

Alarmă

Acest rezultat este corect ori de câte ori există vreo diagnosticare care influențează
orice componentă, fie prin blocare fie prin deconectare automată. Această clasificare
nu include diagnosticările informaționale.

Avertisment

Acest rezultat este corect ori de câte ori există o diagnosticare referitoare la
informații care influențează orice componentă, fie prin blocare fie prin deconectare
automată.

Modul limită al răcitorului

Acest rezultat este corect de fiecare dată când răcitorul a funcționat într-unul din
modurile limită ale tipurilor de Scoatere de sub sarcină (Limitare de Curent la
Condensator, la Vaporizator sau Limită de Defazare) în mod continuu în ultimele
20 de minute. O limită dată sau o depășire a diferitelor limite trebuie să acționeze
în mod continuu timp de 20 de minute înainte ca rezultatul să devină corect. Va
deveni fals, în cazul în care nu sunt prezente limitări de scoatere de sub sarcină
pentru 1 minut. Filtrul împiedică indicarea limitărilor de scurtă durată sau repetitive
tranzitorii. Se consideră că răcitorul de lichid se află într-un mod de limitare în
scopul afișării și anunțării pe panoul frontal numai dacă blochează în întregime
sarcina datorită faptului că este fie în domeniul „repaus” fie în „scoatere forțată
de sub sarcină” a controlului limitării, excluzând „domeniul de sarcină limitată”.
(La modelele anterioare, domeniul de „sarcină limită” a controlului limitării a fost
inclus în criteriile pentru solicitarea din exterior a modului limită pe ieșirile panoului
frontal și de anunțare)

Funcționarea compresorului

Rezultatul este corect de fiecare dată când oricare compresor este pornit sau
funcționează pe răcitor și este fals atunci când nici un compresor fie nu este pornit
fie nu funcționează pe răcitor. Această stare poate sau nu poate reflecta starea
corectă a compresorului care funcționează în modul de reducere a presiunii, dacă un
astfel de mod există pentru un anumit răcitor.

Releul de solicitare a reducerii
presiunii hidrostatice a răcitorului

Această ieșire a releului este activată oricând răcitorul funcționează în unul din
următoarele moduri; modul de producere a gheții sau în modul de control limitare
presiune în condensator, în mod continuu pentru durata menționată de timpul de
filtrare a releului reducere presiune răcitor. Timpul de filtrare a releului reducere
presiune răcitor reprezintă o valoare de referință de funcționare. Ieșirea releului
este dezactivată ori de câte ori răcitorul funcționează în toate modurile de mai sus
în mod continuu pentru intervalul de timp menționat de același timp de filtrare
a releului reducere presiune răcitor.
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Instalare - Partea electrică
Alocarea releelor folosind Tracer™ TU

Cablaj de tensiune joasă

Instrumentul de depanare Tracer™ TU este utilizat pentru
a instala pachetul opţional Releu programabil şi a repartiza
oricare dintre evenimentele sau stările din lista de mai sus la
ﬁecare dintre cele patru relee oferite cu această opţiune. (Pentru
informaţii suplimentare despre instrumentul de depanare Tracer
TU, consultaţi „Tracer™ TU”.) Releele care trebuie să ﬁe programate
sunt menţionate prin numerele terminale ale releului de pe placa
LLID 1A10.

Dispozitivele de comandă la distanţă descrise mai jos necesită
cablaj la tensiune joasă. Toate cablările de la şi către aceste
dispozitive de comandă la distanţă cu Panoul de comandă
trebuie să ﬁe efectuate cu conductori pereche, ecranaţi.
Asiguraţi-vă că împământaţi ecranajul doar la panou.

Atribuirile implicite pentru cele patru relee disponibile ale
opţiunii Releu programabil sunt:

Oprire de urgenţă

Tabelul 7. Atribuiri implicite
Releu
Releul 0 Bornele J2-1,2,3:

Pres. hidrostatică

Releul 1 Bornele J2-4,5,6:

Mod limită

Releul 2 Bornele J2-7,8,9:

Alarmă

Releul 3 Bornele J2-10,11,12:

Releu funcționare CMP

Dacă se utilizează oricare dintre releele de Alarmă/Stare,
alimentaţi electric, 115 VCA cu siguranţă fuzibilă de deconectare
la panou, şi trageţi cablurile pentru releele adecvate (borne
la 1A10). Asiguraţi cablarea (faza, nulul şi conexiunile de
împământare) la dispozitivele de comandă la distanţă. Nu
folosiţi tensiunea de la transformatorul panoului de comandă
al răcitorului de lichid pentru a alimenta aceste dispozitive
de comandă de la distanţă. Consultaţi schemele pentru
amplasament care sunt expediate odată cu unitatea.

Important: Pentru a preveni defecţiunile de reglare, nu plasaţi
cablaje de joasă tensiune (<30V) în tubul izolator
împreună cu conductori care au mai mult de 30 volţi.
UC800 asigură control suplimentar pentru ejecţia cu blocare,
menţionată/montată de client. Atunci când acest contact la
distanţă 5K22 este furnizat de către client, răcitorul va funcţiona
în condiţii normale atunci când contactul este închis. La
deschiderea acestui contact, unitatea se va bloca pe un mod
de diagnosticare care poate ﬁ restabilit manual. Această stare
necesită restabilirea manuală a întrerupătorului răcitorului pe
partea din faţă a panoului de comandă.
Conectaţi conductoarele de cablu de tensiune joasă la regleta de
borne 1A12. Consultaţi schemele pentru amplasament care sunt
expediate odată cu unitatea.
Contactele placate cu argint sau aur sunt recomandate. Aceste
contacte furnizate de client trebuie să accepte o sarcină rezistivă
de 24 VCC, 12 mA.

Funcţia Externă Auto/Oprire
În cazul în care unitatea necesită funcţia externă Auto/Stop,
tehnicianul trebuie să asigure conductoare de cablu de la
contactele la distanţă 5K21 până la bornele corespunzătoare ale
LLID 1A12 pe tabloul de comandă.
Răcitorul va funcţiona normal când contactele sunt închise. Când
oricare dintre contacte se deschide, compresorul (compresoarele),
dacă este (sunt) funcţionale, va (vor) intra în modul de funcţionare
RUN:UNLOAD (funcţionare: fără sarcină) şi ciclul de oprire.
Funcţionarea unităţii va ﬁ blocată. Închiderea contactelor va
permite unităţii să se întoarcă la funcţionarea normală.
Contactele pentru toate conexiunile de tensiune joasă asigurate
pe amplasament trebuie să ﬁe compatibile cu un circuit liber de
potenţial de 24 V CC pentru sarcină rezistivă la sarcină de 12 mA.
Consultaţi schemele pentru amplasament care sunt expediate
odată cu unitatea.

RLC-SVU006A-RO
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Aceste contacte furnizate de client trebuie să accepte o sarcină
rezistivă de 24 VCC, 12 mA. Contactele placate cu argint sau aur
sunt recomandate.

Conectaţi conductoarele de cablu de la 5K12 la bornele adecvate
ale 1A15. Consultaţi schemele pentru amplasament care sunt
expediate odată cu unitatea.

Opţiunea de producere a gheţii

Contactele placate cu argint sau aur sunt recomandate. Aceste
contacte furnizate de client trebuie să accepte o sarcină rezistivă
de 24 VCC, 12 mA.

UC800 oferă un control auxiliar pentru închiderea de contact
5K20 speciﬁcată/instalată de client pentru producerea de
gheaţă, dacă aceasta este conﬁgurată şi activată. Această ieşire
este recunoscută drept releul de stare pentru producerea de
gheaţă. Contactul normal deschis se va închide când producerea
de gheaţă este în curs de desfăşurare şi se deschide când
producerea de gheaţă s-a terminat în mod normal, chiar şi atunci
când valoarea de referinţă la terminarea producerii gheţii este
atinsă sau eliminată de la comanda pentru producerea gheţii.
Această ieşire este pentru utilizarea cu echipamentul sistemului
de depozitare a gheţii sau dispozitivele de comandă şi control
(furnizate de alte surse), pentru a semnala schimbările sistemului
necesare ca modul de funcţionare al răcitorului de lichid să
se schimbe de la „producerea gheţii” la „ﬁnalizare producere
gheaţă”. Atunci când este prevăzut un contact 5K12, răcitorul de
lichid va funcţiona normal când contactul este deschis.
UC800 va accepta ﬁe o închidere de contact izolată (comandă
externă de producere a gheţii), ﬁe o intrare comunicată a
comenzii de la distanţă (Tracer) pentru a iniţia şi a comanda
modul de producere a gheţii.

Opţiune Valoare de referinţă externă
a temperaturii apei răcite (ECWS)
UC800 oferă intrări care acceptă semnale 4-20 mA sau 2-10 Vcc
pentru a seta valoarea de referinţă externă a temperaturii apei
răcite (ECWS). Aceasta nu este o funcţie de resetare. Intrarea
deﬁneşte valoarea de referinţă. Această intrare este în principal
folosită cu BAS (Sistemul Centralizat de Automatizare al Clădirii).
Valoarea de referinţă a temperaturii apei răcite setate prin Tracer
TD7 sau prin comunicaţie digitală cu Tracer (Comm4). Arbitrajul
diverselor surse ale valorii de referinţă a temperaturii apei răcite
este descris în organigrame la ﬁnalul secţiunii.
Valoarea de referinţă a temperaturii apei răcite poate ﬁ
modiﬁcată dintr-o locaţie de la distanţă ﬁe prin trimiterea unui
semnal de 2-10 Vcc, ﬁe a unui semnal de 4-20 mA către 1A14,
bornele 5 şi 6 LLID. 2-10 Vcc şi 4-20 mA corespund ﬁecare unei
valori de referinţă externe a temperaturii apei răcite de 10 până
la 65°F (-12 până la 18°C)

UC800 oferă şi o „Valoare de referinţă la terminarea producerii
gheţii pentru panoul frontal”, setabilă prin Tracer™ TU, şi reglabilă
de la 20 la 31°F (de la -6,7 la -0,5°C) în trepte de cel puţin 1°F (1°C).

Se aplică următoarele formule:
Aşa cum este generat de sursa externă

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

Notă: Când este în modul de Producere a gheţii, iar temperatura
apei la intrare în vaporizator scade sub valoarea de referinţă
la terminarea producerii gheţii, răcitorul de lichid termină
modul de producere a gheţii şi schimbă în modul Finalizare
producere a gheţii.

Aşa cum este procesat de UC800

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

AVIZ:
Avarierea Utilajului!
Inhibitorul de îngheţare trebuie să ﬁe adecvat pentru
temperatura de ieşire a apei. Dacă acesta nu este adecvat,
pot rezulta deteriorări ale componentelor sistemului.
Tracer™ TU trebuie de asemenea să ﬁe utilizat pentru a activa sau
dezactiva Controlul maşinii de gheaţă. Acest reglaj nu scuteşte
Tracer-ul de comandarea Modului de producere a gheţii.
La închiderea de contact, UC800 va iniţia un mod de producere a
gheţii, în care unitatea va funcţiona tot timpul la sarcină maximă.
Producerea gheţii trebuie să ﬁe ﬁnalizată ﬁe prin deschiderea
contactului, ﬁe bazată pe temperatura apei la intrarea în
vaporizator. UC800 nu va permite reintrarea în modul de
producere a gheţii până când unitatea nu este deconectată de
la modul de producere a gheţii (deschiderea contactelor 5K12) şi
apoi comutată înapoi la modul de producere a gheţii (închiderea
contactelor 5K12.)
În modul de producere a gheţii, toate limitele (evitarea
îngheţului, vaporizator, condensator, cea curentă) vor ﬁ ignorate.
Se vor aplica toate măsurile de siguranţă.
Dacă, în modul de producere a gheţii, unitatea coboară până
la setările stării de îngheţare (apă sau agent frigoriﬁc), unitatea
va ieşi din funcţiune la o diagnosticare resetabilă manual, ca la
funcţionarea normală.
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Semnal tensiune

Semnal curent
Aşa cum este generat de sursa externă

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

Aşa cum este procesat de UC800

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

Dacă la intrarea ECWS intervine o întrerupere sau un scurt, LLID
va raporta ﬁe o valoare foarte înaltă, ﬁe o valoare foarte joasă
înapoi la procesorul principal. Acesta va genera o diagnosticare
informaţională şi unitatea va folosi implicit valoarea de referinţă
a temperaturii apei răcite de la panoul frontal (TD7).
Instrumentul de service Tracer TU este utilizat pentru a seta tipul
semnalului de intrare de la valoarea implicită din fabrică de
2-10 VCC la valoarea de 4-20 mA. Tracer TU este, de asemenea,
utilizat pentru a instala sau a dezinstala opţiunea Valoarea de
Referinţă Externă a Temperaturii Apei Răcite cât şi ca un mijloc de
a activa şi de a dezactiva ECWS.

