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Menulijst De menulijst geeft in AKM de functies weer van een regelaar. De omschrijving is verdeeld in
functiegroepen welke zichtbaar zijn op het scherm. Door op een bepaalde groep te klikken
worden de gemeten en/of ingestelde waarden zichtbaar.

Metingen Alle bij een functiegroep behorende metingen kunnen ook in grafiekvorm worden
weergegeven. Er kunnen maximaal acht metingen tegelijkertijd grafisch worden
weergegeven. Selecteer in de metingen lijst de gewenste waarden en klik op “Trend”.

Instellingen Er zijn vier soorten instellingen;  AAN/UIT instelling, instellingen met een variabele waarde,
tijdinstellingen en “herstel alarm”.

Voer een nieuwe waarde in via het toetsenbord of
m.b.v. de “schuif”. Zodra op “OK” is geklikt wordt de
nieuwe waarde van kracht..

Stel de gewenste waarde in en
druk op “OK”

Toepassing Deze handleiding (Mei 2000), is van toepassing op regelaars van het type AKC 25H5,
codenummer 084B2020 en 084B2021 met programmaversie 1.3x.

De omschrijving is verdeeld in
functiegroepen welke zichtbaar zijn
op het scherm. Door een bepaalde
groep te selecteren en op “OK” te
klikken worden de gemeten en/of
ingestelde waarden zichtbaar.  Als
voorbeeld is hier de groep
“Compressor Capacity Ctrl.”
geselecteerd.

In de lijst met metingen ziet u de
actuele gemeten waarden.
In de instellingen lijst ziet u de
ingestelde waarden. Door een
waarde te selecteren en op “OK” te
klikken kunt u de instelling wijzigen.

Functiegroepen
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Op de hiervoor beschreven methode kunnen nu alle functies stuk voor stuk worden ingesteld.
Als een regelaar op deze manier geheel is ingesteld kunnen deze waarden gekopieerd
worden om als basis te dienen voor het instellen van een andere regelaar. Let op, deze
regelaar moet van hetzelfde type zijn met dezelfde software versie!

Printen De gemaakte instellingen van een regelaar kunnen ook worden geprint. Selecteer hiertoe de

gewenste regelaar, en ga in het AKM hoofdmenu naar “AKC” →  “Print settings…” (zie ook
AKM handleiding).

Functies Hieronder volgt een overzicht van de functiegroepen met de daarbij behorende metingen en
instellingen. Indien gewenst kunnen de instellingen worden geprint (zie “printen” hierboven).

Alarmen

Hoofdfunctie

Metingen AKC Error Indien “ON” dan is er een alarmbericht. Zie pagina 11
Po οC Zuigdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang Po)
Comp.Cap.% Ingeschakelde compressorcapaciteit als percentage van totale capaciteit
Pc οC Persdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang Po)
Cond.Cap.% Ingeschakelde condensorcapaciteit in %
Rfg.Type R Uitlezing van het ingestelde koudemiddel

Instellingen   Mainswitch Hoofdschakelaar: 1: Regelen
0: Stop
-1: Service

Rfg. Type Koudemiddelselectie: 0:Geen koudemiddel geselecteerd 12:R142b
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

zie pagina 11.
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Taal Selecteren van een taal. Iedere regelaar is standaard voorzien van drie talen.
0: Engels
1: Duits
2: Frans

Let op! Als er een andere taal geselecteerd wordt moet deze regelaar via de AKM software
weer opnieuw ingelezen worden. Dit gaat als volgt:
- Selecteer de gewenste taal.
- Sluit het menu
- Ga vervolgens naar het menu “Instellingen” – “Uitgebreide instellingen” – “Verwijderen
  menutekst”
- Klik op bestand type “Standaard”
- Selecteer het codenummer en softwareversie van de betreffende regelaar
- Klik op “OK”
- Ga verder naar menu “Instellingen” – “Inlezen/veranderen netwerk"
- Vul hier de velden “Netwerk”, “Netwerkconfiguratie” en “Standaard menutekst AKC” in.
- Klik op “OK”
De teksten in de regelaar worden nu in de juiste taal uitgelezen.

