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LEGENDA OGÓLNA 
Dla każdego z poniższych rysunków w całym dokumencie obowiązuje następujące znaczenie: 

 Przycisk start/stop 

 
Przycisk Wprowadź 

 
Strzałka w dół 

 
Strzałka w górę 

 
DELTA T. Przykład: różnica temperatur między temperaturą wody wpływającej 
i wypływającej z wymiennika ciepła 

 
Oznacza migotanie znaku 

 
Rysunek zamieszczony na okładce ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi zobowiązania umownego. 
Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian konstrukcji urządzeń bez uprzedniego zawiadomienia.
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1 – WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA 
 
1.1 – Informacje ogólne 
 
Instalacja, uruchomienie i serwisowanie urządzenia może, 
w przypadku nieuwzględnienia pewnych czynników 
właściwych dla danej instalacji, wiązać się z zagrożeniami 
ze strony ciśnienia systemowego, elementów 
elektrycznych, poziomów napięć oraz samej lokalizacji 
(wystających cokołów i elementów zabudowy). Do 
bezpiecznej instalacji i uruchomienia urządzenia są 
uprawnione wyłącznie osoby przeszkolone z zakresu tego 
produktu, będące odpowiednio wykwalifikowanymi 
inżynierami, instalatorami i technikami instalacyjnymi. 
Podczas wykonywania dowolnych czynności 
serwisowych należy przeczytać, zrozumieć i przestrzegać 
wszystkich instrukcji i zaleceń zawartych w instrukcji 
instalacji i serwisowania produktu, jak również na 
tabliczkach i nalepkach znajdujących się na urządzeniu, 
jego elementach i dostarczanym osobno wyposażeniu 
pomocniczym. 
• Należy przestrzegać wszelkich standardowych 

przepisów i praktyk dotyczących bezpieczeństwa. 
• Należy zakładać okulary ochronne i rękawice robocze. 
• Do przenoszenia ciężkich przedmiotów należy używać 

odpowiednich narzędzi. Urządzenia należy przenosić 
ostrożnie i delikatnie sadowić. 

 
1.2 – Ochrona przed porażeniem prądem 
elektrycznym 
 
Dostęp do elementów elektrycznych jest dozwolony 
wyłącznie dla personelu posiadającego kwalifikacje 
zgodne z zaleceniami IEC (Międzynarodowej Komisji 
Elektrotechnicznej). Zaleca się szczególnie, aby od 
urządzenia odłączono wszystkie źródła zasilania 
elektrycznego przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac. 
Główne źródło zasilania należy odłączać za pomocą 
głównego wyłącznika zasilania bądź odłącznika. 
 
WAŻNE: Urządzenie wykorzystuje i emituje sygnały 
elektromagnetyczne. Testy wykazały, iż urządzenie jest 
zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej. 
 
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM: 
Nawet w przypadku wyłączenia zasilania głównego 
obwodu za pomocą wyłącznika zasilania bądź 
odłącznika, niektóre z obwodów mogą nadal być pod 
napięciem, ponieważ mogą być podłączone do osobnego 
źródła zasilania. 
 
RYZYKO OPARZEŃ: Prąd elektryczny powoduje 
czasowe bądź stałe nagrzewanie elementów. Należy 
zachować szczególną ostrożność podczas obchodzenia się 
z kablem zasilającym, kablami i przewodami 
elektrycznymi, pokrywą listwy zaciskowej i ramą silnika. 
 
Uruchomienie wentylatora: 
OSTRZEŻENIE: Wentylatory należy okresowo czyścić 
w zależności od warunków pracy. Wentylator może 
uruchomić się w dowolnym momencie, nawet przy 
wyłączonym urządzeniu. 

2 – OPIS OGÓLNY 
 
2.1 – Informacje ogólne 
 
PRO-DIALOG Plus jest systemem sterowania maszynami 
chłodniczymi jedno-, dwu- bądź trójobwodowymi 30RB 
bądź pompami ciepła powietrze-woda 30RQ. Pro-Dialog 
steruje uruchomieniem sprężarki służącym do utrzymania 
wymaganej temperatury wody wpływającej lub 
wypływającej z wymiennika ciepła. W trybie chłodzenia 
steruje pracą wentylatorów w celu utrzymania właściwego 
poziomu ciśnienia skraplania w każdym z obwodów. 
W urządzeniach typu pompa ciepła steruje on 
i optymalizuje cykle rozmrażania w każdym z obwodów 
celem zminimalizowania utraty wydajności grzewczej. 
Pro-Dialog stale monitoruje urządzenia zabezpieczające 
zapewniając ochronę urządzenia. Udostępnia on również 
program Szybkiego Testowania uwzględniający wszystkie 
wejścia i wyjścia. 
 
Wszystkie sterowniki PRO-DIALOG Plus mogą pracować 
zgodnie z trzema niezależnymi trybami: 
• Tryb lokalny: urządzenie jest sterowane poleceniami 

z interfejsu użytkownika. 
• Tryb zdalny: urządzenie jest sterowane poprzez styki 

zdalne (styki beznapięciowe). 
• Tryb CCN: urządzenie jest sterowane poleceniami z sieci 

Carrier Comfort Network (CCN). W tym przypadku 
stosowany jest kabel komunikacyjny łączący urządzenie 
z szyną komunikacyjną CCN. 

 
Tryb pracy musi zostać wybrany za pomocą przycisku 
Start/Stop opisanego w rozdziale 4.2.1. W przypadku 
autonomicznej pracy systemu PRO-DIALOG Plus 
(w trybie Lokalnym bądź Zdalnym) zachowuje on 
wszystkie własne funkcje sterujące, nie zapewnia jednak 
żadnej z funkcji sieci CCN. 
 
2.2 – Zastosowane skróty 
 
W niniejszej instrukcji obwody czynnika chłodniczego 
określane są jako obwód A, obwód B i obwód C. 
Sprężarka obwodu A jest oznaczona jako A1, A2, A3 
i A4. Dla obwodu B jest to odpowiednio B1, B2, B3 i B4, 
a dla obwodu C jest to C1, C2, C3 i C4. 
Często stosowane są poniższe skróty: 
CCN: Carrier Comfort Network 
CCn:  Tryb pracy: CCN 
LED:  Dioda elektroluminescencyjna 
LEN: Szyna czujników (wewnętrzna szyna 

komunikacyjna łącząca płytkę główną z płytkami 
zależnymi) 

LOFF: Tryb pracy: Lokalny wyłączony 
L-On: Tryb pracy: Lokalny włączony 
L-Sc: Tryb pracy: Lokalny włączony, aktywny 

harmonogram 
MASt: Tryb pracy: Jednostka nadrzędna (zespół jednostki 

nadrzędnej/zależnej) 
rEM:  Tryb pracy: zdalne styki 
SCT:  Temperatura wyjściowa nasycenia 
SST:  Temperatura wejściowa nasycenia 
EXV: Elektroniczny zawór rozprężny 
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3 – OPIS URZĄDZENIA 
 
3.1 – Informacje ogólne 
 

Rysunek 1 – Płytka sterownika 
 

 
 
Legenda 
1  Złącze CCN 
2  LED czerwony, status płytki 
3  LED zielony, szyna komunikacyjna LEN 
4  LED pomarańczowy, szyna komunikacyjna CCN 
5  Płytka bazowa PD5 
6  Styki podłączenia sterownika zdalnego użytkownika 
7  Wyjścia przekaźników płytki nadrzędnej użytkownika 
 
System sterowania składa się z płytki PD5-BASE, płytek 
SPM do sterowania sprężarką, płytek PD-AUX do 
sterowania wentylatorem oraz płytki NRCP2-BASE dla 
urządzeń wyposażonych w opcję zarządzania energią bądź 
odzysku ciepła. Wszystkie płytki komunikują się poprzez 
wewnętrzną szynę LEN. Płytki PD5-BASE stale 
obsługują dane otrzymywane z różnych sond ciśnienia 
i temperatury oraz zawierają program, który steruje całym 
urządzeniem. 
 