Opţiunea Valoarea de Referinţă
Externă a Limitării Cererii (EDLS)
În mod asemănător celor de mai sus, UC800 asigură, de
asemenea, opţional, o Valoare de Referinţă Externă a Limitării
Cererii care va accepta ﬁe un semnal de 2-10 VCC (implicit), ﬁe un
semnal de 4-20 mA. Setarea Limitării Cererii va putea ﬁ stabilită
şi prin intermediul Tracer TD7 sau prin comunicare digitală cu
Tracer (Comm 4). Arbitrajul diverselor surse ale limitării cererii
este descris în organigramele de la ﬁnalul secţiunii. Valoarea
de Referinţă Externă a Limitării Cererii poate ﬁ modiﬁcată de la
o locaţie la distanţă prin conectarea semnalului intrării analogice
la 1A14, bornele 2 şi 3 LLID. Consultaţi paragraful de mai jos cu
privire la Detaliile de Cablare a Semnalului de Intrare Analogică.
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Se aplică următoarele formule pentru EDLS:

Resetare apă răcită (CWR)

Semnal tensiune

Semnal curent

Aşa cum este generat de
sursa externă

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

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

Aşa cum este procesat
de UCM

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

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

UC800 resetează valoarea de referinţă a temperaturii apei răcite
ﬁe în funcţie de temperatura de retur a apei, ﬁe de temperatura
exterioară. Resetarea la retur este standard, resetarea exterioară
este opţională.
Următoarele vor ﬁ selectabile:

Dacă la intrarea EDLS intervine o întrerupere sau un scurt, LLID
va raporta ﬁe o valoare foarte înaltă, ﬁe o valoare foarte joasă
înapoi la procesorul principal. Acesta va genera o diagnosticare
informaţională şi unitatea va folosi implicit valoarea de referinţă
a limitării de curent de la panoul frontal (Tracer TD7).
Instrumentul de service Tracer™ TU trebuie utilizat pentru a seta
tipul semnalului de intrare de la valoarea implicită din fabrică de
2-10 VCC la valoarea de 4-20 mA. Tracer TU trebuie, de asemenea,
utilizat pentru a instala sau pentru a dezinstala Opţiunea Valoare
de Referinţă Externă a Limitării Cererii pentru instalarea la locul
de montare sau poate ﬁ utilizată pentru a activa sau a dezactiva
caracteristica (dacă este instalată).

Detalii ale cablajului semnalului de
intrare analogică EDLS şi ECWS:

• Unul dintre cele trei tipuri de resetare: Niciunul, Resetare
la temperatura de retur a apei, Resetare la temperatura
exterioară sau Resetare la temperatura de retur a apei
constantă.
• Valori de referinţă ale raportului de resetare.
Pentru resetarea la temperatură exterioară, vor exista atât
raporturi de resetare pozitive, cât şi negative.
• Valori de referinţă ale resetării la pornire.
• Valori de referinţă ale resetării maxime.
Formulele aferente ﬁecărui tip de resetare sunt următoarele:
Retur
CWS’ = CWS (valoare de referinţă a temperaturii apei răcite) +
RAPORT (RESETARE PORNIRE - (TWE - TWL))
şi CWS’ > sau = CWS
şi CWS’ - CWS < sau = Resetare maximă

Atât ECWS, cât şi EDLS pot ﬁ conectate şi conﬁgurate ﬁe ca
2-10 VCC (din fabrică), 4-20 mA, ﬁe ca intrare rezistivă (o altă
formă a 4-20mA), conform indicaţiilor de mai jos. În funcţie
de tipul care se va utiliza, instrumentul de service Tracer TU
trebuie să ﬁe utilizat la conﬁgurarea LLID, iar MP pentru tipul de
intrare adecvat care se va folosi. Aceasta se realizează printr-o
schimbare a setării din Coloana de Personalizare din Vizualizarea
de Conﬁguraţie din Tracer TU.

Exterioară

Important: Pentru funcţionarea corespunzătoare a unităţii,
AMBELE setări, EDLS ŞI ECWS, TREBUIE să ﬁe identice
(2-10 VCC ori 4-20mA), chiar dacă trebuie utilizată
o singură intrare.

CWS este valoarea de referinţă activă a temperaturii apei răcite
înainte de survenirea oricărei resetări, de ex. în mod normal
Panoul frontal, Tracer sau ECWS

CWS’ = CWS + RAPORT * (RESETARE PORNIRE - TOD)
şi CWS’ > sau = CWS
şi CWS’ - CWS < sau = Resetare maximă
unde
CWS’ este noua valoare de referinţă a temperaturii apei răcite sau
«reset CWS»

RAPORT DE RESETARE este un câştig reglabil de către utilizator

Bornele J2-3 şi J2-6 sunt împământate la carcasă, iar bornele
J2-1 şi J2-4 pot ﬁ utilizate ca sursă de alimentare cu 12 VCC.
ECLS utilizează bornele J2-2 şi J2-3. ECWS utilizează bornele
J2-5 şi J2-6. Ambele intrări sunt compatibile numai cu sursele de
curent de pe partea superioară.

TOD este temperatura exterioară

Figura 2. Exemple de cablare pentru EDLS şi ECWS

RESETARE MAXIMĂ este o limită reglabilă de către utilizator, care
indică valoarea maximă de resetare. La toate tipurile de resetare,
CWS’ - CWS < sau = Resetare Maximă.

TWE este temperatura de intrare a apei în vap.
TWE este temperatura de ieşire a apei din vap.

J2-1 & 4 Dublu
J2-2 & 5 Analogic
J2-3 & 6 I/O LLID

2-10 VCC, 4-20mA

Rezistor
I

J2-1 & 4 Dublu
J2-2 & 5 Analogic
J2-3 & 6 I/O LLID

I = 20/(R + 200)

Domeniu

Creștere

Tip
Resetare

Raport
resetare

Resetare
pornire

Resetare
max.

Retur

De la 10 la
120%

de la 4 la
30 F

de la 0 la
20 F

(de la 2,2
la 16,7 C)

(de la 0,0
la 11,1 C)

de la 50 la
130 F

de la 0 la
20 F

(de la 10
la 54,4 C)

(de la 0,0
la 11,1 C)

Exterioară

J2-1 & 4 Dublu
J2-2 & 5 Analogic
J2-3 & 6 I/O LLID

RLC-SVU006A-RO

RESETARE PORNIRE este o referinţă reglabilă de către utilizator

De la 80 la
-80%

Unități Unități
IP
SI

Valoare
implicită
din
fabrică

1%

1%

50%

1%

1%

10%

11

Instalare - Partea electrică
Pe lângă Resetarea de retur şi cea Exterioară, MP oferă
operatorului un element de meniu, prin care se selectează
o Resetare de retur constant. Resetarea de retur constant va
reseta valoarea de referinţă a temperaturii apei la ieşire, oferind
o temperatură a apei de intrare constantă. Formula de Resetare
la retur constant este identică cu formula de Resetare la retur,
cu excepţia că, la selectarea Resetării la retur constant, MP va
seta automat Raportul, Resetarea la Pornire şi Resetarea Maximă
la următoarea.
RAPORT = 100%
RESETARE LA PORNIRE = Temp. Design Delta
RESETARE MAXIMĂ = Temp. Design Delta
Formula de Retur constant este după cum urmează:
CWS’ = CWS + 100% (Temp. - (TWE - TWL)) şi CWS’ > sau = CWS
şi CWS’ - CWS < sau = Resetare maximă
Atunci când este activat orice tip de CWR, MP va creşte pas
cu pas CWS activ către CWS’ dorit (în funcţie de formulele şi
parametrii de conﬁgurare de mai sus) într-un ritm de 1 grad F la
ﬁecare 5 minute până când CWS activ este egal cu CWS’ dorit.
Aceasta este valabil când răcitorul de lichid funcţionează.
Când răcitorul de lichid nu este în funcţiune, CWS este resetat
imediat (într-un minut) pentru Resetarea la retur şi într-un ritm
de 1 grad F la ﬁecare 5 minute pentru Resetarea exterioară.
Răcitorul de lichid va porni la valoarea Diferenţă pentru pornire
peste un CWS sau un CWS’ complet resetat, atât pentru Resetarea
la retur, cât şi pentru Resetarea exterioară.

Interfaţă de comunicaţie
Interfaţă LonTalk™ (LCI-C)
UC800 oferă o interfaţă (LCI-C) opţională de comunicaţie
LonTalk între răcitorul de lichid şi BAS (Sistem Centralizat de
Automatizare al Clădirii). Un LCI-C LLID trebuie să ﬁe folosit
pentru a asigura funcţionalitatea „gateway” între un dispozitiv
compatibil LonTalk şi răcitorul de lichid. Intrările/ieşirile includ
atât variabilele obligatorii cât şi variabilele de reţea opţionale aşa cum sunt stabilite de Proﬁlul funcţional LonMark al
răcitorului 8040.
Notă: Pentru informaţii suplimentare, consultaţi ACC-SVN100*-EN.
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Protocol BACnet
Protocolul Reţea pentru control şi automatizare a clădirii
(BAC net şi standardul ANSI/ASHRAE 135-2004) este un standard
care permite sistemelor sau componentelor de automatizare
a clădirii de la diferiţi producători să partajeze informaţii şi funcţii
de control. BACnet oferă proprietarilor de clădiri posibilitatea de
a conecta diferite tipuri de sisteme sau subsisteme de control
al clădirilor din diferite motive. În plus, mai mulţi furnizori
pot utiliza acest protocol pentru a transmite informaţii în
scopul monitorizării şi al unui control de supraveghere între
sisteme şi dispozitive din cadrul unui sistem interconectat cu
diverşi furnizori. Protocolul BACnet identiﬁcă obiecte standard
(puncte de date) numite obiecte BACnet. Fiecare obiect are
o listă deﬁnită de proprietăţi care oferă informaţii despre
obiectul respectiv. BACnet deﬁneşte, de asemenea, numeroase
servicii de aplicaţii standard care sunt utilizate pentru a accesa şi
a manipula aceste obiecte şi asigură comunicarea client/server
între dispozitive.

Certiﬁcare Laborator de testare BACnet (BTL)
Toate regulatoarele UC800 Tracer™ sunt proiectate să susţină
protocolul de comunicare BACnet. În plus, anumite revizii de
ﬁrmware UC800 au fost testate şi au obţinut certiﬁcarea BTL din
partea unui laborator oﬁcial de testare BACnet. Pentru detalii,
consultaţi site-ul BTL la adresa www.bacnetassociation.org.