Mains freq Stel de netwerkfrequentie in op 50 of 60 Hz

Compressorcapaciteitsregeling

Metingen AKC Error Indien “ON” dan is er een alarmbericht. Zie pagina 11
Po οC Zuigdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang Po)
Comp.Cap.% Ingeschakelde compressorcapaciteit als percentage van totale capaciteit
Pc  οC Persdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PC)
Cond.Cap.% Ingeschakelde condensorcapaciteit als percentage van totale capaciteit
Po Ref. οC Referentie zuigdruk
Req.Cap.% Referentie voor compressorcapaciteit
Sd οC Persgastemperatuur gemeten met temperatuurvoeler aan ingang Sd
SH K Gemeten oververhitting (Ss-Po)

(Ss = temperatuursignaal, Po = druksignaal)
Night s.b. Status nachtstandfunctie

ON: Een verhoging van de verdamperdruk is toegestaan
OFF: Normale situatie

Instellingen  Mainswitch Hoofdschakelaar: 1: Regelen
0: Stop
-1: Service

P0 SP °C Instelling voor de benodigde zuigdruk in °C
Man.Cap. Functie voor handmatige bediening

OFF: Geen handmatige bediening
ON: Compressorcapaciteit kan handmatig bediend worden.

Man.Cap.% Functie voor handmatige bediening
Handmatig instellen van de compressorcapaciteit
Deze waarde is een percentage van de totale te regelen capaciteit

++Zone s Tijdvertraging tussen het inschakelen van twee stappen in de regelbandbreedte boven
de "+Zone" band. (Instelling in seconden)

+Zone s Tijdvertraging tussen het inschakelen van twee stappen in de regelbandbreedte boven
de neutrale zone. (Instelling in seconden)

+Zone K Regelbandbreedte boven de neutrale zone
NZ K Neutrale zone voor de zuigdruk
-Zone K Regelbandbreedte onder de neutrale zone
-Zone s Tijdvertraging tussen het uitschakelen van twee stappen in de regelbandbreedte onder

de neutrale zone. (Instelling in seconden)
--Zone s Tijdvertraging tussen het uitschakelen van twee stappen in de regelbandbreedte onder

de "-Zone" band. (Instelling in seconden)
Step mode Schakelvolgorde voor compressoren

1: Sequentieel (eerste in, laatste uit)
2: Cyclisch (draaitijdegalisatie)

k1 Gain K Verschuiving bij max. referentiesignaal (10 V)
(Deze waarde wordt alleen ingesteld bij gebruik van "Ext.Ref" ingang)

NightRef K Waarde voor verschuiving van zuigdrukreferentie in samenhang met een actief
nachtstandsignaal (ingesteld in Kelvin)

ForcedNght Handmatig instellen van nachtstand
De zuigdrukreferentie verandert bij instelling in "NightRef K"
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Compressorstatus

Metingen AKC Error Indien “ON” dan is er een alarmbericht. Zie pagina 11
Po οC Zuigdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang Po)
Comp.Cap.% Ingeschakelde compressorcapaciteit als percentage van totale capaciteit
Pc  οC Persdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PC)
Cond.Cap.% Ingeschakelde condensorcapaciteit in %
1 Cap. % Actuele ingeschakelde capaciteit op deze compressor
1 Run Time Compressordraaitijd in uren

(Voor het op nul zetten van de urenteller zie menu "Uitgangen configureren")
1 Cut/24 h Aantal compressorstarts gedurende de afgelopen 24 uur

2 … Als hierboven voor compressor nr. 2 tot 9

Instellingen   Mainswitch Hoofdschakelaar: 1: Regelen
0: Stop
-1: Service

Condensorcapaciteitsregeling

Metingen AKC Error Indien “ON” dan is er een alarmbericht. Zie pagina 11
Po οC Zuigdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang Po)
Comp.Cap.% Ingeschakelde compressorcapaciteit als percentage van totale capaciteit
Pc  οC Persdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PC)
Cond.Cap.% Ingeschakelde condensorcapaciteit in %
Req.Cap.% Referentie voor condensorcapaciteit
Pc Ref. °C Persdruk referentie in °C
S7 °C Temperatuur gemeten door sensor S7
S8 °C Temperatuur gemeten door sensor S8

Instellingen   Mainswitch Hoofdschakelaar: 1: Regelen
0: Stop
-1: Service

Pc SP °C Instelling voor de benodigde persdruk in °C
Man.Cap. Functie voor handmatige bediening

OFF: Geen handmatige bediening
ON: Condensorcapaciteit kan handmatig bediend worden.

