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Systeemoverzicht

Een koel- of vriessysteem uitgevoerd met ADAP-KOOL® zal meestal bestaan uit meerdere
regelaars die elk hun eigen koel- of vriestoepassing regelen.

Het systeem is zo ontworpen dat met iedere regelaar contact kan worden gemaakt via een
datacommunicatiesysteem. Op deze manier kan één specifieke regelaar  worden geselec-
teerd en naar wens worden ingesteld.

De regelaars kunnen, individueel, op twee manieren
bediend worden:
1. Met regelpaneel type AKA 21
2. Met een PC en systeemsoftware, type AKM.
    (Zie hiervoor handleiding no. RC.1J.3)

Bediening

Geldigheid Deze handleiding is geldig voor de AKC 25H5 met de volgende codenummers:
084B2020 en 084B2021 welke voorzien zijn van softwareversie 1.3x.
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Alle regelaars die aangesloten zijn op hetzelfde netwerk kunnen worden bediend via het
regelpaneel. Er kunnen maximaal 125 regelaars in een netwerk en ze worden per 16 getoond
in het venster.

Als voorbeeld nemen we een systeem met meer dan 16 regelaars. De betekenis van de letters
is als volgt:
A: AKC regelaar
E: Regelaar met actief alarm (in regelaar 2, 11 en 12).
g:  Gateway (naar adres 13 en 14 in dit voorbeeld).
G: Gateway met aangesloten printer.
   : Een blank veld geeft aan dat er geen regelaar op dit adres aanwezig is.

Met de “+/On” of “-/Off” toets selecteert u de gewenste regelaar waarna u met de “ENTER”
toets in het regelaarmenu komt. In bovenstaand voorbeeld is regelaar met adres 4 gekozen.

Het display kan maximaal 16 adressen weergeven. Bij een systeem met meer dan 16 adres-

sen of  adressen hoger dan 16 kunt u met behulp van de “→” toets naar de volgende groep
van 16 regelaars.

Nadat de regelaar geselecteerd is, is het mogelijk om instellingen te bekijken of te wijzigen.
Het wijzigen van een instelling gaat als volgt:

In de rechterbovenhoek van het venster ziet u de huidige parameterinstelling van de regelaar.
Met behulp van de “+/On”, “-/Off” en “Digit” toets kunt u deze parameter veranderen (de
nieuwe waarde is zichtbaar in de rechterbenedenhoek van het venster). De nieuw ingestelde
waarde wordt actief zodra de “ENTER” toets wordt ingedrukt.

Selectie van een regelaar

Instellen van een regelaar

5

     -50 to +50 5

ON

   OFF / ON ON

De functies in de regelaar kunnen worden beveiligd met een toegangscode. Afhankelijk van
de te maken instellingen kan op de onderstaande manieren toegang worden verkregen:

Gebruikers input: Geeft toegang tot:
1. Toets F1 Weergeven van alarmen
2. Toets F2 Uitlezen van parameters (zie blz. 5)
3. Code 1 en toets F1 Bevestigen van alarmen

Code 1 en toets F3 Instellen van parameters (zie blz. 6)
4. Code 2 Toegang tot alle instellingen van het menu.

(Met systeemsoftware AKM is er toegang tot additionele
functies).

Pagina 6 en 7 geven een beschrijving hoe toegang te geven via een code.

Toegang tot een regelaar

1     <      1       >   16

AEAAAAAAAAEEgg A

1     <      4       >   16

AEAAAAAAAAEEgg A

17   <      17      >   32

AAA
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Alle functies zijn voorzien van een ondersteunende tekst. Deze tekst kan zichtbaar worden
gemaakt door de “Help” toets in te drukken. De tekst is bedoeld als hulp voor gebruikers die
nog niet vertrouwd zijn met de diverse functies of als geheugensteun bij weinig gebruikte
functies.

Bij een foutmelding van het systeem verschijnt er een “E” in het venster van het regelpaneel.
Selecteer de regelaar waarbij de foutmelding wordt gegeven en druk de “F1” toets in.

Er verschijnt nu een foutmeldingstekst in het venster en de LED bij “Alarm” knippert. Achterin
deze handleiding staat een overzicht van alle foutmeldingen met omschrijving en uitleg hoe
ze te accepteren.

Ondersteunende tekst

Het lokaliseren van een
fout

Onderstaand is een voorbeeld  van wat u ziet als u een regelaar geselecteerd heeft uit een
systeem.

Voorbeeld

AKC 25H5       Adr:  2

E              Mon-11:27

Van hieruit kunt u vrijelijk kiezen tussen de verschillende bedieningsniveaus:
1. Weergeven van alarmen - toets “F1”
2. Uitlezen van parameters – toets “F2”
3. Instellen van parameters – toets “F3” eventueel beveiligd met code 1
4. Toegang tot alle instellingen van het menu – code 2

Met behulp van de “F1” toets kunnen de alarmberichten van de regelaar in kwestie opgeroe-

pen worden. Alleen de actieve alarmen worden getoond. Met de “↓” bladert u door de alarm-
lijst en de bijbehorende teksten. Een alarm wordt van de lijst verwijderd zodra het probleem
is opgelost en de alarmmelding bevestigd. Bij systemen met een “gateway” wordt het alarm
automatisch bevestigd. In systemen zonder een gateway moet dit laatste handmatig gedaan
worden door op de “ENTER” toets te drukken.  Het is mogelijk dat het nodig is een code in te
toetsen voordat een alarm bevestigd kan worden (zie pag. 6).

U verlaat de “F1” functie met behulp van de "←" toets.

Regelaarfuncties

 1     <      2       >   16

AEAAAAAAAAAAgg A

 AKC 25H5       Adr:  2

 E              Mon-11:27

 High air temp

1. F1
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Met behulp van de F2-toets krijgt u toegang tot de hoofdschakelaar en enkele uitlezingen.

Met de “↑” en “↓” toetsen kunt u deze functies doorlopen.

U verlaat de “F2” functie met behulp van de “←” toets.