Protocol Modbus RTU
Magistrala de comunicare Modicon (Modbus) este un protocol
de mesagerie al nivelului aplicaţie care, asemenea BACnet,
asigură comunicarea client/server între dispozitive pe diverse
reţele. În timpul comunicării pe o reţea Modbus RTU, protocolul
stabileşte în ce mod ﬁecare regulator va cunoaşte adresa
dispozitivului său, va recunoaşte un mesaj adresat dispozitivului
său, va stabili ce acţiune să întreprindă şi va extrage date sau alte
informaţii cuprinse în mesaj. Regulatoarele comunică utilizând
o arhitectură de tip master/slave, prin care un singur dispozitiv
(master) poate iniţia tranzacţii (interogări). Alte dispozitive
(slaves) răspund furnizând date solicitate dispozitivului master
(principal) sau efectuând acţiunea solicitată în interogare.
Dispozitivul master (principal) se poate adresa dispozitivelor
slave (secundare) separat sau poate iniţia un mesaj ce va ﬁ
difuzate tuturor dispozitivelor slave (secundare). În schimb,
dispozitivele slave răspund la interogările care le sunt adresate
individual sau care sunt difuzate. Protocolul Modbus RTU
stabileşte formatul pentru interogarea efectuată de master
punând în acesta adresa dispozitivului, un cod de funcţie care
deﬁneşte acţiunea solicitată, eventualele date care trebuie
trimise şi un câmp de veriﬁcare a erorilor.
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Dispozitive de comandă și control
Privire de Ansamblu

Figura 3. Locaţiile cablurilor şi porturile de conectare

Unităţile RTHD utilizează următoarele componente de comandă/
interfaţă:
• Regulatorul Tracer™ UC800
• Interfaţă pentru operator Tracer TD7

Speciﬁcaţii UC800
Această secţiune cuprinde informaţii referitoare la hardware-ul
regulatorului UC800.

Descrieri cabluri şi port
Figura 3 prezintă porturile, LED-urile, comutatoarele acţionate
prin rotire şi bornele de conductori de la regulatorul UC800. Lista
numerotată, care apare după Figura 3, corespunde numerelor
aferente elementelor din ilustraţie.

Figura 3. Locaţiile cablurilor şi porturile de conectare

Vedere de jos
1. Comutatoare acţionate prin rotire pentru setarea adresei MAC BACnet® sau ID
MODBUS.
2. LEGĂTURĂ pentru BACnet MS/TP sau dispozitiv slave (secundar) MODBUS (două
borne, ±). Cablat la locul de montare, dacă este utilizat.
3. LEGĂTURĂ pentru BACnet MS/TP sau dispozitiv slave (secundar) MODBUS (două
borne, ±). Cablat la locul de montare, dacă este utilizat.
4. Magistrală utilaj pentru LLID-urile existente ale utilajului (Magistrală IPC3 Tracer
19.200 transfer). Magistrală IPC3: utilizată pentru Comm4 cu ajutorul TCI sau
LonTalk® cu ajutorul LCI-C.
5. Terminaţii alimentare electrică (210 mA la 24 Vcc) şi împământare (aceeaşi
magistrală ca la punctul 4). Cablat din fabrică.
6. Neutilizat.
7. Indicator alimentare electrică LED marcaj şi stare UC800.
8. LED-uri de stare pentru legătura BAS, legătura MBus şi legătura IMC.
9. Conexiune tip B dispozitiv USB pentru instrumentul de service (Tracer TU).
10. Conexiunea Ethernet poate ﬁ utilizată numai cu aﬁşaj Tracer AdaptiView.
11. Gazdă USB (neutilizat).

Interfeţe de comunicare
Există patru conexiuni la UC800 care susţin interfeţele de
comunicare menţionate. Consultaţi Figura 3, p. 13 pentru
amplasarea ﬁecăruia dintre aceste porturi.
• BACnet MS/TP
• MODBUS Slave
Vedere din faţă

• LonTalk care utilizează LCI-C (de la magistrala IPC3)
• Comm 4 care utilizează TCI (de la magistrala IPC3)

Comutatoare acţionate prin rotire
Există trei comutatoare rotative pe partea frontală a regulatorului
UC800. Utilizaţi aceste comutatoare pentru a deﬁni o adresă
din trei cifre când UC800 este instalat într-un sistem BACnet sau
MODBUS (de ex. 107, 127.
Notă: Adresele valide sunt de la 001 până la 127 pentru BACnet şi
de la 001 până la 247 pentru MODBUS.

Descrierea şi funcţionarea LED-urilor
Există 10 LED-uri pe partea frontală a UC800. Figura 4 prezintă
amplasarea ﬁecărui LED, iar în Tabelul 8, p. 14, este descris
comportamentul acestora în situaţii speciﬁce.

RLC-SVU006A-RO
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Dispozitive de comandă și control
Figura 4. Amplasarea LED-urilor

Interfaţă pentru operator Tracer TD7
Informaţiile sunt adaptate operatorilor, tehnicienilor de service şi
proprietarilor.
Când utilizaţi un răcitor de lichid, există informaţii speciﬁce de
care aveţi nevoie zilnic—valori de referinţă, limite, informaţii de
diagnosticare şi rapoarte.
Informaţiile de operare de zi cu zi sunt prezentate pe aﬁşaj.
Grupurile de informaţii organizate logic—modurile de operare
ale răcitorului de lichid, diagnosticările active, setările şi
rapoartele vă facilitează accesul la informaţii.

Tracer™ TU

Tabelul 8. Comportamentul LED-urilor
LED

Stare UC800
Alimentat electric. Dacă LED-ul de marcaj
este verde continuu, UC800 este alimentat
electric și nu există nicio problemă.

LED de
marcaj

Alimentat cu putere mică sau defecțiune.
Dacă LED-ul de marcaj este roșu continuu,
UC800 este alimentat electric, însă există
unele probleme.
Alarmă. LED-ul de marcaj se aprinde
intermitent în roșu când există o alarmă.

Led-ul TX se aprinde intermitent în verde
la rata transferului de date când UC800
LEGĂTURĂ, transferă date la alte dispozitive pe legătură.
MBUS, IMC LED-ul Rx se aprinde intermitent în galben la
rata transferului de date când UC800 primește
date de la alte dispozitive pe legătură.

Legătură
Ethernet

Service

LED-ul LEGĂTURĂ este verde continuu dacă
legătura Ethernet este conectată și comunică.

Interfaţa pentru operator RTHD permite sarcini operaţionale
zilnice şi schimbări ale valorii de referinţă. Totuşi, pentru a
efectua intervenţii în service adecvate asupra răcitoarelor de
lichid, este necesar instrumentul de service Tracer™ TU. (Pentru
personalul care nu aparţine Trane: contactaţi biroul local Trane
pentru informaţii privind achiziţionarea software-ului.) Tracer TU
adaugă un nivel de complexitate care îmbunătăţeşte eﬁcienţa
tehnicianului de service şi reduce întreruperile neplaniﬁcate ale
răcitorului de lichid. Acest software al instrumentului de service
bazat pe PC portabil suportă sarcini de service şi întreţinere şi
este necesar pentru îmbunătăţiri de software, modiﬁcări ale
conﬁgurării şi sarcini de service majore.
Tracer TU serveşte drept interfaţă comună pentru toate
răcitoarele de lichid Trane® şi se va personaliza singur pe baza
proprietăţilor răcitorului de lichid cu care comunică. Astfel,
tehnicianul de service va învăţa o singură interfaţă de service.
Magistrala panoului este uşor de depanat utilizând veriﬁcarea
senzorului cu LED. Va ﬁ înlocuit numai dispozitivul defect. Tracer
TU poate comunica cu dispozitive individuale sau grupuri de
dispozitive.
Toate stările răcitorului de lichid, setările de conﬁguraţie ale
utilajului, limitele adaptabile şi până la 100 de date active şi
istorice de diagnosticare sunt aﬁşate prin interfaţa software-ului
instrumentului de service.
LED-urile şi indicatorii lor respectivi Tracer TU conﬁrmă vizual
disponibilitatea ﬁecărui senzor, releu şi actuator conectat.
Tracer TU este proiectat să ruleze pe laptopul unui client,
conectat la panoul de comandă Tracer cu un cablu USB. Laptopul
dumneavoastră trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe de
hardware şi software:
• 1 GB RAM (minimum)

LED-ul ACT se aprinde intermitent în galben
la rata transferului de date când fluxul de
date este activ pe legătură.

• Rezoluţie ecran 1024 x 768

LED-ul Service este verde continuu când este
apăsat. Numai pentru tehnicienii de service
calificați. Nu utilizați.

• Un port USB 2,0 disponibil

AVIZ:

• Unitate CD-ROM
• Cartelă LAN Ethernet 10/100
• Sistem de operare profesional Microsoft® Windows® XP cu
pachet Service Pack 3 (SP3) sau Windows 7 Enterprise sau
sistem de operare profesional (32 biţi sau 64 biţi)
• Microsoft .NET Framework 4.0 sau o versiune ulterioară

Zgomote electrice!
Menţineţi cel puţin 6 ţoli (15,24 cm) între circuitele de joasă
tensiune (<30V) şi cele de înaltă tensiune. Nerespectarea
acestei prevederi ar putea avea ca rezultat producerea
de zgomot electric, care poate distorsiona semnalele
transportate de cablajele de joasă tensiune, inclusiv IPC.
14
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Dispozitive de comandă și control
Notă: Tracer TU este proiectat şi validat pentru această conﬁgurare
minimă de laptop. Orice abatere de la această conﬁgurare
poate genera rezultate diferite. Prin urmare, asistenţa
pentru Tracer TU este limitată la laptopurile cu conﬁgurarea
speciﬁcată anterior.
Notă: Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Ghidul de începere
TTU-SVN01A-EN Tracer TU

Figura 5. Tracer TU
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Diagnosticări
Denumirea şi sursa diagnosticării: Denumirea diagnosticării
şi sursa acesteia. Observaţi că acesta este acelaşi text utilizat în
aﬁşările Interfaţă pentru Utilizator şi/sau Instrument de service.
Ţinta: Deﬁneşte „ţinta” sau ceea ce este afectat de diagnosticare.
De obicei, ﬁe întregul răcitor de lichid, ﬁe un anumit circuit
sau compresor este afectat de diagnosticare (acelaşi ca sursa),
însă în cazuri speciale funcţiile sunt modiﬁcate sau dezactivate
de diagnosticare. Niciunul înseamnă că răcitorul de lichid,
componentele secundare sau operarea funcţională nu sunt
afectate în mod direct.
Notă de proiectare: Tracer™ TU nu suportă aﬁşarea anumitor
ţinte pe paginile de Diagnosticare deşi funcţionalitatea
indicată în acest tabel este suportată. Ţinte precum Pompa
vaporizatorului, Modul de producere a gheţii, Resetare apă răcită,
Valori de referinţă externe etc. sunt aﬁşate pur şi simplu „Răcitor
de lichid”, chiar dacă acestea nu indică închiderea răcitorului –
numai o compromitere a funcţiei speciﬁce.
Gradul de alarmă: Deﬁneşte gravitatea efectului susmenţionat.
Imediat înseamnă scoaterea imediată din funcţiune a părţii
afectate, Normal înseamnă scoaterea din funcţiune normală
sau regulată a părţii afectate, Acţiune Specială înseamnă că
s-a invocat o acţiune specială sau un mod special de funcţionare
(funcţionare neregulată), dar fără scoatere din funcţiune, iar Info
înseamnă că s-a generat o Notă Informativă sau un Avertisment.
Notă de proiectare: Tracer TU nu suportă aﬁşarea „Acţiune
specială” pe paginile sale de diagnosticare; prin urmare, dacă
o diagnosticare prezintă o acţiune specială deﬁnită în tabelul de
mai jos, aceasta va ﬁ aﬁşată numai ca „Avertizare informativă” atât
timp cât nu rezultă nicio închidere a circuitului sau a răcitorului
de lichid. Dacă există o închidere şi o acţiune specială deﬁnite în
tabel, aﬁşajul Paginii de diagnosticare Tracer TU va indica numai
tipul de închidere.
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Persistenţă: Deﬁneşte dacă diagnosticarea şi efectele sale
trebuie resetate manual sau nu (Blocate), sau dacă pot ﬁ setate
ﬁe manual, ﬁe automat când şi dacă starea revine la normal
(Neblocate).
Moduri active [Moduri inactive]: Speciﬁcă modurile sau
perioadele de funcţionare în care este activă diagnosticarea
şi, dacă este necesar, modurile sau perioadele în care aceasta
„nu este activă” în mod speciﬁc ca excepţie la modurile active.
Modurile inactive sunt incluse în paranteze drepte, [ ]. Reţineţi
că modurile utilizate în această coloană sunt interne şi, în
general, nu sunt semnalizate pe niciunul dintre aﬁşajele modului
formal.
Criterii Deﬁnesc din punct de vedere cantitativ criteriile utilizate
în generarea diagnosticării şi, în caz de neblocare, criteriile
pentru resetare automată. Dacă sunt necesare mai multe
explicaţii se utilizează un link cu acces rapid la Speciﬁcaţiile
Funcţionale.
Nivel Resetare: Deﬁneşte cel mai redus nivel al comenzii
de resetare manuală a diagnosticării care poate anula
diagnosticarea. Nivelurile de resetare manuală a diagnosticării
în ordinea priorităţii sunt: Local sau La distanţă. De exemplu,
o diagnosticare care are un nivel de resetare La distanţă
poate ﬁ resetată ﬁe printr-o comandă de resetare la distanţă
a diagnosticării sau prin comanda de Resetare diagnosticare
locală.
Text Ajutor: Prezintă o scurtă descriere a tipului de probleme
care ar ﬁ putut cauza apariţia acestei diagnosticări. Atât
problemele legate de componentele sistemului de control, cât şi
problemele legate de aplicaţia răcitorului de lichid sunt descrise
(în măsura în care pot ﬁ anticipate). Aceste mesaje de ajutor
vor ﬁ actualizate cu experienţa acumulată pe teren în domeniul
răcitoarelor de lichid.
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Diagnosticări
Diagnosticări starter
Cod
hexazecimal