Interfejs użytkownika składa się z dwóch bloków 
wyświetlacza wyposażony w do 26 diod LED oraz do 16 
przycisków (w zależności od typu urządzenia). Jest on 
podłączony do głównej płytki bazowej zapewniając 
dostęp do pełnego zakresu parametrów sterujących. 

3.2 – Zasilanie elektryczne płytek 
 
Wszystkie płytki są zasilane ze wspólnego źródła 24 V 
napięcia zmiennego w stosunku do uziemienia. 
 
UWAGA: Przy podłączaniu zasilania elektrycznego do 
płytek należy zachować jego biegunowość, w przeciwnym 
wypadku mogą one bowiem ulec uszkodzeniu. 
 
W przypadku awarii zasilania urządzenie uruchamia się 
ponownie w sposób automatyczny, bez konieczności 
wydania polecenia z zewnątrz. Niemniej jednak wszelkie 
awarie aktywne w momencie awarii zasilania są 
zachowywane i mogą w pewnych okolicznościach 
uniemożliwić ponowne uruchomienie obwodu bądź 
samego urządzenia. 
 
3.3 – Diody elektroluminescencyjne na płytkach 
 
Wszystkie płytki stale kontrolują i wskazują prawidłową 
pracę własnych obwodów elektronicznych. Lampki 
diodowe (LED) na każdej z płytek świecą się 
w przypadku prawidłowego działania. 
• Czerwony LED migający co 2 sekundy na płytce 

bazowej NRCP-BASE oznacza prawidłowe jej działanie. 
Inna prędkość migotania wskazuje na awarię płytki bądź 
błąd programu. 

• Na wszystkich płytkach stale migocze zielony LED 
oznaczający, iż dana płytka komunikuje się 
w prawidłowy sposób po szynie wewnętrznej. Jeżeli 
LED nie migocze, oznacza to problem z kablem szyny 
LEN. 

• Migotanie pomarańczowego LED płytki głównej 
oznacza prowadzenie komunikacji po szynie CCN. 

 
3.4 – Czujniki 
 
Czujniki ciśnienia 
Stosowane są dwa rodzaje czujników elektronicznych do 
wykonywania pomiarów ciśnienia wejściowego 
i wyjściowego w każdym z obwodów. 
 
Termistory 
Czujniki temperatury wody parownika są instalowane po 
stronie dopływu i odpływu. Czujnik temperatury 
zewnętrznej jest montowany pod skrzynką sterownika. 
W przypadku sterowania zespołem jednostki 
nadrzędnej/zależnej można zastosować opcjonalny 
czujnik temperatury układu hydraulicznego (w przypadku 
regulacji temperatury wody wypływającej). 
 
W urządzeniach typu pompa ciepła czujnik umieszczony 
na przewodzie powietrznego wymiennika ciepła 
umożliwia pracę w trybie rozmrażania. 
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3.5 – Elementy sterujące 
 
Pompy parownika 
Sterownik może kontrolować jedną bądź dwie pompy 
parownika i zapewnić automatyczne przełączanie 
pomiędzy pompami. 
 
Grzałka parownika 
Chroni ona parownik (i grzałkę rurową dla urządzeń bez 
pompy) przed zamarznięciem w sytuacji, gdy urządzenie 
jest wyłączone. 
 
Kocioł 
To wyjście przekaźnikowe umożliwia uruchomienie 
i wyłączenie kotła. 

3.6 – Połączenia na listwie zaciskowej 
użytkownika 
 
3.6.1 – Opis ogólny 
Niżej wymienione styki są dostępne na listwie zaciskowej 
użytkownika na płytce PD5-BASE (patrz rysunek 1). 
Niektóre z nich mogą być wykorzystywane wyłącznie 
podczas pracy urządzenia w trybie pracy zdalnej (rEM). 
Poniższa tabela przedstawia styki na listwie zaciskowej 
użytkownika. 

 
URZĄDZENIE CHŁODNICZE 
Opis Styk/kanał Zacisk Płytka Uwagi 
Sterowanie pompy 
parownika 1 

J2A / CH19  PD5-BASE Sterownik może kontrolować jedną bądź dwie pompy parownika i zapewnić 
automatyczne przełączanie pomiędzy pompami. 

Sterowanie pompy 
parownika 2 

J2A / CH20  PD5-BASE Sterownik może kontrolować jedną bądź dwie pompy parownika i zapewnić 
automatyczne przełączanie pomiędzy pompami. 

Sterowanie grzałki 
parownika 

J2A / CH21  PD5-BASE Ta funkcja (oraz grzałka rurowa dla urządzeń bez pomp) chroni parownik 
przed zamarzaniem. 

Wyjście przekaźnika 
alarmu 

J3 / CH24  PD5-BASE Sygnalizuje alarmy 

Wyjście przekaźnika 
alertu 

J3 / CH25  PD5-BASE Sygnalizuje alerty 

Wyjście przekaźnika 
uruchomienia bądź 
gotowości 

J3 / CH26  PD5-BASE Sygnalizuje, czy urządzenie jest gotowe do uruchomienia bądź jest 
uruchomione. 

Styk 1: 
Start/Stop 

J4 / CH11 32-33 PD5-BASE Styk ten służy do uruchamiania i zatrzymywania urządzenia. Jest on 
uwzględniany wyłącznie wtedy, gdy urządzenie działa w trybie pracy zdalnej 
(rEM). 

Styk 2: 
Wybór nastawy 

J4 / CH12 65-66 PD5-BASE Styk ten jest uwzględniany wyłącznie wtedy, gdy urządzenie działa w trybie 
pracy zdalnej (rEM). 

Styk 3: 
Wybór ograniczenia 
wydajności 1 

J4 / CH13 63-64 PD5-BASE Patrz opis styków w rozdziałach 3.6.5 oraz 3.6.6. 

Styk 3 bis: 
Wybór ograniczenia 
wydajności 2 

CH9  NRCP2-BASE Styk występuje wyłącznie przy zastosowaniu opcji zarządzania energią. 

Wejście zabezpieczenia 
użytkownika 

J4 / CH15a 34-35 PD5-BASE Styk ten jest montowany szeregowo ze stykiem kontroli przepływu wody. 
Może być wykorzystany w dowolnym zabezpieczeniu użytkownika opartym 
na założeniu, że przy jego otwarciu urządzenie jest wyłączane. 
W przypadku, gdy styk nie jest używany, musi on zostać zmostkowany. 

Styk 4: 
Wybór odzysku ciepła 

J4 / CH14  PD5-BASE Styk służy do wyboru trybu odzysku ciepła. 

Styk 5: 
Status pracy pompy 

J12  PD5-BASE W przypadku jego otwarcia następuje kontrola pompy i jest generowany 
alarm. 

Połączenie z CCN    Szyna RS-485 służy do połączenia z CCN. 
- Styk 1: + sygnału 
- Styk 2: masa 
- Styk 3: - sygnału 
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URZĄDZENIE TYPU POMPA CIEPŁA 
Opis Styk/kanał Zacisk Płytka Uwagi 
Sterowanie pompy 
parownika 1 

J2A / CH19  PD5-BASE Sterownik może kontrolować jedną bądź dwie pompy parownika i zapewnić 
automatyczne przełączanie pomiędzy pompami. 

Sterowanie pompy 
parownika 2 

J2A / CH20  PD5-BASE Sterownik może kontrolować jedną bądź dwie pompy parownika i zapewnić 
automatyczne przełączanie pomiędzy pompami. 