2. F2

F2 Main Switch Hoofdschakelaar 1: Regelen
-1 / 0 /  1                             0: Regelaarstop
2:02:01                            -1: Service

PO          °C Zuigdruk in °C (Gemeten via een drukopnemer aan ingang Po) 
3:02:01

Comp.Cap.% Ingeschakelde compressorcapaciteit als percentage van de totale capaciteit
3:02:03

Night s.b. Status nachtstandfunctie
3:02:08 ON: Een verhoging van de verdamperdruk is toegestaan

        (zie ook menu 3:03:09 en 3:03:14)
OFF: Normale situatie

Pc           °C Persdruk in  °C (gemeten met een drukopnemer aan uitgang Pc) 
5:02:01

Cond.Cap.% Ingeschakelde condensorcapaciteit in %

5:02:03
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Met behulp van de F3-toets krijgt u toegang tot een aantal functies welke gebruikt kunnen
worden bij systeemonderhoud.
Indien er een toegangscode in gebruik is (code 1) volg dan eerst de volgende handelingen:
- Druk op de toets met het sleutelsymbool
- Voer de toegangscode in m.b.v. de “+”, “-” en “Digit” toetsen
- Druk op “Enter”
- Druk op “F3”

 Met de “↑” en “↓” toetsen kunt u deze functies doorlopen.

U verlaat de “F3” functie met behulp van de “←” toets.

3. F3

F3 P0 SP        °C Instellen van de gewenste zuigdruk in °C
-99.9     30.0
3:03:01

NZ         K Neutrale zone voor de zuigdruk
0.1       20.0
3:03:02

P0 Ref       °C Zuigdrukreferentie in °C
3:02:02 (Incl. extern referentiesignaal, indien aangesloten)

Req. Cap % Referentie voor compressorcapaciteit
3:02:04 (kan afwijken van menu "3:02:03" i.v.m. tijdvertragingen)

Night Ref K Waarde voor de verschuiving van de zuigdruk in samenhang met
-25       +25 een actief nachtstandsignaal (waarden in Kelvin)
3:03:09

Step Mode Schakelmodus voor compressorstappen
1     2 1: Sequentieel (eerste in, laatste uit)
3:03:10 2: Cyclus (draaitijdegalisatie)

Pc SP        °C Instellen van de gewenste persdruk in °C
-25.0     75.0
5:03:01

NZ         K Neutrale zone voor de persdruk in K
0.1     10.0
5:03:02

Pc Ref       °C Persdrukreferentie in  °C
5:02:02

Req. Cap. % Referentie voor condensorcapaciteit
5:02:04 (afwijkingen t.o.v. menu "5:02:03" zijn mogelijk i.v.m. tijdvertragingen)

Sd Max      °C Maximale waarde voor de persgastemperatuur in °C
0       150 (Als deze waarde wordt overschreden zal de totale compressorcapaciteit
6:02:01 worden uitgeschakeld) 

Pc Max       °C Maximale waarde voor de persdruk in  °C
-30       90 (Als deze waarde wordt overschreden zal de totale compressorcapaciteit
6:02:02 worden uitgeschakeld) 

(Als de gemeten waarde tot 3K onder deze waarde gedaald is wordt
weer compressorcapaciteit ingeschakeld)

P0 Min       °C Minimale waarde voor de zuigdruk in  °C
-100       30 (Als de gemeten zuigdruk onder deze waarde komt zal de totale
6:02:03 compressorcapaciteit worden uitgeschakeld) 

Restart m Tijdvertraging voor herstart
0       30 (Deze functie heeft betrekking tot de drie hierboven genoemde functies:
6:02:04 "Sd Max", "Pc Max" en "P0 Min")
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4. Toegang tot alle functies De toegang tot alle functies kan beveiligd worden met een code (code 2).
• Bij gebruik van een toegangscode volg onderstaande stappen:

- druk op de toets met het sleutel symbool
- voer de toegangscode in m.b.v. de “+”,  “-”, en “Digit” toetsen
- Toets “Enter”

- Toets “←”

Met behulp van de pijltoetsen verplaatst u zich door de menu’s.

U kunt deze functie weer verlaten door eerst op de “Clear” toets en dan de “←” te drukken.

Lijst met functies op nivo 1:

1. Regelaaradres en toegang tot het systeem
2. “Hoofdschakelaar” en taalselectie
3. Compressorcapaciteit regeling
4. Compressor draaigegevens
5. Condensorcapaciteit regeling
6. Bewaking
7. Configuratie van de ingangen
8. Configuratie van de uitgangen
9. Handbedieningfuncties voor service

hieronder en op de volgende pagina’s vindt u een overzicht en omschrijving van de diverse
functies.

Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Omschrijving

AKC 25H5  Adr: xxx Regelaar toegangsvenster
Mon  hh:mm I.g.v. toegangscode druk dan op de toets met het sleutelsymbool

Enter Code     Invoeren van toegangscode 1 of 2 (zie ook 1:07 en 1:08).
0 - 255    0 Druk vervolgens op de "pijl links" toets.
1:01

AKC 25H5  Adr: xxx Toegang tot systeeminformatie
Mon  hh:mm Een "E" in het venster betekend dat er een fout is geregistreerd
1  

Code No. Uitlezing van het codenummer en programmaversie van de regelaar
Prog.Ver.  
1:02  

|
Clock: Instellen van de interne klok (AKC klok)
   Mon-00:00
1:03

Clock: Day Instellen van de dag (1 = Maandag, 7 = Zondag)
(Mon)1 (Sun)7
1:03:01

|
Clock: Hour Instellen van uren
0  23
1:03:02

|
Clock: Min. Instellen van minuten
0  59
1:03:03

|
System address Uitlezing van het systeemadres van de regelaar
Addr. yyy    xxx  yyy=netwerknummer en xxx=regelaaradres
1:04 Het systeemadres kan alleen ingesteld worden via de PC.