E5

188

E4

E2

Denumire
Diagnosticare și Sursă

Ținte

Inversare fază

Răcitor
de lichid

Test Funcționare Uscat
Starter

Pierdere de fază

Răcitor
de lichid

Răcitor
de lichid

Pierdere de Scurtă Durată Răcitor
Alimentare
de lichid

Gravitate

Imediat

Imediat

Imediat

Imediat

Persistență

Moduri Active
[Moduri
Inactive]

Blocare

Compresor activat
la comanda de
trecere [Toate
celelalte ocazii]

Blocare

În timpul Modului de Funcționare în Gol a
Starterului, fie 50% din Tensiunea Electrică
Mod de
de Linie a fost detectată la Transformatorii
funcționare în gol
Potențiali, fie 10% din Curentul RLA
a starterului
(curent cu rotorul blocat) a fost detectat la
Transformatorii de Curent.

Blocare

Secvență de
pornire și moduri
de funcționare

Fără blocare

Toate modurile
de funcționare
și de oprire a
compresorului
[toate modurile
de pornire și de
nefuncționare ale
compresorului]

1A0

Întrerupere a alimentării

Răcitor
de lichid

Imediat

Fără Blocare

E3

Dezechilibru Sever de
Curent

Răcitor
de lichid

Normal

Blocare

RLC-SVU006A-RO

Criterii
O inversare de fază a fost detectată la
curentul intrat. La punerea în funcțiune
a compresorului, logica inversării de fază
trebuie să detecteze și să se declanșeze
în maxim 0,3 secunde de la pornirea
compresorului.

a) Nu s-a detectat curent la una sau două
dintre intrările de curent în transformator
la funcționare sau pornire (Consultați
Diagnosticarea Pierderii de Alimentare
Neblocare la toate 3 fazele pierdute la
funcționare). Menținere impusă = 20% RLA.
Declanșare impusă = 5% RLA. Timpul până
la declanșare va depăși resetarea garantată
la Modulul cu Starter la minim, 3 secunde
maxim. Punctul de declanșare proiectat real
este de 10%. Timpul de declanșare proiectat
real este de 2,64 secunde. b) Dacă protecția
la inversare de Fază este activată și nu se
detectează curent la una sau mai multe
intrări de curent în transformator. Logica va
detecta și se va declanșa în maximum 0,3
secunde de la pornirea compresorului.

Nivel de
Resetare

Local

Local

Local

Opțiune Pierdere de Scurtă Durată
Alimentare dezactivată: Fără efect.
Opțiune Pierdere de Scurtă Durată
Alimentare activată: A fost detectată o
întrerupere a alimentării la trei cicluri de linie
sau mai multe. Diagnosticarea se resetează
în 30 de secunde.

La distanță

Pentru informații suplimentare, consultați
specificațiile privind Protecția la întreruperea
momentană a alimentării.

Compresorul stabilise anteriori curenți
în timpul funcționării și apoi toate cele
trei faze de curent au fost pierdute. Timp
proiectat: Sub 10% RLA, declanșare în 2,64
secunde. Această diagnosticare va împiedica
invocarea Diagnosticării de Pierdere de Fază
și Diagnosticarea Intrare Deschisă Trecere
Finalizată. Pentru a împiedica survenirea
acestei diagnosticări prin dispozitivul de
deconectare vizat al alimentării electrice
principale, timpul minim de declanșare
trebuie să depășească timpul de resetare
al modului cu Starter. Notă: Această
diagnosticare împiedică diagnosticările de
Toate modurile
blocare intempestive datorate unei pierderi
de funcționare
momentane a alimentării. – Ea nu protejează
a compresorului
motorul/compresorul de repunerea
[toate modurile
La distanță
necontrolată sub tensiune. Consultați
de pornire și de
Diagnosticarea de Pierdere de Scurtă Durată
nefuncționare ale
a Alimentării în privința acestei protecții.
compresorului]
Această diagnosticare se va reseta automat
în 10 secunde de la apariție și nu este activă
în modul de pornire înainte de stabilirea
intrării de trecere finalizată. Acest lucru
nu permite funcționarea inutilă în circuit a
răcitorului de lichid din cauza unei probleme
interne a starterului, întrucât starterul se
va debloca la o diagnosticare de blocare
„Defecțiune Starter Tip 3” sau "Starterul nu
a efectuat Trecerea". Totuși, o întrerupere
efectivă a alimentării care se produce în
timpul unei porniri va duce la o diagosticare
eronată, iar răcitorul de lichid nu se va
restabili automat.
Un Dezechilibru de curent de 30% a fost
Toate modurile de
detectat pe o fază aferentă mediei celor 3
funcționare
faze timp de 90 de secunde consecutive.

Local
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Diagnosticări
Cod
hexazecimal

1E9

1ED

Denumire
Diagnosticare și Sursă

Defecțiune Starter Tip I

Defecțiune Starter Tip II

Țintă

Răcitor
de lichid

Răcitor
de lichid

Gravitate

Imediat

Imediat

Persistență

Blocare

Blocare

Moduri Active
[Moduri
Inactive]

Acesta este un test de starter specific în care
1M(1K1) este închis mai întâi și se realizează
o verificare p
pentru a se asigura
g
absența
ț
Pornire - Numai
curenților detectați de CT-uri. În cazul în care
starterele Y-Delta
curenții sunt detectați când numai 1M este
închis primul la pornire, atunci unul dintre
contactori este scurtcircuitat.

Pornire Toate
tipurile de
startere

Pornire

Local

a. Acesta este un test de starter specific
în care Contactorul de Scurtcircuitare
(1K3) este pus sub tensiune separat și se
realizează o verificare p
pentru a se asigura
g
absența curenților detectați de CT-uri. În
cazul detectării de curent când numai S este
pus sub tensiune la Pornire, atunci 1M este
scurtcircuitat. b. Acest test de la punctul
a. de mai sus vizează toate formele de
startere (Notă: Se presupune că numeroase
startere nu sunt conectate la Contactorul de
Scurtcircuitare.).

Local

Făcând parte din secvența de pornire
normală destinată alimentării electrice a
compresorului, Contactorul de Scurtcircuitare
(1K3) și apoi Contactorul Principal (1K1) au
fost puse sub tensiune. După 1,6 secunde,
nu au existat curenți detectați de către CTuri în ultimele 1,2 secunde în toate cele trei
faze. Testul de mai sus vizează toate formele
de startere.

Local

1F1

Defecțiune Starter Tip III

Răcitor
de lichid

Imediat

Blocare

[Tip starter
cu frecvență
adaptabilă]

189

Defecțiune starter
semiconductor

Răcitor
de lichid

Imediat

Blocare

Toate

Releul de semnalare defecte starter
semiconductor este deschis

Local

701

Defecțiune acționare AFD

Răcitor
de lichid

Imediat

Blocare

Toate

Releul de semnalare defecțiune acționare
AFD este deschis

Local

La prima
verificare după
trecere.

Modulul cu Starter nu a recepționat un
semnal de trecere completă în timpul
alocat de la comanda de trecere. Timpul de
menținere impus de la comanda de trecere
a Modului cu Starter este de 1 secundă.
Timpul de declanșare Impus de la comanda
de trecere este de 6 secunde. Timpul
proiectat real este de 2,5 secunde. Această
diagnosticare este activă numai pentru
starterele Y-Delta, Auto-Transformer, Primary
Reactor și X-Line.

Local

Mod Pornire

Modulul starterului nu a p
primit un semnal
„Până la viteză” sau „Încheiere creștere”
de la SSS în decurs de 2,5 secunde după
un bypass sau după expirarea timpului de
accelerație maxim, oricare durează mai mult.
Această diagnosticare se aplică numai la
SSS/AFD.

Local

Mod pornire

Compresorul nu a atins viteza (a ajuns
la <85%RLA) în timpul alocat definit de
Temporizatorul de accelerație maximă și
a fost forțată o trecere (motorul pus pe
direct)) în acel moment. Acest lucru se aplică
p
la toate tipurile de startere. Notă: Întrucât
RTHD SSS nu are capacitate de trecere
forțată, această avertizare informativă poate
fi urmată de diagnosticarea „Compresorul nu
a accelerat la maxim” de mai sus și o pornire
abandonată.

La distanță

Compresorul nu a atins viteza (a ajuns
la <85%RLA) în timpul alocat definit de
Temporizatorul de accelerație maximă,
iar pornirea a fost abandonată pentru
configurarea de starter selectată.

La distanță

F0

1F5
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Nivel de
Resetare

Criterii

Starterul nu a efectuat
Trecerea

Compresorul Nu a
Accelerat Complet

Răcitor
de lichid

Răcitor
de lichid

Imediat

Imediat

Blocare

Blocare

1FA

Compresorul nu a
accelerat: Trecere

Răcitor
de lichid

EE

Compresorul
p
nu a
accelerat: Închidere

Răcitor
de lichid

Imediat

Blocare

Mod pornire

3D5

Intrare Scurtcircuitată
Trecere Completă

Răcitor
de lichid

Imediat

Blocare

Înainte de pornire

intrarea de Trecere Completă este
scurtcircuitată înainte de pornirea
compresorului. Aceasta este activă pentru
toate starterele electromecanice.

Local

3D6

Intrare scurtcircuitată la
viteza

Răcitor
de lichid

Imediat

Blocare

Înainte de pornire

Intrarea „La viteză” este scurtcircuitată
înainte de pornirea compresorului.
Aceasta este activă pentru starterele de
semiconductor și AFD.

Local

Info

Blocare

RLC-SVU006A-RO

Diagnosticări
Moduri Active
[Moduri
Inactive]

Cod
hexazecimal

Denumire
Diagnosticare și Sursă

Țintă

Gravitate

Persistență

3D7

Intrare Deschisă Trecere
Completă

Răcitor
de lichid

Imediat

Blocare

Intrarea Trecere Completă este deschisă
Toate modurile de cu motorul compresorului în funcțiune
funcționare după după o finalizare reușită a trecerii. Aceasta
finalizarea trecerii este activă exclusiv pentru toate starterele
electromecanice.

Local

3D8

Intrare deschisă la viteza

Răcitor
de lichid

Imediat

Blocare

S-a stabilit că intrarea „La viteză” a fost
Toate modurile
deschisă cu motorul compresorului în
de funcționare
funcțiune după o obținerea unei stări de la
după stabilirea La
viteză și bypass. Aceasta este activă pentru
viteză
toate starterele de semiconductor și AFD.