Man.Cap.% Functie voor handmatige bediening
Handmatig instellen van de condensorcapaciteit
Deze waarde is een percentage van de totale te regelen capaciteit

++Zone s Tijdvertraging tussen het inschakelen van twee stappen in de regelbandbreedte boven
de "+Zone" band. (Instelling in seconden)

+Zone s Tijdvertraging tussen het inschakelen van twee stappen in de regelbandbreedte boven
de neutrale zone. (Instelling in seconden)

+Zone K Regelbandbreedte boven de neutrale zone
NZ K Neutrale zone voor de zuigdruk
-Zone K Regelbandbreedte onder de neutrale zone
-Zone s Tijdvertraging tussen het uitschakelen van twee stappen in de regelbandbreedte onder

de neutrale zone. (Instelling in seconden)
--Zone s Tijdvertraging tussen het uitschakelen van twee stappen in de regelbandbreedte onder

de "-Zone" band. (Instelling in seconden)
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Veiligheidsfuncties

Metingen AKC Error Indien “ON” dan is er een alarmbericht. Zie pagina 11
Po οC Zuigdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang Po)
Comp.Cap.% Ingeschakelde compressorcapaciteit als percentage van totale capaciteit
Pc  οC Persdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang Pc)
Cond.Cap.% Ingeschakelde condensorcapaciteit in %

Instellingen   Mainswitch Hoofdschakelaar: 1: Regelen
0: Stop
-1: Service

Sd Max °C Max. waarde van de persgastemperatuur
(Bij overschrijding van deze waarde wordt de gehele compressorcapacteit uitgeschakeld)

Pc Max °C Max. waarde van de persdruk in °C
(Bij overschrijding van deze waarde wordt de gehele compressorcapacteit uitgeschakeld)
(Bij 3 K onder Pc Max. wordt de gehele condensorcapaciteit ingeschakeld)

Po Min °C Min. waarde van de zuigdruk in °C
(Als de gemeten waarde onder deze grens komt wordt de gehele compressorcapaciteit
uitgeschakeld)

Restart m Tijdvertraging voor herstart
(deze functie heeft betrekking op de drie functies: "Sd Max", "Pc Max" and "P0 Min")

SH Max K Alarmgrens voor max. oververhitting
SH Min K Alarmgrens voor min. oververhitting
SH Delay m Tijdvertraging van alarm voor "SH max" en "SH min"

Speciale functies

Metingen AKC Error Indien “ON” dan is er een alarmbericht. Zie pagina 11
Po οC Zuigdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang Po)
Comp.Cap.% Ingeschakelde compressorcapaciteit als percentage van totale capaciteit
Pc  οC Persdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PC)
Cond.Cap.% Ingeschakelde condensorcapaciteit in %

Instellingen   Mainswitch Hoofdschakelaar: 1: Regelen
0: Stop
-1: Service

Mo day h Tijdschema voor verschuiving van de verdamperdruk op maandag
Eindtijd voor nachtstand . Bij instelling “0” is er geen verschuiving.

Mo night h Vervolg tijdschema:
Start van de nachtstand indien zuigdruk is gewijzigd in menu “3:03:09”
Bij instelling “0” is er geen verschuiving deze dag

Tu day h Als hierboven, Dinsdag
Tu night h Als hierboven, Dinsdag
We day h Als hierboven, Woensdag
We night h Als hierboven, Woensdag
Th day h Als hierboven, Donderdag
Th night h Als hierboven, Donderdag
Fr day h Als hierboven, Vrijdag
Fr night h Als hierboven, Vrijdag
Sa day h Als hierboven, Zaterdag
Sa night h Als hierboven, Zaterdag
Su day h Als hierboven, Zondag
Su night h Als hierboven, Zondag
Po Ref. md. Verschuiving van de zuigdruk als functie van een extern signaal

1: Referentie = ingestelde referentie + spanningssignaal op ingang
“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
(Kan alleen ingesteld worden als hierboven genoemde functie “Po Ref.md”
is ingesteld op 2).