|
Alarm report to Uitlezing van het systeemadres waar alarmen
Addr. yyy    xxx  naartoe gestuurd worden.
1:05 Dit adres kan alleen via de PC worden ingesteld.

|
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Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Omschrijving
|

Gateway Address Adres van de master gateway in het systeem
125 die alarmen kan ontvangen. (zie menu  1:05)

1:06 Dit adres kan alleen via de PC worden ingesteld.
|

Chg. Code1   Wijzigen van code 1. Deze code geeft toegang tot het
      0   255 bevestigen van actieve alarmen m.b.v. de "F1" toets.
1:07 Almede toegang tot uitlezing en instellingen via de

"F3" toets. (fabrieksinstelling=40)
|

Chg. Code2   Wijzigen van code 2. Deze code geeft toegang tot
      0   255 het hele menusysteem.
1:08 (fabrieksinstelling=0. Instelling "0" geeft vrije toegang

| tot het hele systeem zonder de noodzaak van code 1 of code 2)
Main Function

Hoofdfunctie
2

Alarm message In geval van alarm verschijnt er een "E" in het venster.
2:01

Alarmoverzicht (zie pagina 21)
2:01:01

|
Main Function Toegang tot hoofdschakelaar
Settings
2:02

Main Switch Hoofdschakelaar 1: Regeling
-1 / 0 /  1                             0: Regelaarstop
2:02:01                            -1: Service

|
Rfg. Type R Uitlezing van koudemiddel
2:02:02

|
Language Selectie van een taal. Er is keuze uit drie talen
0         2 0: Engels
2:02:03 1: Duits

2: Frans
Let op!; deze functie moet ingesteld worden voor dat
het netwerk wordt ingelezen in de AKM software.
Een eventuele wijziging van taal moet worden bevestigd
door achtereenvolgens "ENTER" en dan de "CLEAR"
toets in te drukken.

|
Mains freq
50       60 Instellen van netfrequentie 50 of 60 Hz
2:02:04

|
Rfg. Type Koudemiddel selectie:
0         23             0: Geen koudemiddel geselecteerd    12: R142b
2:02:05             1: R12                                                13: Gebruiker gedefinieerd

             2: R22                                                14: R32
            3: R134a                                            15: R227
            4: R502                                              16: R401A
            5: R717 (ammoniak)                          17: R507
            6: R13                                                18: R402A
            7: R13b1                                            19: R404A
            8: R23                                                20: R407C
            9: R500                                              21: R407A
          10: R503                                              22: R407B
          11: R114                                              23: R410A

|
Rfg.Fac.a1
*****32766 Koudemiddel nr.13 is een speciale functie, neem hiervoor contact op met Danfoss
2:02:06

|
Rfg.Fac.a2
*****32766 Koudemiddel nr.13 is een speciale functie, neem hiervoor contact op met Danfoss
2:02:07

|
Rfg.Fac.a3
*****32766 Koudemiddel nr.13 is een speciale functie, neem hiervoor contact op met Danfoss
2:02:08
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Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Omschrijving
|

Compressor Compressorcapaciteitsregeling
Capacity Ctrl.
3

Alarm message In geval van alarm verschijnt er een "E" in het venster.
3:01

Alarmoverzicht (zie pagina 21)
3:01:01

|
Measurements Uitlezing van de gemeten waarden
Compressor Ctrl. in relatie tot de capaciteitsregeling
3:02

P0         °C Zuigdruk in °C (Gemeten via een drukopnemer aan ingang P0) 
3:02:01

|
P0   Ref    °C Zuigdruk referentie in °C
3:02:02 (Incl. extern referentiesignaal, indien aangesloten)

|
Comp.Cap.% Ingeschakelde compressorcapaciteit als percentage van de totale capaciteit
3:02:03

|
Req. Cap % Referentie voor compressorcapaciteit
3:02:04 (kan afwijken van menu "3:02:03" i.v.m. tijdvertragingen)

|
Pc         °C Persdruk in °C (gemeten via een drukopnemer aan ingang PC) 
3:02:05

|
Sd          °C Persgastemperatuur gemeten met een temperatuursensor aan ingang Sd
3:02:06

|
SH        K Gemeten oververhitting (Ss-PO)
3:02:07 Ss = temperatuursignaal. PO = druksignaal

|
Night s.b. Status nachtstandfunctie
3:02:08 ON: Een verhoging van de verdamperdruk is toegestaan

        (zie ook menu 3:03:09 en 3:03:14)
OFF: Normale situatie

|
Settings Instellingen voor de compressorfuncties
Compressor Ctrl.
3:03

P0 SP        °C Instellen van de gewenste zuigdruk in °C
-99.9     30.0
3:03:01

|
NZ         K Neutrale zone voor de zuigdruk
0.1       20.0
3:03:02

|
+Zone   K Regelbandbreedte boven de neutrale zone (+zone)
0.1       20.0
3:03:03

|
+ Zone  s Tijdvertraging voor het inschakelen van compressorstappen in
10       900 de +zone (boven de neutrale zone)
3:03:04 (vertraging in seconden)

|
++ Zone  s Tijdvertraging voor het inschakelen van compressorstappen in
1       300 de ++zone (boven de +zone)
3:03:05 (vertraging in seconden)

|
-Zone   K Regelbandbreedte onder de neutrale zone (-zone)
0.1       20.0
3:03:06
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Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Omschrijving
|