Local

Blocare

Curentul din compresor a depășit timpul
de suprasarcină funcție de caracteristica de
declanșare. La unitățile de aer condiționat
Declanșare impusă = 140% RLA (curent cu
rotorul blocat), Menținere impusă=125%,
declanșare nominală 132,5% în 30 de
secunde.

Local

EC

CA

D7

D8

RLC-SVU006A-RO

Suprasarcină Curent
Motor

Defect Întrerupere
Contactor Starter

Supratensiune electrică

Subtensiune electrică

Răcitor
de lichid

Răcitor
de lichid

Răcitor
de lichid

Răcitor
de lichid

Imediat

Imediat
și Acțiune
Specială

Normal

Normal

Blocare

Fără Blocare

Fără Blocare

Răcitor de lichid
activat

Criterii

Curenții compresorului detectați mai mari
de 10% RLA pe oricare dintre sau toate
fazele când compresorului i s-a transmis
comanda de oprire. Timpul de detectare va
fi de 5 secunde minim și 10 secunde maxim.
La detectare și până ce regulatorul este
Contactor
resetat manual: generare diagnosticare,
starter neactivat punerea sub tensiune a releului de alarmă
[Contactor starter adecvat, continuarea punerii sub tensiune
activat]
a Ieșirii Pompei Vaporizat. și Condensat.,
continuarea transmiterii comenzii de oprire
la compresorul afectat, scoatere completă
de sub sarcină a compresorului vizat. Atâta
timp cât curentul este menținut, efectuați
controlul pompei de gaz de retur ulei și al
nivelului de lichid

Nivel de
Resetare

Local

Toate

a. Media tuturor tensiunilor electrice
de linie peste + 10% din cea nominală.
[Menținere impusă = + 10 % din cea
nominală. [Declanșare impusă = + 15 %
din cea nominală. Resetare diferență = min.
2% și max. 4%. Timp până la declanșare
= minimum 1 min. și maximum 5 min.)
Proiect: Decl. nom.: 60 de secunde la peste
112,5%, + sau - 2.5%, Auto Resetare la
109% sau mai puțin.

La distanță

Toate

a. Media tuturor tensiunilor electrice de
linie sub - 10% din cea nominală sau tra
nsformatorul(transformatoarele) de sub/
supratensiune nu sunt conectate. [Menținere
impusă = - 10 % din cea nominală.
[Declanșare impusă = - 15 % din cea
nominală. Resetare diferență = min. 2% și
max. 4%. Timp până la declanșare = min. 1
min. și max. 5 min.) Proiect: Decl. nom: 60
de secunde la mai puțin de 87,5%, + sau 2,8% la 200V sau + ori - 1,8% la 575V, Auto
Resetare la 90% sau mai mult.

La distanță
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Diagnosticări
Diagnosticările procesorului principal
Cod
hexazecimal

D9

6B5

FB

Denumire
Diagnosticare

MP: Resetarea a avut loc

Scoatere din funcțiune
neașteptată starter

Temperatură Scăzută
Agent Frigorific
Vaporizator

Țintă

Răcitor
de lichid

Răcitor
de lichid

Răcitor
de lichid

Gravitate

Info

Normal

Imediat

Moduri Active
[Moduri
Inactive]

Criterii

Nivel de
Resetare

Fără Blocare

Toate

Procesorul principal a finalizat cu succes o resetare
și a construit aplicația sa. Este posibil ca resetarea
să se fi datorat unei conectări electrice, la
instalarea unui program nou sau a unei configurații
noi. Diagnosticarea este anulată imediat și automat
și astfel poate fi vizualizată în lista cu istoricul
diagnosticărilor în TechView.

La
distanță

Fără blocare

Toate modurile
de funcționare
ale compres.,
Pornire,
Funcționare
și Pregătire
pentru
Scoatere din
Funcțiune

Starea modulului starterului a raportat că este
oprit când ar trebui să funcționeze și nu există nicio
diagnosticare a starterului. Diagnosticarea va fi
înregistrată în circuitul tampon activ, iar apoi va fi
ștearsă.

NA

Persistență

Blocare

a. Temperatură Agent Frigorific Vap. Saturat dedusă
(calculată în funcție de traductorul(traductoarele)
de p
presiune de aspirație
p ț scăzută sub Valoarea de
Referință Întrerupere Temperatură Agent Frigorific
la 450°F sec (viteză max 10°F sec) în timp ce
circuitul funcționa după scurgerea perioadei de
ignorare. Integrala este menținută la zero în timpul
de ignorare de 1 minut în urma pornirii circuitului
și integrala va fi limitată pentru a nu se declanșa
invariabil în mai puțin de 45 secunde, mai exact,
termenul de eroare va fi fixat pe 10°F. Valoarea
Toate modurile
de referință LRTC minimă este de -5°F (18,7 Psia)
de funcționare
punctul la care uleiul se separă de agentul frigorific.
ale circ.
b.

La
distanță

În timpul expirării integralei de declanșare,
solenoidul(solenoizii) de scoatere de sub sarcină
din compresoarele în funcțiune pe circuit vor
fi ținute încontinuu sub tensiune, iar sarcina
solenoidului va fi oprită. Regimul normal de punere
sub/scoatere de sub sarcină va fi reluat dacă
integrala de declanșare este resetată prin revenirea
la temperaturi de deasupra valorii de referință
întrerupere.

198

59C

59D

1AE

297

20

Răcitor
de lichid

Imediat

Blocare

Presiunea uleiului a ieșit din intervalul de presiune
acceptabil timp de 15 secunde, în timp ce Delta de
Răcitor de
Presiune a depășit 15 Psid.: Intervalul acceptabil
lichid activat și este de 0,50 sau 0,60 > (PC-Po) / (PC-PE) în
Delta P peste primele 2,5 minute de funcționare și 0,40 sau 0,50
15 Psid
> (PC-Po) / (PC- PE) după aceea. Sunt utilizate
raporturi mai mari dacă DP al sistemului este sub
23 psid

Pierdere de Ulei în
Răcitor
Compresor (În Funcțiune) de lichid

Imediat

Blocare

Contactor
starter activat

În modurile de funcționare, Senzorul nivel pierdere
de ulei detectează lipsa uleiului în rezervorul de ulei
care alimentează compresorul (distingând un debit
de lichid de un debit de vapori)

Local

Blocare

Înainte de
pornire
compresor
[toate celelalte
moduri]

Senzorul nivel pierdere de ulei detectează lipsă
de ulei în rezervorul de ulei care alimentează
compresorul timp de 90 de secunde după
finalizarea poziției preliminare EXV. Notă: Pornirea
compresorului este întârziată în timp ce se așteaptă
detectarea uleiului.

Local

La
distanță

La
distanță

Debit scăzut de ulei

Pierdere de Ulei în
Compresor (Oprit)

Răcitor
de lichid

Imediat
și Acțiune
Specială

Răcitor
de lichid

Imediat

Blocare

Răcitor de
lichid activat

Presiunea diferențială a sistemului a fost fie sub 15
Psid mai mult de 164 Psid-sec, fie sub 23,0 Psid
pentru 3000 Psid-sec. Această din urmă valoare
a integralei nu este ștearsă, indiferent de motiv,
inclusiv decuplare diagnosticare, resetare manuală
sau resetare a alimentării (adică Integrala este
salvată nevolatil la deconectare). Integrala se va
degrada în timp ce circuitul funcționează la o viteză
max. de –10 PSID și în timp ce este oprit la o
viteză de –0,4 PSID. Aceeași integrală este asociată
cu modul de funcționare „Răcire compresor”.
Consultați și diagnosticarea de mai jos

Fără Presiune Diferențială Răcitor
Agent Frigorific
de lichid

Imediat

Blocare

Răcitor de
lichid activat

Presiunea diferențială a sistemului a fost sub
7,7 Psid. Apariția acestei diagnosticări va satura
Integrala de mai sus „Pres. dif. scăzută agent frig.”
și va invoca același mod op „Răcire compresor”.

Diferență de Presiune
Joasă a Agentului
Frigorific

Local

RLC-SVU006A-RO

Diagnosticări
Cod
hexazecimal

Denumire
Diagnosticare

Țintă

Gravitate

Persistență

Moduri Active
[Moduri
Inactive]

1C6

Presiune Diferențială
Agent Frigorific Ridicată

Răcitor
de lichid

Normal

Blocare

Răcitor de
lichid activat

1C6

Raport de Presiune
Ridicată Agent Frigorific

Răcitor
de lichid

Imediat

Blocare

Numai golire
pentru
depanare

Raportul de presiune al sistemului a depășit 5,61
pentru 1 minut consecutiv. Acest raport de presiune
reprezintă o limitare fundamentală a compresorului.
Raportul de presiune este definit ca Pcond (abs)/
Pvap(abs)

La
distanță

Blocare

Toate
[compresor
care nu
funcționează
sau în timpul
funcționării
fără sarcină a
compresorului]

Temperatura de descărcare a compresorului
a depășit 190°F. Această diagnosticare va fi
suprimată dacă se produce în perioada de
funcționare fără sarcină a compresorului sau
după ce compresorul s-a oprit, însă ca urmare o
funcționare fără sarcină se va finaliza repede. Notă:
Făcând parte din Modul de Limitare Temperatură
Ridicată Compresor (Limită capacitate minimă aka),
compresorul va fi încărcat forțat când temperatura
de descărcare filtrată se apropie de punctul de
declanșare.

La
distanță

În timp ce funcționează normal, Supraîncălzirea
la descărcare era sub 12 grade +- 1F pentru mai
bine de 6500 grade F secunde. La pornire, UCM
va ignora Supraîncălzirea la descărcare timp de 5
minute.

La
distanță

Criterii
a. Presiunea diferențială a sistemului a depășit 160
Psid-declanșare imediat (închidere normală)
B Presiunea dif. a depășit 152 Psid - declanșare în
1 oră

Nivel de
Resetare

La
distanță

1C2

Temp. ridicată agent
frig. la evacuarea din
compresor

Răcitor
de lichid

18E

Supraîncălzire redusă la
evacuare

Răcitor
de lichid

Normal

Blocare

Orice mod de
funcționare

284

Senzorul de Temperatură
de Descărcare a
Compresorului

Răcitor
de lichid

Imediat

Blocare

Toate

Senzor sau LLID Defecte

La
distanță

27D

Senzor al Nivelului de
lichid în Vaporizator

Răcitor
de lichid

Normal

Blocare

Toate

Senzor sau LLID Defecte

La
distanță

La conectarea
electrică

BAS a fost configurat ca „instalat” iar BAS nu a
comunicat cu MP într-un interval de 15 minute după
conectarea electrică. Consultați Secțiunea privind
Arbitrarea Valorii de Referință pentru a stabili
modul în care valorile de referință și modurile
de funcționare pot fi afectate. Notă: Necesarul
inițial în acest caz a fost de 2 minute, însă a fost
implementat la 15 minute pentru RTAC.

La
distanță

Toate

BAS a fost configurat ca „instalat” la MP iar LLID
Com 3 a pierdut comunicația cu BAS timp de 15
minute continue după ce fusese stabilită. Consultați
Secțiunea privind Arbitrarea Valorii de Referință
pentru a stabili modul în care valorile de referință și
modurile de funcționare pot fi afectate de pierderea
comunicației. Răcitorul de lichid respectă valoarea
Comenzii de Funcționare Implicită Tracer care poate
fi scrisă anterior de Tracer și stocată în memoria
nevolatilă de către MP (fie utilizați comanda locală,
fie scoateți din funcțiune).