RH Ref. % Referentie voor relatieve vochtigheid. Wordt gebruikt als er een referentie-
signaal voor relatieve vochtigheid op ingang “EXT.REF” aanwezig is (Kan alleen
ingesteld worden als hierboven genoemde functie "Po Ref.md” is ingesteld op 2).
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ta Ref °C Referentie voor temperatuur in verband met temperatuurverplaatsing
Kan alleen ingesteld worden als hierboven genoemde functie “Po Ref.md”
 is ingesteld op 2

PoRefMax K Maximaal toegestane verhoging van de zuigdrukreferentie met extern signaal
PoRefMin K Maximaal toegestane reductie van de zuigdrukreferentie met extern signaal
LoadShed % Maximaal toegestane compressorcapaciteit indien ingang “LOAD SHED” is kortgesloten.
Inj.Diff K Temperatuurinstelling voor “vloeistofinspuiting in zuigleiding” functie.

De maximale oververhitting (SH max: zie 6:02:05)  verminderd met de hier ingevoerde
waarde is de temperatuur waarop de vloeistofinspuiting start (SH max -inj. diff.)

Sens. Po Versterkingsfactor voor de PI regelaar van de compressorregeling.
Deze instelling mag niet gewijzigd worden

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

min tm K Temperatuurverschil over de condensor bij de laagst mogelijke compressorcapaciteit.
 (tm differentie bij min. belasting)
(het temperatuurverschil tussen lucht- en condensatietemperatuur)

dim tm K Temperatuurverschil over de condensor bij maximale belasting
(tm differentie bij max. belasting)
(het temperatuurverschil tussen lucht- en condensatietemperatuur)

PcRefMax K Max. toegestane verhoging van de condensordrukreferentie d.m.v. een extern signaal
PcRefMin K Max. toegestane verlaging van de condensordrukreferentie d.m.v. een extern signaal
Heat SP °C Thermostaatwaarde bij warmteterugwinning (sensor S8) (inschakelwaarde)
HeatDiff K Temperatuurverschil voor de warmteterugwinning thermostaat

(uitschakelwaarde = inschakelwaarde + verschil)
Sens. Pc Versterkingsfactor voor de PI regelaar van de condensorregeling.

Deze instelling mag niet worden gewijzigd

Configuratie van ingangen

Metingen AKC Error Indien “ON” dan is er een alarmbericht. Zie pagina 11
Po οC Zuigdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang Po)
Comp.Cap.% Ingeschakelde compressorcapaciteit als percentage van totale capaciteit
Pc  οC Persdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang Po)
Cond.Cap.% Ingeschakelde condensorcapaciteit in %

Instellingen kunnen alleen worden gemaakt bij onderbroken circuit op klemmen 102 - 103.
Instellingen   Mainswitch Hoofdschakelaar: 1: Regelen

0: Stop
-1: Service

Er zijn drie parameters voor iedere ingang. Eerst moet worden gedefinieeerd wat de
ingang moet registreren, dan de informatie die erbij behoort en tot slot een tijdvertraging.

DI1 Type Alarmingang DI 1
0: Ingang niet in gebruik
1: Ingang registreert het compressor beveiligingscircuit

Compressor nr. wordt geselecteerd in het volgende menu
2: Ingang registreert het condensorbeveiligingscircuit

Ventilator nr. wordt geselecteerd in het volgende menu
3: Overige alarmbewaking. (De alarmtekst wordt geselecteerd in het volgende menu)

DI1 Dev.No Type = 1: (zie boven): Selecteer het compressor nr.
Type = 2: (zie boven): Selecteer het condensor nr.
Type = 3: (zie boven): Selecteer de alarmtekst
0: Fabrieksinstelling. Wijzig deze instelling naar een van de volgende waarden:
1: Low liquid level
2: Refrigerant leak
3: Current leak
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 registratie van het alarm en het daadwerkelijk activeren hiervan