Sterowanie grzałki 
parownika 

J2A / CH21  PD5-BASE Ta funkcja (oraz grzałka rurowa dla urządzeń bez pomp) chroni parownik 
przed zamarzaniem. 

Sterowanie zaworu 4-
drożnego A 

J2C/ CH22  PD5-BASE Sterownik kontroluje zawór 4-drożny przy przełączaniu pomiędzy trybami 
ogrzewania i chłodzenia oraz podczas cykli rozmrażania. 

Sterowanie zaworu 4-
drożnego B 

J2C/ CH23  PD5-BASE Sterownik kontroluje zawór 4-drożny przy przełączaniu pomiędzy trybami 
ogrzewania i chłodzenia oraz podczas cykli rozmrażania. 

Wyjście przekaźnika 
alarmu 

J3 / CH24  PD5-BASE Sygnalizuje alarmy 

Wyjście przekaźnika 
alertu 

J3 / CH25  PD5-BASE Sygnalizuje alerty 

Wyjście przekaźnika 
uruchomienia bądź 
gotowości 

J3 / CH26  PD5-BASE Sygnalizuje, czy urządzenie jest gotowe do uruchomienia bądź jest 
uruchomione. 

Styk 1: 
Start/Stop 

J4 / CH11 32-33 PD5-BASE Styk ten służy do uruchamiania i zatrzymywania urządzenia. Jest on 
uwzględniany wyłącznie wtedy, gdy urządzenie działa w trybie pracy zdalnej 
(rEM). 

Styk 2: 
Wybór nastawy 

J4 / CH12 65-66 PD5-BASE Styk ten jest uwzględniany wyłącznie wtedy, gdy urządzenie działa w trybie 
pracy zdalnej (rEM). 

Styk 3: 
Wybór ograniczenia 
wydajności 1 

J4 / CH13 63-64 PD5-BASE Patrz opis styków w rozdziałach 3.6.5 oraz 3.6.6. 

Styk 3 bis: 
Wybór ograniczenia 
wydajności 2 

CH9  NRCP2-BASE Styk występuje wyłącznie przy zastosowaniu opcji zarządzania energią. 

Wejście zabezpieczenia 
użytkownika 

J4 / CH15a 34-35 PD5-BASE Styk ten jest montowany szeregowo ze stykiem kontroli przepływu wody. 
Może być wykorzystany w dowolnym zabezpieczeniu użytkownika opartym 
na założeniu, że przy jego otwarciu urządzenie jest wyłączane. 
W przypadku, gdy styk nie jest używany, musi on zostać zmostkowany. 

Styk 4: 
Wybór 
ogrzewania/chłodzenia 

J4 / CH14  PD5-BASE Styk służy do wyboru trybu ogrzewania/chłodzenia. Jest on uwzględniany 
wyłącznie wtedy, gdy urządzenie działa w trybie pracy zdalnej (rEM). 

Styk 5: 
Status pracy pompy 

J5C / CH18  PD5-BASE W przypadku jego otwarcia następuje kontrola pompy i jest generowany 
alarm. 

Połączenie z CCN J12  PD5-BASE Szyna RS-485 służy do połączenia z CCN. 
- Styk 1: + sygnału 
- Styk 2: masa 
- Styk 3: - sygnału 
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3.6.2 – Styk beznapięciowy włącz / wyłącz / chłodzenie / 
ogrzewanie bez multipleksowania 
W przypadku braku wybrania funkcji automatycznego 
przełączania między trybami ogrzewania/chłodzenia 
(patrz rozdział 5.2), oraz jeżeli pozwala na to konfiguracja 
użytkownika (wybrana na interfejsie użytkownika Pro-
Dialog dla pompy ciepła), działanie styków 1 i 4 jest 
następujące: 
 
 WYŁĄCZONY WŁĄCZONY, 

chłodzenie 
WŁĄCZONY, 
ogrzewanie 

Styk 1 Otwarty Zamknięty Zamknięty 
Styk 4 – Otwarty Zamknięty 
Stan styku nieistotny 
 
3.6.3 – Styk beznapięciowy włącz / wyłącz / chłodzenie / 
ogrzewanie z multipleksowaniem 
W przypadku wybrania funkcji automatycznego 
przełączania między trybami ogrzewania/chłodzenia 
(patrz rozdział 5.2), oraz jeżeli pozwala na to konfiguracja 
użytkownika (wybrana na interfejsie użytkownika Pro-
Dialog dla pompy ciepła), działanie styków 1 i 4 jest 
multipleksowane: 
 
 WYŁĄCZONY WŁĄCZONY, 

chłodzenie 
WŁĄCZONY, 
ogrzewanie 

WŁĄCZONY, 
automat 

Styk 1 Otwarty Zamknięty Zamknięty Otwarty 
Styk 4 Otwarty Otwarty Zamknięty Zamknięty 
 
UWAGA: Funkcja automatycznego przełączania 
(WŁĄCZONY, automat) polega na wybieraniu trybu 
ogrzewania bądź chłodzenia w zależności od temperatury 
zewnętrznej (patrz rozdział 5.2). 

3.6.4 – Styk beznapięciowy wyboru nastawy 
Ten styk beznapięciowy umożliwia zmianę nastawy. 
Można je modyfikować w menu Nastawy. 
 
 Chłodzenie Ogrzewanie 
 CSP1 CSP2 Auto HSP1 HSP2 Auto 
Styk 2 Otwarty Zamknięty – Otwarty Zamknięty – 
 
3.6.5 – Styk beznapięciowy ograniczenia wydajności 
z opcją zarządzania energią 
W urządzeniach wyposażonych w opcję zarządzania 
energią styk ograniczenia wydajności 3 znajduje się na 
płytce PD5-BASE, a styk 3 bis na płytce NRP2-BASE. 
Ograniczenie wydajności jest multipleksowane. 
 
 Wydajność    
 100% limit 1 limit 2 limit 3 
Styk 3 Otwarty Zamknięty Otwarty Zamknięty 
Styk 3 bis Otwarty Otwarty Zamknięty Zamknięty 
 
3.6.6 – Styk beznapięciowy ograniczenia wydajności 
bez opcji zarządzania energią 
W urządzeniach niewyposażonych w opcję zarządzania 
energią styk ograniczenia wydajności 3 znajduje się na 
płytce PD5-BASE. 
 
 Wydajność    
 100%  limit 1  
Styk 3 Otwarty  Zamknięty  
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4 - KONFIGURACJA STEROWNIKA PRO-DIALOG PLUS 
 
4.1 – Ogólna charakterystyka interfejsu lokalnego 
 

 

 

 

 
Interfejs lokalny umożliwia wyświetlenie i dokonanie 
zmian wielu parametrów eksploatacyjnych. Interfejs 
składa się dwóch osobnych części: interfejsu głównego 
(sekcja lewa) oraz interfejsu uproszczonego (sekcja 
prawa). 
 
Interfejs główny 
Zapewnia dostęp do wszystkich danych i funkcji 
roboczych PRO-DIALOG PLUS. Składa się on z: 
• Wyświetlacza dwucyfrowego, wyświetlającego numer 

wybranej pozycji. 
• Wyświetlacza czterocyfrowego, wyświetlającego 

wartość wybranej pozycji. 
• Diod LED oraz przycisków uruchomienia/zatrzymania 

urządzenia, wyboru menu, wyboru pozycji menu 
i zmiany wartości. 

INTERFEJS GŁÓWNY 
PRZYCISK NAZWA OPIS 

 
Menu Umożliwia wybranie głównego menu. Każde główne menu jest reprezentowane przez ikonę. Aktywna ikona jest 

podświetlona. 

 
Strzałka w górę Umożliwia przewijanie przez pozycje menu (na wyświetlaczu dwucyfrowym). Jeżeli aktywny jest tryb zmian, przycisk ten 

potwierdza zwiększenie wartości danego parametru. 