La
distanță

Fără Blocare

Senzorul nivelului de lichid se află la sau în
apropierea marginii inferioare a intervalului timp
de 80 de minute consecutive în timpul funcționării
compresorului. Proiect: 20% sau mai puțin din
[toate modurile
numărul biților corespunzând unui nivel de lichid de
Stop]
-21,2 mm sau mai puțin timp de 80 de minute)

La
distanță

Blocare

Senzorul nivelului de lichid se află la sau în
apropierea intervalului superior timp de 80
de minute consecutive în timpul funcționării
compresorului. (Temporizatorul de diagnosticare
va fi oprit, însă nu eliminat când circuitul este
[toate modurile
întrerupt). Proiect: 80% sau mai mult din numărul
Stop]
biților corespunzând unui nivel de lichid de +21,2
mm sau mai mult timp de 80 de minute)

La
distanță

a. Funcția Nu este „Activat”: nu există
diagnosticări. b. „Activat”: Valoare de Temperatură
Ridicată sau Scăzută Depășită sau LLID defect,
diagnosticare setată, CWS implicit la următorul
nivel de prioritate (de ex. Valoare de Referință
Panou Frontal). Această diagnosticare Info se va
reseta automat dacă intrarea revine la valoarea
normală.

La
distanță

390

BAS a Eșuat să
Stabilească Comunicația

Răcitor
de lichid

398

Comunicare BAS Pierdută

Răcitor
de lichid

583

Nivel Scăzut de Lichid în
Vaporizator

Răcitor
de lichid

584

87

RLC-SVU006A-RO

Nivel Ridicat de Lichid în
Vaporizator

Val De Ref Externă Apă
Fierbinte/Răcită Externă

Răcitor
de lichid

Răcitor
de lichid

Imediat

Special

Special

Info

Normal

Info

Fără Blocare

Contactor
starter activat

Contactor
starter activat

Toate

21

Diagnosticări
Cod
hexazecimal

Țintă

Gravitate

Persistență

Moduri Active
[Moduri
Inactive]

Criterii

Nivel de
Resetare

La
distanță

89

Valoare de referință
limitare curent extern

Răcitor
de lichid

Info

Fără Blocare

Toate

a. Nu este „Activat”: nu există diagnosticări. b.
„Activat”: Valoare de Temperatură Ridicată sau
Scăzută Depășită sau LLID defect, diagnosticare
setată, CLS implicit la următorul nivel de prioritate
(de ex. Valoare de Referință Panou Frontal. Această
diagnosticare Info se va reseta automat dacă
intrarea revine la valoarea normală.

702

Putere absorbită ieșire
AFD

Răcitor
de lichid

Info

Fără Blocare

Toate

Valoare de Temperatură Ridicată sau Scăzută
Depășită sau LLID defect, diagnosticare setată,
Această diagnosticare Info se va reseta automat
dacă intrarea revine la valoarea normală.

Toate

a. Nu este „Activat”: nu există diagnosticări. b.
„Activat”: Valoare de Temperatură Ridicată sau
Scăzută Depășită sau LLID defect, diagnosticare
setată, BLS implicit la următorul nivel de prioritate
(de ex. Valoare de Referință Panou Frontal. Această
diagnosticare Info se va reseta automat dacă
intrarea revine la valoarea normală.

4C4

8A

Valoare ref. ext. sarcină
de bază

Debit de Apă Vap. (Temp
de Intrare a Apei)

Răcitor
de lichid

Răcitor
de lichid

Info și
Acțiune
specială

Info

Fără Blocare

Fără Blocare

La
distanță

Temp de intrare a apei în vaporizator a scăzut
sub valoarea temp
p de ieșire
ș
a apei
p din vaporizator
p
cu mai mult de 2°F pentru 100°F-sec-. În cazul
Orice Circuit(e)
vaporizatoarelor cu peliculă descendentă, această
Activat(e)
diagnosticare nu poate indica fiabil pierderea
[Fără Circuit(e)
debitului, însă poate avertiza privind direcția
Activat(e)]
debitului greșită prin vaporizator, senzori de
temperatură orientați incorect sau alte probleme
în sistem

La
distanță

Senzor sau LLID Defecte Funcționare normală
exceptând cazul în care Resetare CHW este
activată. Dacă Resetare CHW este activată și este
selectată fie Resetare de Retur, fie Resetare de
retur constant apă răcită, efectul acesteia va fi
eliminat, dar timpul de salt de la schimbare va fi
limitat conform specificațiilor de Resetare a apei
răcite

La
distanță

8E

Senzor Temp. Intrare Apă
în Vaporizator

Răcitor
de lichid

Info și
Acțiune
specială

Blocare

AB

Senzor Temp. Ieșire Apă
din Vaporizator

Răcitor
de lichid

Normal

Blocare

Toate

Senzor sau LLID Defecte

La
distanță

9A

Senzor Temp. Intrare Apă
în Condensator

Răcitor
de lichid

Info și
Acțiune
specială

Blocare

Toate

Senzor sau LLID Defecte. Dacă răcitorul de lichid
funcționează și este instalată opțiunea vană de
reglare a debitului de apă din condensator, forțați
vana la debit 100%.

La
distanță

9B

Senzor Temp. Ieșire Apă
din Condensator

Răcitor
de lichid

Info

Blocare

Toate

Senzor sau LLID Defecte

La
distanță

5B8

Traductor de presiune
agent frig. din
condensator

Răcitor
de lichid

Normal

Blocare

Toate

Senzor sau LLID Defecte

La
distanță

5BA

Traductor Presiune Ag
Frig Vaporizator

Răcitor
de lichid

Normal

Blocare

Toate

Senzor sau LLID Defecte

La
distanță

5BE

Traductor de presiune ulei

Răcitor
de lichid

Normal

Blocare

Toate

Senzor sau LLID Defecte

La
distanță

1E1

Eroare Protecție Flux
de Ulei

Răcitor
de lichid

Imediat

Blocare

Traductorul de Presiune a Uleiului pentru acest
Contactor
răcitor de lichid indică o presiune ce fie depășește
starter activat
Presiunea la condensator cu 15 Psia sau mai mult,
[toate modurile
fie se află sub Presiunea vaporizatorului cu 10 Psia
Stop]
sau mai mult timp de 30 de secunde la rând.

Blocare

Înainte de
pornire răcitor
de lichid și
răcitor de lichid
activat

B5

22

Denumire
Diagnosticare

Presiune Agent Frigorific
Vaporizator Scăzută

Răcitor
de lichid

Imediat

Presiunea agentului frigorific din vaporizator
a scăzut sub 10 psia exact înaintea pornirii
compresorului. Presiunea a scăzut sub 10 psia
în timpul funcționării, însă înainte ca timpul de
ignorare de 3 minute să fi expirat, sau a scăzut sub
16 psia după ce timpul de ignorare de 3 minute a
expirat.

Local

Local

RLC-SVU006A-RO

Diagnosticări
Cod
hexazecimal

C5

6B3

C6

384

ED

DC

F7

6B8

RLC-SVU006A-RO

Denumire
Diagnosticare

Temp Scăzută a Apei
din Vaporizator (Unitate
Oprită)

Temp. vaporizator
scăzută: Unitate Oprită

Temp Scăzută a Apei
din Vaporizator (Unitate
Pornită)

Debit Depășit Apă Din
Vaporizator

Debit Apă Pierdut din
Vaporizator

Debit Întârziat Apă
Condensator

Debit Apă Condensator
Pierdut

Presiune Ridicată a
Refrigerentului din
Vaporizator

Țintă

Răcitor
de lichid

Răcitor
de lichid

Răcitor
de lichid

Răcitor
de lichid

Răcitor
de lichid

Răcitor
de lichid

Răcitor
de lichid

Răcitor
de lichid

Gravitate

Info și
Acțiune
specială

Info și
Acțiune
specială

Imediat
și Acțiune
Specială

Normal

Imediat

Normal

Imediat

Imediat
și Acțiune
Specială

Persistență

Moduri Active
[Moduri
Inactive]

Fără Blocare

Unitate în
Modul Oprire,
sau în Modul
Auto și Fără
Circuit(e)
Activat(e)
[Orice Circuit
Activat]

Criterii
Temperatura de ieșire a apei din vaporizator a
scăzut sub valoarea setării de întrerupere pentru
temperatura de ieșire a apei pentru 30 de grade
F secunde în timp ce Răcitorul de lichid se află în
modul Oprire, sau în modul Auto fără ca nici un
compresor să funcționeze. Activați Releul Pompei
de Apă la Vap până când diagnosticarea auto se
resetează, apoi reveniți la comanda normală a
pompei la vap. Resetarea automată are loc când
temperatura crește cu 2°F (1,1°C) peste setarea
întreruperii timp de 30 minute.

Nivel de
Resetare

La
distanță

Fără Blocare

Temp. sat. ale vaporizatorului scad sub valoarea
de setare a întreruperii de temperatură a apei în
timp ce nivelul lichidului în vaporizatorul respectiv
Unitate în
depășea -21,2 mm pentru 30 (sau 150 începând
Modul Oprire, cu rev 08) grade F secunde în timp ce răcitorul se
sau în Modul află în modul Stop sau în modul Auto fără niciun
Auto și Fără
compresor în funcțiune. Activați Releul Pompei
Circuite
de Apă la Vap până când diagnosticarea auto se
Activate [Orice resetează, apoi reveniți la comanda normală a
Circuit Activat] pompei la vap. Resetarea automată survine fie
când temp. vaporizatorului crește cu 2°F (1,1°C)
peste setarea întreruperii sau nivelul de lichid scade
sub -21,2 mm timp de 30 minute

La
distanță

Fără Blocare

Temp. apei din vaporizator a scăzut sub valoarea
de referință pentru întrerupere pentru 30 de grade
Orice Circuit[e]
F secunde în timp ce compresorul era în funcțiune.
Activat(e)
Resetarea automată are loc când temperatura
[Fără Circuit(e)
crește cu 2°F (1.1°C) peste setarea termostatului
Activat(e)]
timp de 2 minute. Diagnosticarea nu va dezactiva
Ieșirea Pompei de Apă la Vaporizator.

La
distanță

Fără Blocare

Stab. Vap.
Debit de apă
la trecerea din
modul STOP în
modul AUTO.

Debitul de apă din vaporizator nu a fost verificat
în 20 de minute de la momentul activării releului
pompei de apă a vaporizatorului. Starea comenzii
pompei vaporizatorului nu va fi realizată. Această
diagnosticare se va șterge automat la confirmarea
debitului (6-10 secunde de debit continuu) sau
dacă răcitorul de lichid este adus din nou la modul
Stop.

La
distanță

Fără Blocare

Pompa
vaporizatorului
a primit
comanda
„pornit” cu
excepția [toate
modurile Stop]

Intrarea confirmării debitului de apă răcită a fost
deschisă mai bine de 6-10 secunde consecutiv după
confirmarea debitului. Starea comenzii pompei nu
va fi realizată. Chiar dacă pompa primește comanda
de funcționare în modurile STOP (timp de întârziere
a opririi pompei), această diagnosticare nu va fi
indicată în modurile STOP. Această diagnosticare se
va șterge automat la confirmarea debitului (6-10
secunde de debit continuu) sau dacă răcitorul de
lichid este adus din nou la modul Stop.

La
distanță

Fără Blocare

Stab debit
de apă în
condensator

Debitul de apă din condensator nu a fost verificat
în 20 de minute de la momentul activării releului
pompei de apă a condensatorului. Pompa
condensatorului trebuie să primească comanda de
oprire. Diagnosticarea este resetată la recircularea
debitului (deși acest lucru este posibil numai cu
comanda externă a pompei)

La
distanță

Fără Blocare

Intrarea confirmării debitului de apă răcită a
condensatorului a fost deschisă mai bine de 6
secunde consecutiv după confirmarea debitului.
Pornire și toate
Această diagnosticare se șterge automat odată ce
modurile de
compresorul este oprit de o întrerupere fixată de 7
funcționare
secunde. Pompa condensatorului va primi comanda
de oprire, însă comanda pompei vaporizatorului nu
va fi realizată.

Fără Blocare

Presiunea agentului frigorific din vaporizator
a crescut peste 190 psig (utilizare viitoare –
adăugare „timp de 15 secunde fără întrerupere”).
Releul pompei de apă a vaporizatorului va fi scos
de sub tensiune pentru a opri pompa indiferent
de motivul pentru care pompa funcționează.
Diagnosticarea se va reseta automat, iar pompa
va reveni la comanda normală când presiunile
vaporizatorului scad sub 185 psig. Această
diagnosticare trebuie să oprească răcitorul de lichid
dacă acesta funcționează.