DI … Als hierboven voor ingang DI 2 tot DI 9
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Configuratie van uitgangen

Metingen AKC Error Indien “ON” dan is er een alarmbericht. Zie pagina 11
Po οC Zuigdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang Po)
Comp.Cap.% Ingeschakelde compressorcapaciteit als percentage van totale capaciteit
Pc  οC Persdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PC)
Cond.Cap.% Ingeschakelde condensorcapaciteit in %

Instellingen kunnen alleen worden gemaakt bij onderbroken circuit op klemmen 102 - 103.
Instellingen   Mainswitch Hoofdschakelaar: 1: Regelen

0: Stop
-1: Service

DO1 Type Relaisuitgang wordt gebruikt voor:
0: Niet in gebruik
1: Compressor / compressorstap
2: Condensor / condensorstap

DO1 Dev.No Type = 1: (zie hierboven): Selecteer het compressor nr.
Type = 2: (zie hierboven): Selecteer het ventilator nr.

DO1 Cap. % Percentage capaciteit dat door betreffende uitgang geschakeld wordt in verhouding tot de
totale capaciteit van het systeem

DO1 Recy m Minimale tijd tussen twee opeenvolgende starts
(Als de uitgang een capaciteitsregeling of een ventilator regelt heeft deze instelling geen
effect).

DO1 ON m Minimale AAN tijd
(Als de uitgang een capaciteitsregeling of een ventilator regelt heeft deze instelling geen
effect).

DO1 Time h Uitlezing en correctie, indien toegepast, van urenteller

DO… Als hierboven voor DO 2 tot DO 9

Aanbeveling
Begin met aansluiten bij uitgang DO 1 en dan oplopend. Sla geen uitgangen over anders
worden eventuele DI-alarmen niet juist weergegeven.
Start toerenregeling wordt, indien toegepast, aangesloten op DO 9

Deze tekst is alleen relevant als speed Ctrl. is in pos. “ON” staat.
Als de uitgang wordt gebruikt voor het regelen van een toerenregeling voor een
compressor moet de instelling representatief zijn voor de maximale capaciteit die deze
compressor kan leveren. M.a.w. de nominale capaciteit maal de maximum snelheid wordt
omgezet in een percentage van de capaciteit van het gehele systeem.
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 maal de nominale snelheid.
De capaciteit wordt nu 1,3 x 10=13 kW.
Dit geeft een instelling van 56% (13/5+5+13)=0,56.

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

MinCap DO9 Instellen van de kleinste capaciteitstap in verhouding tot de maximale capaciteitstap.
Waarde = 0,5 voor compressoren en 0,3 voor ventilatoren.

AKV appl. De uitgang wordt gebruikt voor:
1: Vloeistofinjectie in de zuigleiding m.b.v. een elektronisch expansieventiel
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)
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Servicefunctie

Metingen AKC Error Indien “ON” dan is er een alarmbericht. Zie pagina 11
Po οC Zuigdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang Po)
Comp.Cap.% Ingeschakelde compressorcapaciteit als percentage van totale capaciteit
Pc  οC Persdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang Pc)
Cond.Cap.% Ingeschakelde condensorcapaciteit in %
P0 Bar Zuigdruk (gemeten met druktransmitter Po)
Pc Bar Persdruk (gemeten met druktransmitter Pc)
Ss °C Zuiggastemperatuur (gemeten met temperatuursensor Ss)
Sd °C Persgastemperatuur (gemeten met temperatuursensor Sd)
S6 °C Temperatuurmeting (uitgevoerd met temperatuurvoeler S6) een weergave van minder dan

-150°C betekent dat de ingang is kortgesloten
S7 °C Temperatuurmeting (uitgevoerd met temperatuursensor S7)
S8 °C Temperatuurmeting (uitgevoerd met temperatuursensor S8)
Ext.Ref. V Spanningssignaal op ingang "Ext.Ref."
Disp. Sel. Status of "Disp Sel" input (parameters Nos. 1 to 9 are displayed)
DI 1 Status van ingang DI 1. In pos. "ON" is het signaal OK en is de regeling vrijgegeven