 
Strzałka w dół Umożliwia przewijanie przez pozycje menu (na wyświetlaczu dwucyfrowym). Jeżeli aktywny jest tryb zmian, przycisk ten 

potwierdza zmniejszenie wartości danego parametru. 

 
Wprowadź Zapewnia dostęp do trybu zmian, zatwierdza modyfikację bądź powoduje wyświetlenie dodatkowego opisu pozycji. 

 
Start/stop Zatwierdza uruchomienie bądź zatrzymanie urządzenia w trybie lokalnym bądź zmianę trybu pracy. 

 
DIODY LED MENU INTERFEJSU GŁÓWNEGO 
LED NAZWA OPIS 

 
Menu 
INFORMACJE 

Powoduje wyświetlenie ogólnych parametrów pracy urządzenia. 

 
Menu 
TEMPERATURA 

Powoduje wyświetlenie wartości temperatur roboczych urządzenia. 

 
Menu 
CIŚNIENIE 

Powoduje wyświetlenie wartości ciśnień roboczych urządzenia. 

 
Menu 
NASTAWY 

Powoduje wyświetlenie nastaw urządzenia i umożliwia dokonanie ich zmiany. 

 
Menu 
WEJŚCIA 

Powoduje wyświetlenie statusu wejść cyfrowych i analogowych urządzenia. 

 
Menu 
WYJŚCIA/TESTY 

Powoduje wyświetlenie statusu wyjść urządzenia i umożliwia ich przetestowanie. 

 
Menu 
KONFIGURACJA 

Powoduje wyświetlenie konfiguracji urządzenia i umożliwia dokonanie zmian. 

 
Menu 
ALARMY 

Powoduje wyświetlenie aktywnych alarmów. 

 
Menu HISTORIA 
ALARMÓW 

Powoduje wyświetlenie historii alarmów. 

 
Menu 
CZAS PRACY 

Powoduje wyświetlenie czasu pracy urządzenia oraz ilości uruchomień urządzenia i sprężarek. 

INTERFEJS GŁÓWNY INTERFEJS UPROSZCZONY

BLOK MENU 
INTERFEJS DWUOBWODOWEJ

MASZYNY CHŁODNICZEJ

INTERFEJS GŁÓWNY INTERFEJS UPROSZCZONY

BLOK MENU 
INTERFEJS TRÓJOBWODOWEJ

MASZYNY CHŁODNICZEJ

INTERFEJS GŁÓWNY INTERFEJS UPROSZCZONY

BLOK MENU

INTERFEJS DWUOBWODOWEJ 
POMPY CIEPŁA
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Interfejs uproszczony (sekcja prawa) zawiera uproszczony 
schemat urządzenia oraz przyciski i diody LED. Zapewnia 
on szybki dostęp do głównych parametrów roboczych 
urządzenia. 
 
DIODY LED INTERFEJSU UPROSZCZONEGO 
LED ZNACZENIE, JEŻELI SIĘ ŚWIECI 

 
Zielony LED: 
Urządzenie może być uruchomione bądź już jest uruchomione 

 
Czerwony LED: 
- Świeci się: obwód A bądź urządzenie wyłączone przez alarm 
- Miga: obwód A bądź urządzenie działa przy aktywnym alarmie 

 
Czerwony LED: 
- Świeci się: obwód B bądź urządzenie wyłączone przez alarm 
- Miga: obwód B bądź urządzenie działa przy aktywnym alarmie 

 
Czerwony LED: 
- Świeci się: obwód C bądź urządzenie wyłączone przez alarm 
- Miga: obwód C bądź urządzenie działa przy aktywnym alarmie 

 
Zielony LED: 
Uruchomiona pompa parownika. 

 

Żółte LEDy: 
Od góry do dołu – status start/stop sprężarki A1, A2, A3 i A4 bądź 
B1, B2, B3 i B4 bądź C1, C2, C3 i C4. LED migający oznacza, iż 
obwód pracuje w trybie ochronnym bądź rozmrażania (A, B 
lub C). 

 
Zielony LED: 
Urządzenie działa w trybie ogrzewania. 

 
Zielony LED: 
Urządzenie działa w trybie chłodzenia. 

 
PRZYCISKI INTERFEJSU UPROSZCZONEGO (DWUOBWODOWEGO) 
PRZYCISK WIDOK 

 
Przycisk niebieski: temperatura wody wpływającej bądź 
wypływającej z parownika, w °C 
Przycisk szary: temperatura powietrza zewnętrznego w °C 

 
Punkt regulacji (nastawa + przesunięcie) w °C 

(1) 
Naciśnij 1: ciśnienie wyjściowe w obwodzie A/B w kPa 
Naciśnij 2: temperatura wyjściowa nasycenia w obwodzie A/B 
w °C 

(1) 
Naciśnij 1: ciśnienie wejściowe w obwodzie A/B w kPa 
Naciśnij 2: temperatura wejściowa nasycenia w obwodzie A/B 
w °C 

(1) 
Naciśnij 1: czas pracy sprężarki A1/B1 w h/10 bądź h/100 
Naciśnij 1: czas pracy sprężarki A2/B2 w h/10 bądź h/100 
Naciśnij 1: czas pracy sprężarki A3/B3 w h/10 bądź h/100 
Naciśnij 1: czas pracy sprężarki A4/B4 w h/10 bądź h/100 

(1) Dla każdego z dwóch obwodów istnieje osobny przycisk. 
 
PRZYCISKI INTERFEJSU UPROSZCZONEGO (TRÓJOBWODOWEGO) 
PRZYCISK WIDOK 

 
Przycisk niebieski: temperatura wody wpływającej bądź 
wypływającej z parownika, w °C 
Przycisk szary: temperatura powietrza zewnętrznego w °C 

 
Punkt regulacji (nastawa + przesunięcie) w °C 

(1) 
Naciśnij 1: ciśnienie wyjściowe w obwodzie A/B/C w kPa 
Naciśnij 2: temperatura wyjściowa nasycenia w obwodzie 
A/B/C w °C 

(1) 
Naciśnij 1: ciśnienie wejściowe w obwodzie A/B/C w kPa 
Naciśnij 2: temperatura wejściowa nasycenia w obwodzie 
A/B/C w °C 

(1) 
Naciśnij 1: czas pracy sprężarki A1/B1/C1 w h/10 bądź h/100 
Naciśnij 1: czas pracy sprężarki A2/B2/C2 w h/10 bądź h/100 
Naciśnij 1: czas pracy sprężarki A3/B3/C3 w h/10 bądź h/100 
Naciśnij 1: czas pracy sprężarki A4/B4/C4 w h/10 bądź h/100 

 
Naciśnij 1: Wybiera obwód A w celu wyświetlenia informacji  
(tylko w urządzeniach trójobwodowych) 

 
Naciśnij 1: Wybiera obwód B w celu wyświetlenia informacji  
(tylko w urządzeniach trójobwodowych) 

 
Naciśnij 1: Wybiera obwód C w celu wyświetlenia informacji  
(tylko w urządzeniach trójobwodowych) 

(1) Dla wszystkich trzech obwodów jest jeden wspólny przycisk; w celu 
wyboru obwodu naciśnij jeden z trzech ostatnich opisanych wyżej 
przycisków. 

4.2 – Sterowanie uruchomieniem/zatrzymaniem 
 
4.2.1 – Opis 
Uruchomienie/zatrzymanie urządzenia może być 
sterowane poprzez jedną z poniższych metod: 
• Lokalnie na danym urządzeniu (tryb pracy Lokalny) 
• Poprzez sterowanie zdalne za pomocą styków 

użytkownika (tryb pracy zdalny) 
• Poprzez sterownik CCN za pomocą CCN (tryb pracy 

CCN) 
 
Interfejs główny zawiera przycisk Start/Stop, który może 
być wykorzystywany do zatrzymania bądź uruchomienia 
urządzenia w lokalnym trybie pracy bądź do wybrania 
trybu zdalnego bądź CCN. 
 