- Zone  s Tijdvertraging voor het inschakelen van compressorstappen in
10       900 de -zone (onder de neutrale zone)
3:03:07 (vertraging in seconden)

|
- - Zone  s Tijdvertraging voor het inschakelen van compressorstappen in
1       300 de - -zone (onder de -zone)
3:03:08 (vertraging in seconden)

|
Night Ref K Waarde voor de verschuiving van de zuigdruk in samenhang met
-25       +25 een actief nachtstandsignaal (waarden in Kelvin)
3:03:09

|
Step Mode Schakelmodus voor compressorstappen
1     2 1: Sequentieel (eerste in, laatste uit)
3:03:10 2: Cyclus (draaitijdegalisatie)

|
K1 Gain K Verplaatsing bij maximaal referentiesignaal (10V)
-50       +50 (Deze waarde wordt alleen gebruikt als de "Ext Ref" ingang is gebruikt)
3:03:11

|
Man. Cap. Handbediening!!!
OFF       ON OFF: Geen handbediening
3:03:12 ON: De compressorcapaciteit kan met de hand ingesteld worden

|
Man. Cap. % Handbediening!!!
0       100 Handmatig instellen van de compressorcapaciteit. Deze waarde is een
3:03:13 percentage van de totale, door de regelaar, geregelde compressorcapaciteit

|
Forced Nght Handmatig omschakelen naar nachtstand
OFF    ON
3:03:14

|
Special funct. Speciale functies - Compressorcapaciteitsregeling
Compressor Ctrl.
3:04

Mo day  h Tijdschema voor verschuiving van de verdamperdruk op maandag
  0    24 Eindtijd voor nachtstand
3:04:01 Bij instelling "0" is er geen verschuiving

|
Mo night  h Vervolg tijdschema:
  0    24 Start van de nachtstand indien zuigdruk is gewijzigd in menu "3:03:09"
3:04:02 Bij instelling "0" is er geen verschuiving deze dag

|
Tu day  h Als boven, Dinsdag
 0    24
3:04:03

|
Tu night  h Als boven, Dinsdag
  0    24
3:04:04

|
We day  h Als boven, Woensdag
 0    24
3:04:05

|
We night  h Als boven, Woensdag
  0    24
3:04:06

|
Th day  h Als boven, Donderdag
 0    24
3:04:07
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Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Omschrijving
|

Th night  h Als boven, Donderdag
  0    24
3:04:08

|
Fr day  h Als boven, Vrijdag
 0    24
3:04:09

|
Fr night  h Als boven, Vrijdag
  0    24
3:04:10

|
Sa day  h Als boven, zaterdag
 0    24
3:04:11

|
Sa night  h Als boven, zaterdag
  0    24
3:04:12

|
Su day  h Als boven, Zondag
  0    24
3:04:13

|
Su night  h Als boven, Zondag
  0    24
3:04:14

|
Po Ref.md Verschuiving van de zuigdruk als functie van een extern signaal
  1    2 1: Referentie = ingestelde referentie + spanningssignaal op ingang
3:04:15     "EXT.REF" (0-10 V)

2: Referentie = ingestelde referentie + RH% signaal op ingang
    "EXT.REF" (0-10V) + signaal op ingang S6

|
k2 Gain Versterkingsfactor voor temperatuurverplaatsing
-10.0     10.0 Kan alleen ingesteld worden als hierboven genoemde functie
3:04:16 "Po Ref.md" is ingesteld op 2

|
RH ref. % Referentie voor relatieve vochtigheid. Wordt gebruikt als er een referentie-
  0    100 signaal voor relatieve vochtigheid op ingang "EXT.REF" aanwezig is
3:04:17 Kan alleen ingesteld worden als hierboven genoemde functie

"Po Ref.md" is ingesteld op 2
|

ta Ref. °C Referentie voor temperatuur in verband met temperatuurverplaatsing
-50    50 Kan alleen ingesteld worden als hierboven genoemde functie
3:04:18 "Po Ref.md" is ingesteld op 2

|
Po Ref Max K Maximaal toegestane verhoging van de zuigdrukreferentie met extern signaal
  1    20
3:04:19

|
Po Ref Min K Maximaal toegestane reductie van de zuigdrukreferentie met extern signaal
 -20     -1
3:04:20

|
LoadShed. % Maximaal toegestane compressorcapaciteit indien ingang
  0    100 "LOAD SHED" is kortgesloten
3:04:21

|
Inj.Diff. K Temperatuurinstelling voor "vloeistofinspuiting in zuigleiding" functie.
  0    10 De maximale oververhitting (SH max: zie 6:02:05)  verminderd met de
3:04:22 hier ingevoerde waarde is de temperatuur waarop de vloeistofinspuiting

start (SH max -inj. diff.)
|

Sens. Po Versterkingsfactor voor de PI regelaar van de compressorregeling.
0.1   2.0 Deze instelling mag niet gewijzigd worden
3:04:23
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Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Omschrijving
|

Compressor Compressor draaigegevens
Status
4

Compressor Compressor Nr. 1
No. 1
4:01

1 Cap. % Actuele ingeschakelde compressorcapaciteit
4:01:01

|
1 Run time Totale looptijd van de compressor in uren
4:01:02 (Het weer op nul zetten van deze tijd kan via menu ""Output configuration")

|
1 Cut/ 24 h Aantal compressor inschakelingen gedurende de afgelopen 24 uur
4:01:03

|
Compressor Idem, Compressor Nr. 2
No. 2
4:02

|
Compressor Idem, Compressor Nr. 3
No. 3
4:03

|
Compressor Idem, Compressor Nr. 4
No. 4
4:04

|
Compressor Idem, Compressor Nr. 5
No. 5
4:05

|
Compressor Idem, Compressor Nr. 6
No. 6
4:06

|
Compressor Idem, Compressor Nr. 7
No. 7
4:07

|
Compressor Idem, Compressor Nr. 8
No. 8
4:08

|
Compressor Idem, Compressor Nr. 9
No. 9
4:09

|

Condenser Condensorcapaciteitsregeling
Capacity Ctrl.
5

Alarm message In geval van alarm verschijnt er een "E" in het venster.
5:01

Alarmoverzicht (zie pagina 21)
5:01:01

|
Measurements Uitlezing van de gemeten waarden
Condenser Ctrl in relatie tot de capaciteitsregeling
5:02