DI … Als hierboven voor DI 2 tot DI 9

Load Shed. Status van de  “Load Shedding” ingang
0: Geen capaciteitsbegrenzing
1: Max. capaciteitsbegrenzing is geactiveerd

Tc Signal Status van de “TC” ingang  (AKC 14-116 signaal)
De spanning op de ingang is 230V in positie “OFF”

Ext.Main Status van externe “hoofdschakelaar” ingang In positie “UIT” wordt de regeling
gedwongen gestopt

AO Volt Status van "AO" uitgang (analoog signaal 0 - 10 V d.c.)
AKV % AKV uitgang openingsgraad in %
DO1 Relay Status van relaisuitgang DO 1. In pos. "ON" is het relais bekrachtigd
DO … Als hierboven voor DI 2 tot DI 9
AKC ON Status van relaisuitgang "AKC ON"

OFF: Geforceerd sluiten van alle AKV ventielen
ON: Normale bediening van alle AKC regelaars

Alarm Relay Status van alarm uitgang. In pos. "ON" is het relais gemaakt en is er geen alarm

Instellingen   Mainswitch Hoofdschakelaar: 1: Regelen
0: Stop
-1: Service

Man. Ctrl. ON: Handmatig regelen is toegestaan
LET OP! Er is géén registratie en bewaking
Indien klaar met handmatig regelen moet de instelling weer terug op "UIT"

AO Volt Handmatige bediening van analoge uitgang "AO"
AKV % Handmatige bediening van AKV uitgang

0%: Ventiel is gesloten
100%: Ventiel is volledig geopend

DO 1 Relay Handmatige bediening van relaisuitgang DO 1
ON: Relais bekrachtigd
OFF: Relais onbekrachtigd

DO … Als hierboven voor DO 2 tot DO 9

AKC ON Status van relaisuitgang "AKC ON"
OFF: Geforceerd sluiten van alle AKV ventielen
ON: Normale regeling van AKC regelaars

Alarm Relay Handmatige bediening van alarmrelais
ON: Relais bekrachtigd (geen alarm)
OFF: Relais onbekrachtigd
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Alarmbestemmingen

Metingen AKC Error Indien “ON” dan is er een alarmbericht. Zie pagina 11
Po οC Zuigdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang Po)
Comp.Cap.% Ingeschakelde compressorcapaciteit als percentage van totale capaciteit
Pc  οC Persdruk in οC  (gemeten via een drukopnemer aan ingang PC)
Cond.Cap.% Ingeschakelde condensorcapaciteit in %

Instellingen   Mainswitch Hoofdschakelaar: 1: Regelen
0: Stop
-1: Service

Netwerk ON: Indien alarmen worden geregistreerd via gateway met PC en/of printer
OFF: Indien alarmen worden geregistreerd via regelpaneel, type AKA 21

Voor onderstaande alarmteksten kan een prioriteit ingesteld worden
Er is keuze uit prioriteit 1, 2, 3 of 0 en hebben de volgende betekenis:

1: Alarm op relaisuitgang + bericht via DANBUSS + uitgang DO2 op de
    mastergateway wordt geactiveerd
2: Alleen bericht via DANBUSS
3: Als bij "1" echter wordt uitgang DO2 op de mastergateway niet geactiveerd
0: Géén alarm en géén bericht via DANBUSS
De individuele alarmen worden uitgelegd op pagina 11

StandbyMod (Regeling is gestopt)
Rfg.Type (Koudemiddel is gewijzigd)
Man. Ctrl. (Regeling is handmatig overgenomen)
No. DI Def. (DI-ingang is niet benoemd)
P0 Min °C (Min. waarde van de zuigdruk in °C)
Pc Max °C (Max. waarde van de persdruk in °C)
Sd Max °C (Max. waarde van de persgastemperatuur)
SH max/min (Alarmgrens voor max/min. oververhitting)
DI1 AlDest (Onderbreking in beveiligingscircuit op ingang DI 1)
DI2 AlDest (Onderbreking in beveiligingscircuit op ingang DI 2)
DI3 AlDest (Onderbreking in beveiligingscircuit op ingang DI 3)
DI4 AlDest (Onderbreking in beveiligingscircuit op ingang DI 4)
DI5 AlDest (Onderbreking in beveiligingscircuit op ingang DI 5)
DI6 AlDest (Onderbreking in beveiligingscircuit op ingang DI 6)
DI7 AlDest (Onderbreking in beveiligingscircuit op ingang DI 7)
DI8 AlDest (Onderbreking in beveiligingscircuit op ingang DI 8)
DI9 AlDest (Onderbreking in beveiligingscircuit op ingang DI 9)
P0 error (Fout P0 drukopnemer)
Pc error (Fout Pc drukopnemer)
Ss error (Fout Ss sensor)
Sd error (Fout Sd sensor)
S6 error (Fout S6 sensor)
S7 error (Fout S7 sensor)
S8 error (Fout S8 sensor)