Toate

La
distanță

Local
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Diagnosticări
Cod
hexazecimal

Denumire
Diagnosticare

Țintă

Gravitate

Persistență

Moduri Active
[Moduri
Inactive]

Eficientă numai
dacă:
1) Debit
întârziat al apei
din vaporizator
6B6

24

Temperatură Ridicată Apă
în Vaporizator

Răcitor
de lichid

Info și
Acțiune
specială

Fără Blocare

2) Pierdere de
debit de apă în
vaporizator sau
3) Temp ag.
frig. vaporiz.
scăzută,Unitate oprită,
diagnosticarea
este activă.

Nivel de
Resetare

Criterii
Temperatura de ieșire a apei a depășit limita de
temp. ridicată a apei din vaporizat. (meniu service
TV setabil –valoare implicită 105F) timp de 15
secunde fără întrerupere. Releul pompei de apă a
vaporizatorului va fi scos de sub tensiune pentru a
opri pompa, însă numai dacă funcționează datorită
uneia dintre diagnosticările menționate în partea
dreaptă. Diagnosticarea se va reseta automat,
iar pompa va reveni la comanda normală când
temperatura scade 5°F sub setarea de declanșare.
Scopul principal este să nu permită pompei de apă
a vaporizatorului și pompei de căldură asociate să
producă temperaturi și presiuni excesive pe partea
de apă când răcitorul de lichid nu funcționează,
însă p
pompa
p vaporizatorului
p
este p
pornită datorită
fie Debit Întârziat Apă Vap., Pierdere debit de apă
din vaporizator sau Temp. scăzută vaporizator Diagnosticări unitate oprite. Această diagnosticare
nu se va șterge automat doar datorită ștergerii
activării diagnosticării.

Local

Local

F5

Întrerupere De Presiune
Înaltă

Răcitor
de lichid

Imediat

Blocare

Toate

A fost detectată o întrerupere la presiune înaltă;
C.O. în creștere @ 180 psig, resetare @ 135 psig
(+/-5 psi la toleranță de comutare) Notă: Vana de
descărcare a presiunii înregistrează 200 Psig +- 2%
declanșare la 315 ± 5 psi. Notă: Alte diagnosticări
care s-ar putea produce ca o consecință
neașteptată a declanșării HPC vor fi eliminate din
semnalizare. Printre acestea se numără Pierdere
Fază, Pierdere Alimentare și Deschidere Intrare
Completă Tranziție.

FD

Oprire de urgență

Răcitor
de lichid

Imediat

Blocare

Toate

a- Intrarea OPRIRE DE URGENȚĂ este deschisă. O
interblocare externă a fost declanșată. Timpul de
declanșare de la intrarea ce deschide unitatea până
la oprirea unității va fi între 0,1 și 1,0 secunde.

Local

A1

Senzor De Temperatură
Exterioară

Răcitor
de lichid

Info și
Acțiune
specială

Blocare

Toate

Senzor sau LLID Defecte. Această diagnosticare
se va produce numai dacă senzorul OA este
configurat. Resetarea apei răcite OA va fi
suspendată dacă este selectată, iar Tracer OA este
indisponibil.

La
distanță

2F2

Intrare monitor agent
frigorific

Răcitor
de lichid

Info

Fără Blocare

Toate –dacă
sunt instalate

Intrare deschisă sau scurtcircuitată, iar
Monitorizarea agentului frigorific este configurată
ca instalată

La
distanță

5C5

Eroare Memorie Modul cu
Starter Tip 1

Răcitor
de lichid

Info

Blocare

Toate

Suma de control pe copia RAM a configurației
LLID Starter a eșuat. Configurare revocată de la
EEPROM.

Local

5C9

Tip 2 eroare memorie
modul starter

Răcitor
de lichid

Imediat

Blocare

Toate

Suma de control pe copia EEPROM a configurației
LLID Starter a eșuat. Sunt utilizate valori implicite
ale factorului.

Local

5FF

MP: Configurare
Incorectă

Niciuna

Imediat

Blocare

Toate

MP are o configurație incorectă pe baza softwareului instalat în prezent

La
distanță

La
distanță

2E6

Verificare Ceas

Răcitor
de lichid

Info

Blocare

Toate

Ceasul de timp real a detectat pierderea
oscilatorului său la un moment dat în trecut.
Verificare / Înlocuiți bateria? Această diagnosticare
poate fi anulată în mod efectiv numai prin scrierea
unei noi valori la ceasul răcitorului de lichid
utilizând funcțiile „setare timp răcitor de lichid”
TechView sau DynaView.

6A3

Starterul nu s-a Armat/
Pornit

Răcitor
de lichid

Info

Blocare

Toate

Starterul nu s-a armat sau nu a pornit în timpul
alocat (2 minute).

La
distanță

28C

Blocare repornire

Răcitor
de lichid

Info

Fără Blocare

Toate

S-a invocat Blocarea repornirii la un compresor.
Această indică ciclarea excesivă a răcitorului de
lichid care trebuie remediată.

La
distanță

Dereglare software
LCI-C: Utilizați
instrument BAS

Răcitor
de lichid

Toate

Programul Neuron din modulul LCI-C nu
corespunde
p
cu tipul
p de răcitor de lichid. Descărcați
ț
programul corespunzător în Neuron LCI-C. În acest
scop, utilizați instrumentul de depanare Rover sau
un instrument LonTalk® care permite descărcarea
software-ului pe un Neuron 3150®.

La
distanță

info

Fără Blocare

RLC-SVU006A-RO

Diagnosticări
Cod
hexazecimal

705

RLC-SVU006A-RO

Denumire
Diagnosticare

Număr eroare software:
1001 Apelează Service
Trane

Țintă

Toate
funcțiile

Gravitate

Imediat

Persistență

Blocare – este
necesară
resetarea
deconectării

Moduri Active
[Moduri
Inactive]

toate

Criterii
Un sistem de supraveghere software de înalt
nivel a detectat o stare de funcționare continuă
a compresorului timp de 5 minute, fără o
diagnosticare activă nici în ce privește debitul
de apă răcită, nici în ce privește o „defecțiune
la întreruperea contactorului”. Apariția acestui
mesaj de eroare a software-ului indică producerea
unei alinieri incorecte p
privind tabelul de stare al
software-ului intern. În cazul în care se cunosc,
evenimentele care au generat această defecțiune
trebuie înregistrate și transmise Centrului
tehnologic privind dispozitivele de comandă și
control Trane – (SW rev 6 și superior)

Nivel de
Resetare

local

25

Diagnosticări
Diagnosticări de comunicare
Cod
hexazecimal

26

Denumire
Diagnosticare

Efecte

Gravitate

Persistență

Moduri Active
[Moduri
Inactive]

Criterii

Nivel de
Resetare

5D1

Pierdere com: Distribuitor Răcitor
cu sertar de descărcare
de lichid

Normal

Blocare

Toate

Pierderea continuă a comunicației între MP și ID
Funcțional a avut loc pentru un interval de 30 de
secunde.

La
distanță

5D2

Pierdere com: Distribuitor Răcitor
cu sertar de încărcare
de lichid

Normal

Blocare

Toate

Pierderea continuă a comunicației între MP și ID
Funcțional a avut loc pentru un interval de 30 de
secunde.

La
distanță

5DD

Pierdere com: Funcția
Externă Auto/Oprire

Răcitor
de lichid

Normal

Blocare

Toate

Pierderea continuă a comunicației între MP și ID
Funcțional a avut loc pentru un interval de 30 de
secunde.

La
distanță

5DE

Pierdere com: Oprire de
urgență

Răcitor
de lichid

Normal

Blocare

Toate

Pierderea continuă a comunicației între MP și ID
Funcțional a avut loc pentru un interval de 30 de
secunde.

La
distanță

5E1

Pierdere com: Comandă
externă producție gheață

Formare
de
gheață

Normal

Blocare

Toate

Pierderea continuă a comunicației între MP și ID
Funcțional a avut loc pentru un interval de 30 de
secunde. Răcitorul de lichid va reveni la modul
de funcționare normal (neproducere a gheții)
indiferent de ultima stare.

La
distanță

5FA

Pierdere com: Releul de
stare pentru formarea de
gheață

Formare
de
gheață

Normal

Blocare

Toate

Pierderea continuă a comunicației între MP și ID
Funcțional a avut loc pentru un interval de 30 de
secunde. Răcitorul de lichid va reveni la modul
de funcționare normal (neproducere a gheții)
indiferent de ultima stare.

La
distanță

La
distanță

5E2

Pierdere com:
Temperatură aer exterior

Răcitor
de lichid

Info și
Acțiune
specială

Blocare

Toate

Pierderea continuă a comunicației între MP și ID
Funcțional a avut loc pentru un interval de 30 de
secunde. Rețineți că, dacă se produce această
diagnosticare, Răcitorul de lichid va elimina orice
Resetare a apei răcite OA, dacă a fost efectuată
și dacă Tracer OA a fost indisponibil. Aplicare
viteze de creștere în funcție de specificație
Resetare Apă Răcită

5E3

Pierdere com: Temp
de ieșire a apei din
vaporizator

Răcitor
de lichid

Normal

Blocare

Toate

Pierderea continuă a comunicației între MP și ID
Funcțional a avut loc pentru un interval de 30 de
secunde.

La
distanță

La
distanță

5E4

Pierdere com: Temp de
intrare a apei în vap

Răcitor
de lichid

Info și
Acțiune
specială

Blocare

Toate

Pierderea continuă a comunicației între MP și
ID Funcțional a avut loc pentru un interval de
30 de secunde. Răcitorul de lichid va elimina
orice Resetare de Recirculare sau de Recirculare
Constantă a Apei Răcite, dacă acestea au fost
efectuate. Aplicare viteze de creștere în funcție
de specificație Resetare Apă Răcită

6B6

Pierdere com: Temp
de ieșire a apei din
condensator

Răcitor
de lichid

Info

Blocare

Toate

Pierderea continuă a comunicației între MP și ID
Funcțional a avut loc pentru un interval de 30
de secunde.

La
distanță

6B6

Pierdere com: Temp
de intrare a apei în
condensator

Răcitor
de lichid

Info și
Acțiune
specială

Blocare

Toate

Pierderea continuă a comunicației între MP și ID
Funcțional a avut loc pentru un interval de 30 de
secunde. Dacă răcitorul de lichid funcționează
și este instalată opțiunea vană de reglare
a debitului de apă din condensator, forțați vana
la debit 100%.

La
distanță

6B6

Pierdere com: Temp Ag
Frig Pe Refulare Comp

Răcitor
de lichid

Imediat

Blocare

Toate

Pierderea continuă a comunicației între MP și ID
Funcțional a avut loc pentru un interval de 30 de
secunde.

La
distanță

Toate

Pierderea continuă a comunicației între MP și
ID Funcțional a avut loc pentru un interval de
30 de secunde. Răcitorul de lichid va întrerupe
utilizarea sursei Valorii de Referință Externe
a Temperaturii Apei Răcite și va reveni la
următoarea prioritate mai mare pentru arbitrajul
valorii de referință

La
distanță

Toate

Pierderea continuă a comunicației între MP și
ID Funcțional a avut loc pentru un interval de
30 de secunde. Răcitorul de lichid va întrerupe
utilizarea Valorii de Referință Limitării de Curent
Externe și va reveni la următoarea prioritate
mai mare pentru arbitrajul Valorii de Referință
a Limitării de Curent

La
distanță

5E9

Pierdere com: Valoare de
Referință Apă Răcită/Apă
Caldă Externă

5EA

Pierdere com: Valoare de
Referință a Limitării de
Curent Ext

Răcitor
de lichid

Info și
Acțiune
specială

Răcitor
de lichid

Info și
Acțiune
specială

Blocare

Blocare

RLC-SVU006A-RO

Diagnosticări
Cod
hexazecimal

Denumire
Diagnosticare

Efecte

Gravitate

Persistență

Moduri Active
[Moduri
Inactive]

Criterii

Nivel de
Resetare

5EB

Pierdere com: Presostat
pentru presiune înaltă

Răcitor
de lichid

Normal

Blocare

Toate

Pierderea continuă a comunicației între MP și ID
Funcțional a avut loc pentru un interval de 30 de
secunde.