Dostępne tryby pracy są opisane w następnej tabeli. 
 
Za pomocą przycisku Start/Stop można wybrać 
następujące tryby pracy: 
 
TRYB PRACY 
WYŚWIETLACZ 
CZTEROCYFROWY

OPIS 

LOFF Lokalny wyłączony. Urządzenie jest zatrzymane 
w trybie lokalnym. 

L-On Lokalny włączony. Urządzenie jest w lokalnym trybie 
sterowania i może być uruchomione. 

L-Sc* Lokalny włączony – sterowanie czasomierzem. 
Urządzenie jest w lokalnym trybie sterowania. Może 
zostać uruchomione, o ile dany okres jest oznaczony 
jako zajęty. Jeżeli zaś program czasomierza pracy 
urządzenia wykazuje okres braku zajętości, 
urządzenie pozostaje wyłączone do momentu 
osiągnięcia okresu zajętości. 

CCN* CCN. Urządzenie jest sterowane poprzez polecenia 
CCN. 

rEM* Zdalny. Urządzenie jest sterowane poprzez styki 
sterownika zdalnego. 

MAST* Jednostka nadrzędna. Urządzenie pracuje jako 
jednostka nadrzędna w zespole nadrzędna/zależna. 
Wyświetlane w przypadku gdy urządzenie jest 
skonfigurowane dla trybu sterowania jednostki 
nadrzędnej/zależnej. 

Legenda 
* Wyświetlane, jeżeli wymagane przez konfigurację. 

Bardziej szczegółowy opis poleceń służących do uruchomienia bądź 
zatrzymania urządzenia, w każdym z trybów pracy, jest zawarty 
w Rozdziale 5.1. 

 
4.2.2 – Zatrzymywanie urządzenia w trybie lokalnym 
Urządzenie można w dowolnym momencie zatrzymać 
w trybie lokalnym poprzez naciśnięcie przycisku 
Start/Stop. 
W CELU ZATRZYMANIA URZĄDZENIA 
PRZYCISK DZIAŁANIE WYŚWIE-

TLACZ 
DWU-
CYFROWY 

WYŚWIE-
TLACZ 
CZTERO-
CYFROWY 

 

Naciśnij przycisk Start/Stop na 
mniej niż 4 sekundy (wystarczy go 
dotknąć). 

C LOFF 
 

 
Po zwolnieniu przycisku urządzenie 
zatrzymuje się bez konieczności 
podjęcia dalszych działań. 

t LOFF 

 
4.2.3 – Uruchamianie urządzenia i wybór trybu pracy 
Urządzenie można uruchomić w trybie lokalnym, można 
też w dowolnym momencie zmienić tryb pracy za pomocą 
przycisku Start/Stop. W poniższym przykładzie 
urządzenie zostaje zatrzymane (LOFF), a użytkownik 
chce uruchomić je w trybie lokalnym. 
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URUCHOMIENIE W POPRZEDNIO ZASTOSOWANYM TRYBIE PRACY 
PO ZATRZYMANIU URZĄDZENIA W TRYBIE LOKALNYM (LOFF) 
PRZYCISK DZIAŁANIE WYŚWIE-

TLACZ 
DWU-
CYFROWY 

WYŚWIE-
TLACZ 
CZTERO-
CYFROWY 

 Urządzenie jest zatrzymane 
w trybie lokalnym. Ostatnio 
zastosowanym trybem pracy jest 
lokalny włączony (L-ON) 

 LOFF 
 

 
Przytrzymaj przycisk Start/Stop 
przez 4 sekundy (wystarczy krótkie 
naciśnięcie). Zostanie wyświetlony 
napis „L-ON”. Na wyświetlaczu 
dwucyfrowym miga „C” wskazując, 
iż sterownik oczekuje na 
potwierdzenie. 

 

L-On 

 
Naciśnij przycisk Wprowadź, by 
potwierdzić wybrany tryb pracy. Na 
wyświetlaczu dwucyfrowym jest 
wyświetlane „t” oznaczające, iż tryb 
pracy został wybrany. Jeżeli 
przycisk Wprowadź nie zostanie 
naciśnięty w odpowiednim czasie, 
sterownik anuluje zmianę 
i pozostanie w trybie zatrzymania. 

t L-On 

 

ZMIANA TRYBU PRACY 
PRZYCISK DZIAŁANIE WYŚWIE-

TLACZ 
DWU-
CYFROWY 

WYŚWIE-
TLACZ 
CZTERO-
CYFROWY 

 
Naciskaj przycisk wyboru trybu 
pracy przez ponad 4 sekundy. 

C LOFF 
 

 
Przytrzymaj przycisk Start/Stop. 
Do momentu zwolnienia przycisku 
wyświetlane są jeden po drugim 
dostępne tryby pracy. 

 

 
 Zwolnij przycisk Start/Stop po 

wyświetleniu odpowiedniego trybu 
pracy (w tym przykładzie L-On). Na 
wyświetlaczu dwucyfrowym miga 
„C” wskazując, iż sterownik 
oczekuje na potwierdzenie. 

 

L-On 

 
Naciśnij przycisk Wprowadź, by 
potwierdzić wybrany tryb pracy 
(w tym przykładzie: L-On). Na 
wyświetlaczu dwucyfrowym jest 
wyświetlane „t” oznaczające, iż tryb 
pracy został wybrany. Jeżeli 
przycisk Wprowadź nie zostanie 
naciśnięty w odpowiednim czasie, 
sterownik anuluje zmianę i będzie 
kontynuował poprzedni tryb pracy. 

t L-On 

 

4.3 – Menu 
 

4.3.1 – Wybór menu 
Przycisk MENU umożliwia wybranie menu z 10 
dostępnych menu. Za każdym naciśnięciem tego 
przycisku podświetla się kolejno jedna z 10 diod LED 
rozmieszczonych przy odpowiednich ikonach 
odpowiadających głównemu menu. Menu aktywnym jest 
to, przy którym jest podświetlona dioda LED. Jeżeli menu 
jest puste, jego dioda LED nie zostaje podświetlona. 
W celu szybkiego przewijania przez menu należy 
przytrzymać przycisk MENU. 
 

4.3.2 – Wybór pozycji menu 
Przyciski Strzałka w górę i w dół umożliwiają przewijanie 
przez pozycje menu. Na wyświetlaczu dwucyfrowym 
wyświetlane są numery pozycji menu. Numer pozycji 
zwiększa się bądź zmniejsza za każdym naciśnięciem 
przycisku Strzałka w górę bądź w dół. Nie są wyświetlane 
pozycje menu, które nie są wykorzystywane, bądź są 
niekompatybilne z daną konfiguracją. Wartość bądź status 
związany z aktywną pozycją jest wyświetlany na 
wyświetlaczu czterocyfrowym. W celu szybkiego 

przewijania przez pozycje należy przytrzymać przyciski 
Strzałka w górę lub w dół. 
Poniższy przykład ilustruje sposób uzyskania dostępu do 
pozycji 3 w menu Ciśnienie. 
 

WYBÓR POZYCJI MENU 
CZYNNOŚĆ NACIŚNIJ 

PRZYCISK 
LED 
MENU 

NUMER 
POZYCJI NA 
WYŚWIE-
TLACZU DWU-
CYFROWYM 

Naciskaj przycisk MENU do 
momentu zaświecenia się diody 
LED oznaczonej CIŚNIENIE. 