AKM menu "For DANFOSS only"

Dit menu bevat data en instellingen t.b.v. speciale interne regelaarfuncties.
Deze instellingen mogen alleen gewijzigd worden door bevoegd Danfoss personeel.
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Alarmen

Alarmen kunnen één voor één worden bevestigd
door ze te selecteren en dan op "OK" te klikken. Er
verschijnt nu een alarmbericht, bijvoorbeeld:

Klik op "OK" om te bevestigen.
Hierna kan een van van de volgende
alarmberichten verschijnen:

Alarmbericht Betekenis Actie/oorzaak

Po Error Fout Po druktransmitter Controleer aansluitingen

Pc Error Fout Pc druktransmitter Controleer aansluitingen

Ss Error Fout Ss sensor Controleer sensoraansluitingen / sensorweerstand

Sd Error Fout Sd sensor Controleer sensoraansluitingen / sensorweerstand

S6 Error Fout S6 sensor Controleer sensoraansluitingen / sensorweerstand

S7 Error Fout S7 sensor Controleer sensoraansluitingen / sensorweerstand

S8 Error Fout S8 sensor Controleer sensoraansluitingen / sensorweerstand

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

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

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

Suction temp. too low Zuigdruk P0 is lager dan min. P0 instelling
te laag

Suction gas SH too high Zuiggasoververhitting (Ss-P0) SH is hoger dan max. SH instelling
te hoog

Suction gas SH too low Zuiggasoververhitting (Ss-P0) SH is lager  dan min. SH instelling
te laag

Compr. no (  ) safety cut-out Signaal op klem DI ( ) Controleer compressorbeveiligingscircuit
onderbroken

Compr. no (  ) not in auto Schakelaar op AKC22H Zet schakelaar in pos.  "AUT."
staat verkeerd

Het alarmmenu laat de active alarmen zien. Er verschijnen puntjes bovenin het scherm zolang de data
ingelezen wordt.
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Compr. no ( ) disch temp. cut-out Alarm van AKC 22H Controleer compressorpersgasthermostaat

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

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

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

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

Cond no ( ) safety cut-out Signal op klem DI ( ) Controleer condensormotorbeveiliging
onderbroken

Low liquid level Laag koudemiddel niveau Controleer hoeveelheid

Refrigerant leak Koudemiddellekkage Controleer op koudemiddellekkage

Current fault Stroomstoring Controleer aardlekschakelaar

Phase fault Voedingsspanningstoring Controleer voedingsspanning

Liquid flow switch Foutmelding van Controleer schakeling
vloeistofstroomschakelaar

Air flow switch Foutmelding van Controleer schakeling
luchtstroomschakelaar

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

Condensate pump fault Fout in condensaatpomp Controleer de pompschakeling

High condensate level Vloeistofnivo te hoog Controleer nivo

RFG.type not selected Geen koudemiddel Selecteer koudemiddel
geselecteerd

Stand by mode Regeling is gestopt De hoofdschakelaar staat in positie "0" (stop)
of "-1" (service).

Man. Compr. Cap. Regeling is overgenomen De regeling voor de compressor- of condensorcapaciteit is
Ctrl set ON handmatig overgenomen.

Load shedding Pieklastbegrenzing Signaal van een ander systeem

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

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogues, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products
already on order provided that such alternations can be made without subsequential changes being necessary in specifications already agreed.
All trademarks in this material are property of the respecitve companies. Danfoss and Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.
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