La
distanță

5EF

Pierdere com: Controlor
de debit apă vaporizator

Răcitor
de lichid

Imediat

Blocare

Toate

Pierderea continuă a comunicației între MP și ID
Funcțional a avut loc pentru un interval de 30 de
secunde.

La
distanță

6B6

Pierdere com: Controler
Debit Apă Condensator

Răcitor
de lichid

Imediat

Blocare

Toate

Pierderea continuă a comunicației între MP și ID
Funcțional a avut loc pentru un interval de 30 de
secunde.

La
distanță

5F0

Pierdere com: Presiune
ag. frig. vaporizator

Răcitor
de lichid

Normal

Blocare

Toate

Pierderea continuă a comunicației între MP și ID
Funcțional a avut loc pentru un interval de 30 de
secunde.

La
distanță

5F2

Pierdere com: Presiune
ag. frig. condensator

Răcitor
de lichid

Normal

Blocare

Toate

Pierderea continuă a comunicației între MP și ID
Funcțional a avut loc pentru un interval de 30 de
secunde.

La
distanță

5F4

Pierdere com: Presiune
ulei

Răcitor
de lichid

Normal

Blocare

Toate

Pierderea continuă a comunicației între MP și ID
Funcțional a avut loc pentru un interval de 30 de
secunde.

La
distanță

6B6

Pierdere com: Umplere
Pompă de Gaz Retur Ulei

Răcitor
de lichid

Normal

Blocare

Toate

Pierderea continuă a comunicației între MP și ID
Funcțional a avut loc pentru un interval de 30 de
secunde.

La
distanță

6B6

Pierdere com: Golire
pompă de gaz retur ulei

Răcitor
de lichid

Normal

Blocare

Toate

Pierderea continuă a comunicației între MP și ID
Funcțional a avut loc pentru un interval de 30 de
secunde.

La
distanță

6B6

Pierdere com: Intrare
senzor nivel pierdere ulei

Răcitor
de lichid

Normal

Blocare

Toate

Pierderea continuă a comunicației între MP și ID
Funcțional a avut loc pentru un interval de 30 de
secunde.

La
distanță

6B6

Pierdere com: Conductă
ulei principal SV

Răcitor
de lichid

Normal

Blocare

Toate

Pierderea continuă a comunicației între MP și ID
Funcțional a avut loc pentru un interval de 30 de
secunde.

La
distanță

5F8

Pierdere com: Releu
al Pompei de Apă
Vaporizator

Răcitor
de lichid

Info

Blocare

Toate

Pierderea continuă a comunicației între MP și ID
Funcțional a avut loc pentru un interval de 30 de
secunde.

La
distanță

6B6

Pierdere com: Releu
al Pompei de Apă la
Condensator

Răcitor
de lichid

Info

Blocare

Toate

Pierderea continuă a comunicației între MP și ID
Funcțional a avut loc pentru un interval de 30 de
secunde.

La
distanță

6B6

Pierdere com: Defecțiune
SSS/AFD

Răcitor
de lichid

Info

Blocare

Toate

Pierderea continuă a comunicației între MP și ID
Funcțional a avut loc pentru un interval de 30 de
secunde.

La
distanță

6B6

Pierdere com: Intrare
monitor agent frigorific

Răcitor
de lichid

Info

Blocare

Toate

Pierderea continuă a comunicației între MP și ID
Funcțional a avut loc pentru un interval de 30 de
secunde.

La
distanță

6B6

Pierdere com: Valoare
de referință încărcare de
bază externă

Răcitor
de lichid

Info și
Acțiune
specială

Toate

Pierderea continuă a comunicației între MP și ID
Funcțional a avut loc pentru un interval de 30 de
secunde. Intrarea valorii de referință a încărcării
de bază externe este eliminată din arbitraj
pentru a stabili Valoarea de referință a încărcării
de bază.

La
distanță

6B6

Pierdere com: Comandă
Răcitor
încărcare de bază externă de lichid

Info și
Acțiune
specială

Blocare

Toate

Pierderea continuă a comunicației între MP și ID
Funcțional a avut loc pentru un interval de 30 de
secunde. Intrarea încărcării de bază externe
este eliminată din arbitraj pentru a permite
Încărcarea de bază.

La
distanță

688

Pierdere com: Nivel lichid
ag. frig. vaporizator

Răcitor
de lichid

Normal

Blocare

Toate

Pierderea continuă a comunicației între MP și ID
Funcțional a avut loc pentru un interval de 30 de
secunde.

La
distanță

690

Pierdere com: Starter

Răcitor
de lichid

Imediat

Blocare

Toate

Pierderea continuă a comunicației între MP și ID
Funcțional a avut loc pentru un interval de 30 de
secunde.

Local
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Blocare
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Diagnosticări
Cod
hexazecimal

Denumire
Diagnosticare

Efecte

Gravitate

Persistență

Moduri Active
[Moduri
Inactive]

Criterii

Nivel de
Resetare

694

Pierdere com: Vană de
Expansiune Electronică 1

Răcitor
de lichid

Normal

Blocare

Toate

Pierderea continuă a comunicației între MP și ID
Funcțional a avut loc pentru un interval de 30 de
secunde.

La
distanță

695

Pierdere com: Vană de
Expansiune Electronică 2

Răcitor
de lichid

Normal

Blocare

Toate

Pierderea continuă a comunicației între MP și ID
Funcțional a avut loc pentru un interval de 30 de
secunde.

La
distanță

5CD

Pierdere com. starter:
Procesor principal

Răcitor
de lichid

Imediat

Blocare

Toate

Starterul a suferit o pierdere de comunicație cu
MP timp de 15 secunde.

69D

Pierdere com: Interfață
BAS Locală

Răcitor
de lichid

Info și
Acțiune
specială

Blocare

Toate

Pierderea continuă a comunicației între MP și ID
Funcțional a avut loc pentru un interval de 30 de
secunde. Utilizați ultimele valori transmise de
la BAS

La
distanță

6A0

Pierdere com: Stare funcț Răcitor
relee programabile
de lichid

Info

Blocare

Toate

Pierderea continuă a comunicației între MP și ID
Funcțional a avut loc pentru un interval de 30 de
secunde.

La
distanță

6B6

Pierdere com: Ieșire RLA
% compresor

Răcitor
de lichid

Info

Blocare

Toate

Pierderea continuă a comunicației între MP și ID
Funcțional a avut loc pentru un interval de 30 de
secunde.

La
distanță

6B6

Pierdere com: Ieșire
presiune ag. frig. cond.

Răcitor
de lichid

Normal

Blocare

Toate

Pierderea continuă a comunicației între MP și ID
Funcțional a avut loc pentru un interval de 30 de
secunde.

La
distanță

Pierdere com: Ieșire Cntrl Răcitor
Pres Hidr Cond
de lichid

Imediat

Blocare

Toate

Pierderea continuă a comunicației între MP și ID
Funcțional a avut loc pentru un interval de 30 de
secunde.

La
distanță

6B6

28

Local

703

Pierdere com: Ieșire
semnal viteză AFD

Răcitor
de lichid

Imediat

Blocare

Toate

Pierderea continuă a comunicației între MP și ID
Funcțional a avut loc pentru un interval de 30 de
secunde.

La
distanță

704

Pierdere com: Intrare
putere absorbită AFD

Răcitor
de lichid

Imediat

Blocare

Toate

Pierderea continuă a comunicației între MP și ID
Funcțional a avut loc pentru un interval de 30 de
secunde.

La
distanță

687

Pierdere com: Comandă
apă caldă externă

Răcitor
de lichid

Info

Toate

Pierderea continuă a comunicației între MP și ID
Funcțional a avut loc pentru un interval de 30 de
secunde.

La
distanță

Avertizare
Resetare
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Diagnosticări
Mesaje şi diagnosticări aﬁşaj operator
Tabelul 9. Mesaje şi diagnosticări aﬁşaj operator
Mesaj afișaj operator

O Configurație Validă este Prezentă

Descriere
//Depanare
• O configurație validă este prezentă în memoria nevolatilă a MP. Configurația
reprezintă un set de variabile și setări care definesc alcătuirea fizică a acestui
răcitor de lichid special. Acestea includ: numărul/debitul de aer/ și tipul
ventilatoarelor, numărul/și mărimea compresoarelor, proprietățile speciale,
caracteristicile și opțiunile de control.
• //Afișarea temporară a acestui ecran face parte din secvența conectării normale.
• Cablul Ethernet nu este conectat între afișaj și UC800.
• UC800 nu este alimentat.

Comunicație întreruptă cu UC800

• UC800 are o configurare nevalidă – Descărcați o configurare validă
• UC800 este în Binding View. La ieșirea din Binding View, selectați „Restart”
(Repornire) pe acest mesaj.
• Cablul Ethernet nu este conectat între afișaj și UC800.

Afișajul nu a reușit să stabilească
comunicarea

• UC800 nu este alimentat.
• UC800 tocmai a rulat aplicația de rezervă așa cum a fost primită de la furnizor.
Descărcați software-ul aplicației CTV.
• UC800 are o configurare nevalidă – Descărcați o configurare validă

Monitorul va reporni.

Eroare rezultată în urma config
gurării
nevalide – Înregistrați starea și
apelați Service Trane
Afirmație: „Denumire fișier” „Număr
rând”

• Afișajul are memorie insuficientă și trebuie repornit. Selectați Yes (Da) pentru
a reporni. Prin selectarea Yes (Da) nu este afectată funcționarea UC800. Numai
afișajul operatorului este resetat.
• Acest mesaj de eroare se afișează când codul MP se află într-o locație nepermisă.
Aceste puncte de afirmație sunt amplasate în locațiile codului pentru a ajuta
echipa de software să identifice motivul blocării MP ca urmare a vectorizării într-o
locație nepermisă.
• Când apare acest mesaj, copiați denumirea fișierului și numărul rândului și
transmiteți-le la Service Trane.
• Acest mesaj rămâne pe ecran două minute. După două minute, sistemul
de autosupraveghere expiră și se afișează un mesaj de „Eroare sistem de
autosupraveghere” Apoi, sistemul de autosupraveghere resetează MP. MP intră
într-un mod de inițializare și configurare la fel ca la o conectare.
• Aceste mesaje de eroare se află pe ecranul AdaptiView și nu apar în Tracer TU și
nici în jurnalele de diagnosticare.

Fișierul nu a fost găsit

• Actualizați software-ul UC800 cu Tracer TU

Ecran parțial populat. Afișaj grafic
buton Auto și Stop, fără text.

• Nu este prezentă o configurare validă. Descărcați o configurare.

Ecranul nu răspunde

• Tracer TU descarcă software. Așteptați finalizarea descărcării.
• Cel mai probabil, acest UC800 are numai aplicația de rezervă. Descărcați ultima
variantă de software UC 800.

Pagina nu a fost găsită.

• Aceasta ar putea însemna că UC800 nu are o configurare validă. Descărcați
o configurare pentru acesta.
• Reporniți OD și UC800.
• UC ar putea fi în Binding View. În acest caz, ieșiți din Binding View navigând la
alt ecran din Tracer TU.

Configurația UC800 nu este validă

RLC-SVU006A-RO

• Actualizați configurarea UC800 cu Tracer TU.
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Trane optimizează performanţa căminelor și clădirilor din întreaga lume. O companie Ingersoll Rand, lider în crearea și susţinerea de
medii sigure, confortabile și eﬁciente din punct de vedere energetic, Trane oferă un portofoliu larg de dispozitive de comandă avansate
și sisteme HVAC, servicii cuprinzătoare pentru clădiri, precum și piese. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi www.Trane.com
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