  

 
0 
 
 
0 

Naciskaj jeden z przycisków 
Strzałka do momentu wyświetlenia 
wartości 3 na wyświetlaczu 
dwucyfrowym (pozycja numer 3) 

 

 

1 
 
 
2 
 
 
3 

 
4.3.3 – Zmiana wartości parametru / dostęp do 
podmenu 
Naciśnij przycisk Wprowadź przez ponad 2 sekundy, aby 
przejść w tryb zmian bądź wybrać podmenu. Pozwala to 
na skorygowanie wartości danej pozycji bądź wybranie 
podmenu za pomocą przycisków Strzałka w górę i w dół 
(o ile oczywiście użytkownik jest uprawiony do zmiany 
danej pozycji). W przypadku uaktywnienia trybu zmian 
dioda LED tego głównego menu, do którego należy dana 
pozycja, miga w bloku menu. Po uzyskaniu wymaganej 
wartości należy nacisnąć ponownie przycisk Zatwierdź, 
aby zatwierdzić zmianę bądź przejść do podmenu. W tym 
momencie dioda LED menu, do którego należy dana 
pozycja przestaje migać, co oznacza, iż tryb zmian jest już 
nieaktywny. 
 
W trybie zmian wartość korygowana zwiększa się bądź 
zmniejsza co 0,1 za każdym naciśnięciem przycisków 
Strzałek. Przytrzymanie jednego z tych przycisków 
przyspiesza zwiększanie bądź zmniejszanie wartości. 
 
UWAGA: Dostęp do podmenu może wymagać 
wprowadzenia hasła. Jest ono wymagane automatycznie. 
Patrz rozdział 4.3.11.2. 
 
Poniższy przykład ilustruje sposób wykonania zmiany 
wartości pozycji 1 w menu Nastawy. 
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4.3.4 – Rozszerzenie wyświetlania 
Naciśnięcie przycisku Wprowadź powoduje przewijanie 
23-znakowego rozszerzonego opisu przez wyświetlacz 
czterocyfrowy. Wszystkie menu użytkownika 
udostępniają rozszerzenie aktualnie wyświetlanych 
parametrów. Po zakończeniu wyświetlania rozszerzenia 
wyświetlacz czterocyfrowy powraca do wyświetlania 
wartości danej pozycji. Funkcję tę można zablokować 
poprzez menu Konfiguracja Użytkownika. 
 

 

 
MODYFIKACJA WARTOŚCI PARAMETRU     
CZYNNOŚĆ NACIŚNIJ PRZYCISK LED MENU NUMER POZYCJI 

NA WYŚWIETLACZU 
DWUCYFROWYM 

WARTOŚĆ POZYCJI 
NA WYŚWIETLACZU 
DWUCYFROWYM 

Przytrzymaj przycisk MENU do momentu zaświecenia się LED dla 
menu NASTAWY. 

  

 
0 
 
 
0 

 

Naciskaj jeden z przycisków Strzałka do momentu wyświetlenia na 
wyświetlaczu dwucyfrowym wartości 1 (pozycja numer 1 – nastawa 
chłodzenia 2). 
Wartość dla nastawy 2 jest wyświetlana na wyświetlaczu 
czterocyfrowym (w tym przykładzie 6,0 ºC).   

1 
 
 
1 

 
 
 
6.0 

Naciśnij przycisk Wprowadź przez ponad 2 sekundy, aby umożliwić 
modyfikację wartości związanej z pozycją 1. 
LED menu Nastawy oraz wyświetlacz dwucyfrowy będą migać 
wskazując, iż tryb zmian jest aktywny. 

 
  

6.0 

Naciskaj przycisk Strzałka w dół do momentu wyświetlenia na 
wyświetlaczu czterocyfrowym wartości 5,7. LED menu Nastawy 
oraz wyświetlacz dwucyfrowy będą nadal migać. 

 

 

 

 

 

5.9 
 
 
5.8 
 
 
5.7 

Naciśnij ponownie przycisk Wprowadź w celu zatwierdzenia 
zmiany. Nowa wartość nastawy wynosi 5,7 °C. LED menu Nastawy 
oraz wyświetlacz dwucyfrowy przestają migać wskazując, iż tryb 
zmian nie jest już aktywny. 

  

1 5.7 
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STRUKTURA MENU 
 

 
 

MENU GŁÓWNE 

PODMENU 

POD-PODMENU

POD-POD-PODMENU 

UWAGA: Pozycje w nawiasach odpowiadają 
wartości wyświetlanej przez interfejs użytkownika. 

STATUS TEMPERATURA CIŚNIENIE NASTAWY WEJŚCIA WYJŚCIA KONFIGURACJA ALARMY HISTORIA ALARMÓW ALARMY 

UŻYTKOWNIKA
[USEr] 

UŻYTKOWNIKA 1 
[USEr 1] 

UŻYTKOWNIKA 2 
[USEr 2] 

HARMONOGRAM 1
[SCHEduLE 1] 

OKRES 1 
[PEriod 1] 

OKRES 2 
[PEriod 2] 

OKRES 3 
[PEriod 3] 

OKRES 4 
[PEriod 4] 

OKRES 5 
[PEriod 5] 

OKRES 6 
[PEriod 6] 

OKRES 7 
[PEriod 7] 

OKRES 8 
[PEriod 8] 

ŚWIĘTA 1 
[HoLidAy 1] 

ŚWIĘTA 2 
[HoLidAy 2] 

ŚWIĘTA 3 
[HoLidAy 3] 

ŚWIĘTA 4 
[HoLidAy 4] 

ŚWIĘTA 5 
[HoLidAy 5] 

ŚWIĘTA 6 
[HoLidAy 6] 

ŚWIĘTA 7 
[HoLidAy 7] 

ŚWIĘTA 8 
[HoLidAy 8] 

ŚWIĘTA 16 
[HoLidAy 16]

ŚWIĘTA 
[HoLidAy] 

GODZINA+DATA
[dAtE] 

KOMUNIKACJA 
[broadCASt] 

SERWISOWA 
[SErviCE] 

FABRYCZNA 
[FACtorY] 

SERWISOWA 1 
[SErviCE 1] 

SERWISOWA 2 
[SErviCE 2] 

HSM 
[HSM] 

NADRZĘDNY/ 
ZALEŻNY 

[MAStEr SLAvE] 

CZAS PRACY 1 
[RuntIME 1] 

KONSERWACJA
[MAIntEnAnCE] 

WYJŚCIE 1 WYJŚCIE 2 CZAS PRACY 2 
[RuntIME 2] 

CZAS PRACY 3 
[RuntIME 3] 

HARMONOGRAM 2
[SCHEduLE 2] 

OKRES 1 
[PEriod 1] 

OKRES 2 
[PEriod 2] 

OKRES 3 
[PEriod 3] 

OKRES 4 
[PEriod 4] 

OKRES 5 
[PEriod 5] 

OKRES 6 
[PEriod 6] 

OKRES 7 
[PEriod 7] 

OKRES 8 
[PEriod 8] 
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Struktura drzewa menu 
   

  
          

POZYCJA STATUS TEMPERATURA CIŚNIENIE NASTAWY WEJŚCIA WYJŚCIA KONFIGURACJA ALARMY HISTORIA CZAS PRACY 
0 Wyświetlacz domyślny Temperatura wody 

wpływającej do parownika 
Ciśnienie wyjściowe 
w obwodzie A 

Nastawa chłodzenia 1 Styk 1: włącz / wyłącz / 
ogrzewanie / chłodzenie 

Wyjście 1 PODMENU: Konfiguracja 
Użytkownika (USEr) 

Ilość aktywnych 
alarmów / 
zerowań** 

Kod alarmu 
historycznego 1** 

PODMENU: 
Czas pracy 1 

1 Tryb Temperatura wody 
wypływającej z parownika 

Ciśnienie wejściowe 
w obwodzie A 

Nastawa chłodzenia 2 Styk 2: wybór nastawy Wyjście 2 PODMENU: Konfiguracja 
Serwisowa (SErviCE) 