Pc         °C Persdruk in  °C (gemeten met een drukopnemer aan uitgang Pc) 
5:02:01

|
Pc   Ref    °C Persdrukreferentie in  °C
5:02:02

|
Cond.Cap.% Ingeschakelde condensorcapaciteit in %

5:02:03



AKC 25H5 Versie 1.3x Menubediening RC.1J.25.10 © Danfoss 10/2000 13

Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Omschrijving
|

Req. Cap. % Referentie voor condensorcapaciteit
5:02:04 (afwijkingen t.o.v. menu "5:02:03" zijn mogelijk i.v.m. tijdvertragingen)

|
S7   °C Temperatuur gemeten aan de S7 sensor
5:02:05

|
S8   °C Temperatuur gemeten aan de S8 sensor
5:02:06

|
Settings Instellingen voor de condensorfunctie
Condenser Ctrl.
5:03

Pc SP        °C Instellen van de gewenste persdruk in °C
-25.0     75.0

5:03:01
|

NZ         K Neutrale zone voor de persdruk in K
0.1     10.0
5:03:02

|
+Zone   K Regelbandbreedte boven de neutrale zone (+zone)
0.1       20.0
5:03:03

|
+ Zone  s Tijdvertraging voor het inschakelen van compressorstappen in
10       900 de +zone (boven de neutrale zone)
5:03:04 (vertraging in seconden)

|
++ Zone  s Tijdvertraging voor het inschakelen van compressorstappen in
5       300 de ++zone (boven de +zone)
5:03:05 (vertraging in seconden)

|
-Zone   K Regelbandbreedte onder de neutrale zone (-zone)
0.1       20
5:03:06

|
- Zone  s Tijdvertraging voor het inschakelen van compressorstappen in
10       900 de -zone (onder de neutrale zone)
5:03:07 (vertraging in seconden)

|
-- Zone  s Tijdvertraging voor het inschakelen van compressorstappen in
5       300 de - -zone (onder de -zone)
5:03:08 (vertraging in seconden)

|
Man. Cap. Handbediening!!!
OFF       ON OFF: Geen handbediening
5:03:09 ON: De condensorcapaciteit kan met de hand ingesteld worden

|
Man. Cap. % Handbediening!!!
0       100 Handmatig instellen van de condensorcapaciteit. Deze waarde is een
5:03:10 percentage van de totale, door de regelaar, geregelde condensorcapaciteit

|
Special funct. Speciale functies voor de condensorregeling
Condenser Ctrl.
5:04

Pc Ref.md. Verschuiving van de condensordruk als functie van een extern signaal
   1     2 1: Referentie = ingestelde referentie "Pc SP" (5:03:01)
5:04:01 2: Referentie veranderd als functie van S7 sensorsignaal en mogelijk

    het Tc signaal
|

min. tm K Temperatuurverschil over de condensor bij de laagst mogelijke
  0    40 compressorcapaciteit. (tm differential at min. load)
5:04:02 (het temperatuurverschil tussen lucht- en condensatietemperatuur)

|
dim. tm K Temperatuurverschil over de condensor bij maximale belasting
   0    40 (tm differential at max. load)
5:04:03 (het temperatuurverschil tussen lucht- en condensatietemperatuur)
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PcRefMax K Maximaal toegestane verhoging van de condensordrukreferentie
    1     20 d.m.v. een extern signaal
5:04:04

|
PcRefMin K Maximaal toegestane verlaging van de condensordrukreferentie
-20    -1 d.m.v. een extern signaal
5:04:05

|
Heat SP °C Thermostaatwaarde bij warmteterugwinning (sensor S8)
 0   150 (inschakelwaarde)
5:04:06

|
HeatDiff K Temperatuurverschil voor de warmteterugwinning thermostaat
  0    10 (uitschakelwaarde = inschakelwaarde + verschil)
5:04:07

|
Sens. Pc Versterkingsfactor voor de PI regelaar van de condensorregeling.
  0.1   2.0 Deze instelling mag niet worden gewijzigd
5:04:08

|

Safety functions Bewaking

6
Alarm message In geval van alarm verschijnt er een "E" in het venster.
6:01

Alarmoverzicht (zie pagina 21)
6:01:01

|
Limits with Instellen van de grenswaarden om de regeling te stoppen
1. Priority
6:02

Sd   Max    °C Maximale waarde voor de persgastemperatuur
0       150 (Als deze waarde wordt overschreden zal de totale compressorcapaciteit
6:02:01 worden uitgeschakeld) 

|
Pc   Max    °C Maximale waarde voor de persdruk in  °C
-30       90 (Als deze waarde wordt overschreden zal de totale compressorcapaciteit
6:02:02 worden uitgeschakeld) 

(Als de gemeten waarde tot 3K onder deze waarde gedaald is wordt
de totale compressorcapaciteit weer ingeschakeld)

|
P0  Min     °C Minimale waarde voor de zuigdruk in  °C
-100       30 (Als de gemeten zuigdruk onder deze waarde komt zal de totale
6:02:03 compressorcapaciteit worden uitgeschakeld) 

|
Restart m Tijdvertraging voor herstart
0       30 (Deze functie heeft betrekking tot de drie hierboven genoemde functies:
6:02:04 "Sd Max", "Pc Max" en "P0 Min")

|
SH   Max    K Alarmgrens voor maximale oververhitting
20       80
6:02:05

|
SH   Min    K Alarmgrens voor minimale oververhitting
0       20
6:02:06

|
SH   Delay m Tijdvertraging voor activeren van "SH max" en "SH min" alarm
0       60
6:02:07
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INPUT Configureren van ingangen
Configuration De volgende menu’s kunnen alleen ingesteld worden als
7 de klemmen 102/103 zijn onderbroken.

Alarm input 
No. 1..9 Instellen van alarmingangen
7:01 Er zijn drie instellingen voor iedere ingang. Eerst moet er gedefinieerd

worden wat de ingang moet registreren, dan de informatie die de ingang
moet krijgen en, als laatste, een tijdvertraging.

DI1 Type Alarm ingang DI 1
0        3 0: Ingang niet in gebruik
7:01:01 1: De ingang hoort bij het veiligheidcrcuit van een compressor.