Kod aktywnego 
alarmu 1** 

Kod alarmu 
historycznego 2** 

PODMENU: 
Czas pracy 2 

2 Tryb zajętości maszyny 
chłodniczej* 

Temperatura zewnętrzna Ciśnienie wyjściowe 
w obwodzie B* 

Nastawa produkcji lodu* Styk 4: ogrzewanie / 
chłodzenie[1]* 

 PODMENU: Konfiguracja 
Fabryczna (FACtorY) 

Kod aktywnego 
alarmu 2** 

Kod alarmu 
historycznego 3** 

PODMENU: 
Czas pracy 3 

3 Pozostały czas w minutach Temperatura wody 
wpływającej podczas 
odzysku ciepła* 

Ciśnienie wejściowe 
w obwodzie B* 

Nastawa ogrzewania 1* Styk 4: odzyskiwanie ciepła 
[2]* 

 - Kod aktywnego 
alarmu 3** 

Kod alarmu 
historycznego 4** 

PODMENU: 
Konserwacja 

4 Wybór chłodzenia / 
ogrzewania* 

Temperatura wody 
wypływającej podczas 
odzysku ciepła* 

Ciśnienie wyjściowe 
w obwodzie C* 

Nastawa ogrzewania 2* Status wejścia zabezpieczenia 
użytkownika 

 - Kod aktywnego 
alarmu 4** 

Kod alarmu 
historycznego 5** 

- 

5 Status chłodzenia / 
ogrzewania* 

Temperatura wyjściowa 
nasycenia w obwodzie A 

Ciśnienie wejściowe 
w obwodzie C* 

Próg automatycznego 
przełączania (tryb chłodzenia)*

Status styku pracy pompy 
wodnej* 

 - Kod aktywnego 
alarmu 5** 

Kod alarmu 
historycznego 6** 

- 

6 Wybór odzysku ciepła* Temperatura wejściowa 
nasycenia w obwodzie A 

Podciśnienie 
w obwodzie A* 

Próg automatycznego 
przełączania (tryb 
ogrzewania)* 

Termostat skrzynki sterownika  - - Kod alarmu 
historycznego 7** 

- 

7 Wydajność całkowita w % Temperatura wejściowa 
w obwodzie A 

Podciśnienie 
w obwodzie B* 

Nastawa wejścia odzysku 
ciepła* 

Styk 3: wybór ograniczenia 
wydajności 1* 

 - - Kod alarmu 
historycznego 8** 

- 

8 Wydajność obwodu A w % Przegrzanie w obwodzie A - Martwe pasmo wejścia 
odzysku ciepła* 

Styk 3 bis: wybór ograniczenia 
wydajności 2* 

 - - Kod alarmu 
historycznego 9** 

- 

9 Wydajność obwodu B w % Temperatura wyjściowa 
nasycenia w obwodzie B 

- Nastawa ograniczenia 
wydajności 1* 

Styk zdalny produkcji lodu*  - - Kod alarmu 
historycznego 10**

- 

10 Wydajność obwodu C w % Temperatura wejściowa 
nasycenia w obwodzie B 

- Nastawa ograniczenia 
wydajności 2* 

Styk urządzenia zdalnego, 
ciągły tryb zajętości* 

 - - Kod alarmu 
historycznego 11**

- 

11 Obecne ograniczenie 
wydajności w % 

Temperatura wejściowa 
w obwodzie B 

- Nastawa ograniczenia 
wydajności 3* 

Wejście zabezpieczenia 
użytkownika* 

 - - Kod alarmu 
historycznego 12**

- 

12 Obecne ograniczenie 
jednostki zależnej w %* 

Przegrzanie w obwodzie B - Liniowy wzrost obciążenia* Wartości graniczna limitu 
wydajności* 

 - - Kod alarmu 
historycznego 13**

- 

13 Nastawa trybu lokalnego Temperatura wyjściowa 
nasycenia w obwodzie C* 

- Chłodzenie – próg 
przesunięcia zerowego* 

Wartość przesunięcia 
nastawy* 

 - - Kod alarmu 
historycznego 14**

- 

14 Nastawa trybu zajętości Temperatura wejściowa 
nasycenia w obwodzie C* 

- Chłodzenie – próg 
przesunięcia pełnego* 

Wysokość temperatury 
zewnętrznej* 

 - - Kod alarmu 
historycznego 15**

- 

15 Nastawa aktywna Temperatura wejściowa 
w obwodzie C* 

- Chłodzenie – wartość 
przesunięcia pełnego* 

Temperatura przechłodzenia 
cieczy, obwód A* 

 - - Kod alarmu 
historycznego 16**

- 

16 Punkt regulacji Przegrzanie w obwodzie C* - Ogrzewanie – próg 
przesunięcia zerowego* 

Temperatura przechłodzenia 
cieczy, obwód B* 

 - - Kod alarmu 
historycznego 17**

- 

17 Regulowana temperatura 
wody 

Temperatura rozmrażania, 
obwód A* 

- Ogrzewanie – próg 
przesunięcia pełnego* 

Temperatura przechłodzenia, 
obwód A* 

 - - Kod alarmu 
historycznego 18**

- 

18 Wskaźnik trwania odzysku 
ciepła, obwód A* 

Temperatura rozmrażania, 
obwód B* 

- Ogrzewanie – wartość 
przesunięcia pełnego* 

Temperatura przechłodzenia, 
obwód B* 

 - - Kod alarmu 
historycznego 19**

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

19 Wskaźnik trwania odzysku 
ciepła, obwód B* 

Temperatura wody 
systemowej* 

-    - - Kod alarmu 
historycznego 20**

- 

 
 
Legenda 
* Wyświetlane, o ile wymaga tego konfiguracja            1  W urządzeniach typu pompa ciepła 
** Wyświetlane, jeżeli jest aktywny alarm               2  W urządzeniach typu tylko chłodzenie 
- Nieużywane 
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4.3.5 – Opis menu Informacje 
 
MENU INFORMACJE (3) 
POZYCJA FORMAT JEDNOSTKA OPIS 
0   Automatyczny tryb wyświetlania. Przechodzi kolejno przez następujące wartości: 
 ±nn.n 

 
LOFF 
L-On 
L-Sc 
CCn 
rEM 
MASt 
 
OFF 
rEADY 
dELAY 
 
StOPPing 
running 
triPout 
OvErridE 
dEFrOSt 
 
OCCUPIEd 
UNOCCUPIEd 
 
COOL 
HEAT 
StAndbY 
BotH 
 
ALArM 
ALErt 
 
MAStEr 
SLAvE 

ºC 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

1: 
2: 
 
 
 
 
 
 
3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4: 
 
 
5: 
 
 
 
 
6: 
 
 
7: 