    Compressor nr. wordt geselecteeerd in het volgende menu.
2: De ingang hoort bij het veiligheidcrcuit van een condensor.
    Condensor nr. wordt geselecteeerd in het volgende menu.
3: Andere alarmregistratie. (selecteer een alarmtekst in het volgende menu).

|
DI1 Dev.No Type = 1 (zie boven): Voer compressornummer in.
0        9 Type = 2 (zie boven): Voer condensornummer in.
7:01:02 Type = 3 (zie boven): Selecteer een alarmtekst

        0: Fabrieksinstelling. Zet deze instelling op een van de volgende waarden:
        1: Low liquid level
        2: Refrigerant leak
        3: Current fault
        4: Phase fault
        5: Liquid flow switch
        6: Air flow switch
        7: Speed controller fault
        8: Condensate pump fault
        9: High condensate level

|
DI1 Del.m Tijdvertraging tussen het registreren en doorgeven van een alarm.
0        240
7:01:03

|
DI2 Type Alarmingang DI 2
0        3
7:01:04

|
DI2 Dev.No
0        9
7:01:05

|
DI2 Del.m
0        240
7:01:06

|
DI3 Type Alarmingang DI 3
0        3
7:01:07

|
DI3 Dev.No
0        9
7:01:08

|
DI3 Del.m
0        240
7:01:09

|
DI4 Type Alarmingang DI 4
0        3
7:01:10

|
DI4 Dev.No
0        9
7:01:11
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DI4 Del.m
0        240
7:01:12

|
DI5 Type Alarmingang DI 5
0        3
7:01:13

|
DI5 Dev.No
0        9
7:01:14

|
DI5 Del.m
0        240
7:01:15

|
DI6 Type Alarmingang DI 6
0        3
7:01:16

|
DI6 Dev.No
0        9
7:01:17

|
DI6 Del.m
0        240
7:01:18

|
DI7 Type Alarmingang DI 7
0        3
7:01:19

|
DI7 Dev.No
0        9
7:01:20

|
DI7 Del.m
0        240
7:01:21

|
DI8 Type Alarmingang DI 8
0        3
7:01:22

|
DI8 Dev.No
0        9
7:01:23

|
DI8 Del.m
0        240
7:01:24

|
DI9 Type Alarmingang DI 9
0        3
7:01:25

|
DI9 Dev.No
0        9
7:01:26

|
DI9 Del.m
0        240
7:01:27
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|

OUTPUT Configureren van de uitgangen
Configuration De volgende menu’s kunnen alleen ingesteld worden als
8 de klemmen 102/103 zijn onderbroken.

DO Relay
No. 1     Uitgang Nr. 1
8:01

DO1 Type De relaisuitgangen worden gebruikt voor:
0        2 0: Niet in gebruik
8:01:01 1: Compressor / compressorstappen

2: Condensor / condensorstappen
|

DO1 Dev.No Type = 1 (zie boven): Voer compressornummer in
0        9 Type = 2 (zie boven): Voer condensornummer in.
8:01:02

|
DO1 Cap. % Capaciteitspercentage (t.o.v. de totale capaciteit) dat geschakeld
0      100 wordt via deze uitgang
8:01:03

|
DO1 Recy m Minimale tijd tussen twee opeenvolgende compressorinschakelingen
0        25 (Als de uitgang een compressorstap moet schakelen heeft
8:01:04 deze instelling geen effect)

|
DO1 ON m Minimale tijd dat een compressor moet blijven draaien
0        25 (Als de uitgang een compressorstap moet schakelen heeft
8:01:05 deze instelling geen effect)

|
DO1 Time h Uitlezing en, indien nodig, correctie van urenteller 
0        30000
8:01:06

|
DO Relay Uitgang Nr. 2
No. 2 Aanbeveling
8:02 Begin met aansluiten bij uitgang DO 1 en dan oplopend.

Sla geen uitgangen over anders worden eventuele DI-alarmen
niet juist weergegeven.

| Toerenregeling wordt, indien toegepast, aangesloten op DO 9
DO Relay
No. 3 Uitgang Nr. 3
8:03

|
DO Relay
No. 4 Uitgang Nr. 4
8:04

|
DO Relay
No. 5 Uitgang Nr. 5
8:05

|
DO Relay
No. 6 Uitgang Nr. 6
8:06

|
DO Relay
No. 7 Uitgang Nr. 7
8:07

|
DO Relay
No. 8 Uitgang Nr. 8
8:08

|
DO Relay
No. 9 Uitgang Nr. 9
8:09

DO9 Type DO9 wordt gebruikt voor vrijgave toerenregeling
0        2
8:09:01
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DO9 Dev.No
0        9
8:09:02

|
DO9 Cap. % Deze tekst is alleen relevant als menu 8:09:07 in pos. "ON" staat.
0      100 Als de uitgang wordt gebruikt voor het regelen van een toerenregeling
8:09:03 voor een compressor moet de instelling representatief zijn voor de

| maximale capaciteit die deze compressor kan leveren.
DO9 Recy m M.a.w. de nominale capaciteit maal de maximum snelheid wordt omgezet
0        25 in een percentage van de capaciteit van het gehele systeem.
8:09:04 Voorbeeld: een systeem met drie compressoren van 5, 5 en 10 kW,

| waarbij de 10 kW compressor toerengeregeld wordt tussen 0,8 en 1,3
DO9 ON m maal de nominale snelheid.
0        25 De capaciteit wordt nu 1,3 x 10=13 kW. Dit geeft een instelling
8:09:05 van 56% (13/(5+5+13)=0,56).

| (vergeet niet waarden 0,8 en 1,3 in te voeren in de toerenregeling)
DO9 Time h
0        30000
8:09:06

|
Speed Ctrl. Schakelaar voor toerenregeling
OFF   ON ON: AO uitgang is actief. DO9 start en stopt de toerenregeling
8:09:07 OFF: DO9 functioneert als een gewone AAN/UIT uitgang

|
MinCap DO9 Instellen van de kleinste capaciteitstap in verhouding tot de
0.0   0.70 maximale capaciteitstap.
8:09:08 Waarde = min. snelheid/max. snelheid (v.b. 0.8/1.3 = 0.62).

|
AKV Output AKV uitgang
Control
8:10

AKV appl. De uitgang wordt gebruikt voor:
0        4 1: Vloeistofinjectie in de zuigleiding m.b.v. een elektronisch expansieventiel
8:10:01 2: Vloeistofinjectie in de zuigleiding m.b.v. een thermostatisch expansieventiel

    en een magneetventiel
3: Magneetventiel voor warmteterugwinning (meting m.b.v. S8 sensor)
4: Conventionele thermostaatfunctie (meting m.b.v. S8 sensor)

|

Service Mode Service functie

9
Measurements of Metingen aan de ingangen
Input terminals
9:01

P0         Bar Zuigdruk (Gemeten met de "Po" drukopnemer)
9:01:01

|
Pc         Bar Persdruk (gemeten met de "Pc" drukopnemer)
9:01:02

|
Ss      °C Zuiggastemperatuur (gemeten m.b.v. sensor Ss)
9:01:03

|
Sd      °C Persgastemperatuur (gemeten m.b.v. sensor Sd )
9:01:04

|
S6      °C Temperatuurmeting met sensor S6
9:01:05 Als het display een temperatuur lager dan -150 °C aangeeft betekent

| dit dat de ingang is kortgesloten
S7      °C Temperatuurmeting met sensor S7
9:01:06

|
S8      °C Temperatuurmeting met sensor S8
9:01:07
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Ext.Ref.V Spanningsignaal (V) op ingang "Ext. Ref."
9:01:08

|
Ext. Main  Status van externe "hoofdschakelaar" ingang
9:01:09 In positie "UIT" wordt de regeling gedwongen gestopt

|
Load Shed. Status van de  "Load Shedding" ingang
9:01:10                                                           0: Geen capaciteitsbegrenzing

                                                          1: Max. capaciteitsbegrenzing is geactiveerd
|

Disp. Sel. Status van de "Disp Sel" ingang (parameters Nr’s. 1 tot 9 worden getoond)
9:01:11

|
Tc Signal Status van de "TC" ingang  (AKC 14-116 signaal)
9:01:12 De spanning op de ingang is 230V in positie "OFF"

|
DI 1 Status van ingang DI 1
9:01:13 Positie "ON" betekent dat er geen storing is en de regelaar mag regelen

|
DI 2 Status van ingang DI 2
9:01:14 Positie "ON" betekent dat er geen storing is en de regelaar mag regelen

|
DI 3 Status van ingang DI 3
9:01:15 Positie "ON" betekent dat er geen storing is en de regelaar mag regelen

|
DI 4 Status van ingang DI 4
9:01:16 Positie "ON" betekent dat er geen storing is en de regelaar mag regelen

|
DI 5 Status van ingang DI 5
9:01:17 Positie "ON" betekent dat er geen storing is en de regelaar mag regelen

|
DI 6 Status van ingang DI 6
9:01:18 Positie "ON" betekent dat er geen storing is en de regelaar mag regelen

|
DI 7 Status van ingang DI 7
9:01:19 Positie "ON" betekent dat er geen storing is en de regelaar mag regelen

|
DI 8 Status van ingang DI 8
9:01:20 Positie "ON" betekent dat er geen storing is en de regelaar mag regelen

|
DI 9 Status van ingang DI 9
9:01:21 Positie "ON" betekent dat er geen storing is en de regelaar mag regelen

|
Measurements of Metingen aan de uitgangen
output terminals
9:02

AKV  % Openingsgraad (in %) van het elektronisch expansieventiel
9:02:01

|
DO1 Relay Status van relaisuitgang DO 1
9:02:02 In positie "ON" is het relais bekrachtigd

|
DO2 Relay Status van relaisuitgang DO 2
9:02:03 In positie "ON" is het relais bekrachtigd

|
DO3 Relay Status van relaisuitgang DO 3
9:02:04 In positie "ON" is het relais bekrachtigd

|
DO4 Relay Status van relaisuitgang DO 4
9:02:05 In positie "ON" is het relais bekrachtigd

|
DO5 Relay Status van relaisuitgang DO 5
9:02:06 In positie "ON" is het relais bekrachtigd

|
DO6 Relay Status van relaisuitgang DO 6
9:02:07 In positie "ON" is het relais bekrachtigd

|
DO7 Relay Status van relaisuitgang DO 7
9:02:08 In positie "ON" is het relais bekrachtigd
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DO8 Relay Status van relaisuitgang DO 8
9:02:09 In positie "ON" is het relais bekrachtigd

|
DO9 Relay Status van relaisuitgang DO 9
9:02:10 In positie "ON" is het relais bekrachtigd

|
AKC   ON Status van relaisuitgang "AKC ON"
9:02:11 "OFF": Geforceerd sluiten van alle AKV ventielen

"ON": Normale bediening van alle AKC regelaars
|

AlarmRelay Status van alarmuitgang
9:02:12 In positie "ON"  is het relais en is er geen alarm

|
A0   Volt Status van "AO" uitgang (analoog signaal 0 - 10 V d.c.)
9:02:13

|
Manual Control Handmatige bediening van uitgangen
of Outputs tijdens onderhoud en storingzoeken
9:03

Man.Ctrl. ON: Handmatig regelen toegestaan (zie menu 2:02:01)
OFF    ON LET OP!; er is geen beveiliging tijdens handmatige bediening. Als men klaar
9:03:01 is met handmatig regelen deze functie altijd weer terug op "OFF" zetten!

|
AKV     % Handmatige bediening van AKV uitgang
 0   100 0%: Ventiel is dicht
9:03:02 100%: Ventiel is volledig open

|
DO1 Relay Handmatige bediening van relaisuitgang DO 1
OFF    ON "ON": Relais is bekrachtigd
9:03:03 "OFF": Relais is niet bekrachtigd

|
DO2 Relay Handmatige bediening van relaisuitgang DO 2
OFF    ON "ON": Relais is bekrachtigd
9:03:04 "OFF": Relais is niet bekrachtigd

|
DO3 Relay Handmatige bediening van relaisuitgang DO 3
OFF    ON "ON": Relais is bekrachtigd
9:03:05 "OFF": Relais is niet bekrachtigd

|
DO4 Relay Handmatige bediening van relaisuitgang DO 4
OFF    ON "ON": Relais is bekrachtigd
9:03:06 "OFF": Relais is niet bekrachtigd

|
DO5 Relay Handmatige bediening van relaisuitgang DO 5
OFF    ON "ON": Relais is bekrachtigd
9:03:07 "OFF": Relais is niet bekrachtigd

|
DO6 Relay Handmatige bediening van relaisuitgang DO 6
OFF    ON "ON": Relais is bekrachtigd
9:03:08 "OFF": Relais is niet bekrachtigd

|
DO7 Relay Handmatige bediening van relaisuitgang DO 7
OFF    ON "ON": Relais is bekrachtigd
9:03:09 "OFF": Relais is  niet bekrachtigd

|
DO8 Relay Handmatige bediening van relaisuitgang DO 8
OFF    ON "ON": Relais is bekrachtigd
9:03:10 "OFF": Relais is niet bekrachtigd

|
DO9 Relay Handmatige bediening van relaisuitgang DO 9
OFF    ON "ON": Relais is bekrachtigd
9:03:11 "OFF": Relais is niet bekrachtigd

|
AKC ON Handmatige bediening van relaisuitgang "AKC ON"
OFF    ON "OFF": Geforceerd sluiten van alle AKV ventielen
9:03:12 "ON": Normale bediening van alle AKC regelaars
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AlarmRelay Handmatige bediening van alarmrelais
OFF    ON "ON": Relais is bekrachtigd (geen alarm)
9:03:13 "OFF": Relais is niet bekrachtigd

|
A0    Volt Handmatige bediening van analoge uitgang "AO"
0.0   10.0
9:03:14

Alarmberichten

De onderstaande alarmteksten zijn alleen zichtbaar als het betreffende alarm actief is.

Als een fout verholpen is kan de foutmeldingstekst worden verwijderd door op "ENTER" te drukken.

Alarmbericht Oorzaak Remedie

Po Error Storing Po druk- Controleer aansluitingen
opnemer

Pc Error Storing Pc druk- Controleer aansluitingen
opnemer

Ss Error Storing Ss sensor Controleer sensoraansluiting / sensorweerstand 
 

Sd Error Storing Sd sensor Controleer sensoraansluiting / sensorweerstand 
 

S6 Error Storing S6 sensor Controleer sensoraansluiting / sensorweerstand 
 

S7 Error Storing S7 sensor Controleer sensoraansluiting / sensorweerstand 
 

S8 Error Storing S8 sensor Controleer sensoraansluiting / sensorweerstand 
 

Controleer het ingestelde koudemiddel. Indien een ander koudemiddel 
RFG.Type change Koudemiddel geselecteerd is wordt de regeling pas hervat nadat de regelaar een keer
after after power up gewijzigd spanningsloos gemaakt is.

Discharge temp. Persgastemp. Sd is hoger dan max. Sd instelling. Wacht tot temperatuur daalt
too high te hoog

Condensing temp. Condensatiedruk Pc is hoger dan max. Pc instelling. Wacht tot de temperatuur daalt
too high te hoog

Suction temp. Zuigdruk Po is lager dan min. Po instelling 
too low te laag

Suction gas SH Oververhitting SH is hoger dan max. SH instelling
too high te hoog (Ss-Po)

Suction gas SH Oververhitting SH is lager dan min. SH instelling
too low te laag (Ss-Po)

Compr. no (  ) Signaal op klem Controleer compressor veiligheidscircuit
safety cut-out DI () onderbroken
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Compr. no (  ) Schakelaar op Zet schakelaar in pos. "AUT."
not in auto AKC 22H staat 

verkeerd
Compr. no (  ) Alarm van Controleer compressor persgasthermostaat
disch temp. cut-out AKC  22H

 
Compr. no (  ) Alarm van Controleer compressor motorwikkelingsthermostaat
motor prot. cut-out AKC  22H

Compr. no (  ) Alarm van Controleer compressormotorbeveiliging
current cut-out AKC  22H

Compr.no (  ) Alarm van Controleer compressor oliedrukpressostaat
oil press. cut-out AKC  22H

Compr. no (  ) Alarm van Controleer compressor hogedrukpressostaat
disch press. cut-out AKC  22H

 
Cond. no (  ) Signaal op ingang Controleer condensormotorbeveiliging
safety cut-out DI () onderbroken

 
Low liquid level Laag koudemiddel Controleer hoeveelheid

niveau

Refrigerant leak Koudemiddel- Controleer op koudemiddellekkage
lekkage

Current fault Stroomstoring Controleer aardlekschakelaar

Phase fault Voedingsspanning Controleer voedingsspanning
storing

Liquid flow switch Foutmelding van Controleer schakeling
vloeistofstroom-
schakelaar

Air flow switch Foutmelding van Controleer schakeling
luchtstroom-
schakelaar

Speed controller Toerenregeling Controleer toerenregeling/frequentie-omvormer
fault is gestopt

Condensate pump storing in Controleer de pompschakeling
fault condensaatpomp

High condensate Vloeistofnivo Controleer nivo
level te hoog

RFG. Type Geen koudemiddel Selecteer koudemiddel (zie menu 2:02:05)
Not selected geselecteerd

Stand by mode Regeling is gestopt De hoofdschakelaar staat in positie "0" of "-1"
(zie menu 2:02:01)

Man. compr. cap. Regeling is De capaciteitsregeling van de compressor of condensor wordt 
ctrl set ON overgenomen geforceerd bediend.

Load shedding Piekbelastings- Signaal van een ander systeem.
begrenzing

No DI defined Er is geen DI- Definieer de ingang onder "Configuratie van ingangen" of
for compressor ingang voor de zet alarmbestemming op "0".

compressor
gedefinieerd
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