Temperatura regulowana: temperatura wody, którą urządzenie stara się utrzymać w punkcie regulacji. 
Tryb pracy urządzenia 
Lokalny wyłączony 
Lokalny włączony 
Lokalny włączony – w oparciu o zegar urządzenia. Wyświetlany w przypadku zainstalowania płytki CCN. 
Sterowanie CCN. Wyświetlany w przypadku zainstalowania płytki CCN. 
Sterowanie zdalne 
Jednostka nadrzędna 
Status urządzenia 
Wyłączone: Urządzenie jest wyłączone, uruchomienie nie jest dozwolone. 
Gotowe: Uruchomienie urządzenia jest dozwolone 
Opóźnienie: Urządzenie przebywa w stanie opóźnienia w czasie rozruchu. Opóźnienie rozpoczyna się po 
włączeniu urządzenia, a jego czas można skonfigurować w menu Konfiguracja Użytkownika. 
Zatrzymywanie: Urządzenie zatrzymuje się. 
Włączone: Urządzenie jest uruchomione bądź uruchomienie jest dozwolone. 
Wyłączenie na skutek awarii. 
Limit: Warunki pracy nie pozwalają na swobodną pracę urządzenia. 
Rozmrażanie: Jeden z obwodów jest w trybie rozmrażania. 
Status zajętości / braku zajętości urządzenia 
Tryb zajętości: Urządzenie w trybie zajętości 
Tryb braku zajętości: Urządzenie w trybie braku zajętości 
Tryb pracy ogrzewania / chłodzenia 
Chłodzenie: Urządzenie pracuje w trybie chłodzenia 
Ogrzewanie: Urządzenie pracuje w trybie ogrzewania 
Czuwanie: Urządzenie jest w trybie automatycznego przełączania między trybami i czuwa 
Obydwa: Urządzenie jest w trybie chłodzenia (sprężarki) i ogrzewania (kocioł). Tylko w pracy HSM. 
Tryb alarmu 
Alarm: Urządzenie jest całkowicie zatrzymane z powodu awarii. 
Alert: Nastąpiła awaria urządzenia, ale nie zatrzymało się całkowicie. 
Status jednostki nadrzędnej/zależnej 
Nadrzędna: Sterowanie nadrzędna/zależna jest aktywne, a urządzenie jest nadrzędne 
Zależna: Sterowanie nadrzędna/zależna jest aktywne, a urządzenie jest zależne 
Teksty 4 i 5 nie są wyświetlane przy pracy urządzenia w trybie Lokalnym wyłączonym bądź w trybie zdalnego 
sterowania i otwarciu styku 1. 

1 [1] nn 
- 

 Kody aktywnych trybów. Tryby aktywne wyświetlane są jeden po drugim. Ta pozycja jest ukryta, jeżeli jest 
pusta. Naciśnięcie przycisku Wprowadź podczas wyświetlania kodu trybu powoduje przewinięcie rozszerzonego 
opisu tekstowego przez wyświetlacz czterocyfrowy. Patrz opis w następnej tabeli 

2 [2]  
occu 
unoc 
Forc 

- 
 

Pozycja wskazuje aktualny tryb zajętości / braku zajętości urządzenia. 
Tryb zajętości 
Tryb braku zajętości 
Wartość jest wyświetlana na przemian z „Forc” podczas aktywnego sterowania przez CCN w przypadku, gdy 
zmienna ta jest wymuszana poprzez CCN. 

3 nn.n minuty Opóźnienie uruchomienia. Pozycja ta wskazuje ilość pozostałych minut, po upływie których urządzenie może 
być uruchomione. Opóźnienie uruchomienia jest zawsze aktywne po włączeniu urządzenia. Jego długość można 
skonfigurować w menu Konfiguracja Użytkownika 1. 

4 [2]  
 
HEAt 
COOL 
Auto 

 
 
- 
- 
- 

Włączenie trybu ogrzewania / chłodzenia: Pozycja ta jest dostępna do odczytu/zapisu, o ile urządzenie pracuje 
w trybie lokalnym. 
Wybór trybu ogrzewania 
Wybór trybu chłodzenia 
Automatyczny wybór przełączania między trybami ogrzewania/chłodzenia. Wyświetlane jedynie w przypadku 
wybrania funkcji automatycznego przełączania (Menu Konfiguracja Użytkownika 1). 

5 [2]  
 
HEAt 
COOL 
StbY 
both 
Forc 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 

Tryb ogrzewania / chłodzenia. Pozycja ta wskazuje, czy urządzenie jest w trybie chłodzenia bądź ogrzewania. 
Wyświetlana, gdy urządzenie steruje kotłem. 
Ogrzewanie 
Chłodzenie 
Czuwanie: Urządzenie jest w trybie automatycznego przełączania między trybami i czuwa. 
Obydwa: Urządzenie jest w trybie chłodzenia (sprężarki) i ogrzewania (kocioł). Tylko w pracy HSM. 
Wartość jest wyświetlana na przemian z „Forc” podczas aktywnego sterowania przez CCN w przypadku, gdy 
zmienna ta jest wymuszana poprzez CCN. 

6 [2] Yes 
No 
Forc 

- Wybór trybu odzysku ciepła. Wyświetlana jedynie w przypadku, gdy urządzenie jest maszyną chłodniczą 
z zainstalowaną opcją odzysku ciepła. Wartość jest wyświetlana na przemian z „Forc” podczas aktywnego 
sterowania przez CCN w przypadku, gdy zmienna ta jest wymuszana poprzez CCN. 

7 nnn % Całkowita aktywna wydajność urządzenia. Jest to procent wydajności sprężarki wykorzystywany przez 
urządzenie. 

8 nnn % Całkowita aktywna wydajność obwodu A. Jest to procent wydajności sprężarki wykorzystywany przez 
obwód A. 

9 [2] nnn % Całkowita aktywna wydajność obwodu B. Jest to procent wydajności sprężarki wykorzystywany przez 
obwód B. Tylko w urządzeniach dwuobwodowych. 

10 [2] nnn % Całkowita aktywna wydajność obwodu C. Jest to procent wydajności sprężarki wykorzystywany przez 
obwód C. Tylko w urządzeniach trójobwodowych. 

11 nnn 
Forc 

 
% 

Obecny limit wydajności. Jest to dozwolona wydajność robocza urządzenia. Patrz rozdział 5.7. 
Wartość jest wyświetlana na przemian z „Forc” podczas aktywnego sterowania przez CCN w przypadku, gdy 
zmienna ta jest wymuszana poprzez CCN. 

12 [2] nnn % Obecny limit wydajności jednostki zależnej. Wyświetlany w przypadku aktywnego sterowania jednostką 
nadrzędną/zależną. 

13 [2]  
 
SP-1 
SP-2 
AUtO 

- Wybór nastawy w trybie lokalnym. Ten punkt można odczytywać i zapisywać. Jest on wyświetlany jedynie gdy 
urządzenie pracuje w trybie LOFF, L-On bądź L-Sc. 
SP-1 = nastawa 1 chłodzenia/ogrzewania 
SP-2 = nastawa 2 chłodzenia/ogrzewania 
AUtO = aktywna nastawa jest uzależniona od harmonogramu 2 (harmonogram wyboru nastawy). Patrz rozdziały 
5.6.1 oraz 4.3.11.6. 
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MENU INFORMACJE (3) – ciąg dalszy 
POZYCJA FORMAT JEDNOSTKA OPIS 
14 [2]  

occu 
unoc 
Forc 

- Nastawa w trybie zajętości. 
Tryb zajętości: aktywna nastawa 1 chłodzenia 
Tryb braku zajętości: aktywna nastawa 2 chłodzenia 
Wartość będzie wyświetlana na przemian z „Forc” podczas aktywnego sterowania przez CCN w przypadku, gdy 
zmienna ta jest wymuszana poprzez CCN. 

15 ±nn.n °C Nastawa aktywna. Jest to bieżąca nastawa chłodzenia/ogrzewania: nastawa chłodzenia ogrzewania 1, 2, bądź 
nastawa produkcji lodu. 

16  
±nn.n 
Forc 

 
 
°C 

Punkt regulacji. Jest to nastawa wykorzystywana przez sterownik przy regulacji temperatury wody wypływającej 
bądź wpływającej (zgodnie z konfiguracją). Punkt regulacji = aktywna nastawa + przesunięcie. Patrz rozdział 5.6. 
Wartość jest wyświetlana na przemian z „Forc” podczas aktywnego sterowania przez CCN w przypadku, gdy 
zmienna ta jest wymuszana poprzez CCN. 

17 nn.n °C Regulowana temperatura wody. Temperatura wody, którą urządzenie stara się utrzymywać w punkcie regulacji.
18 n  Wskaźnik sekwencji odzysku ciepła, obwód A (opcja). 
19 n  Wskaźnik sekwencji odzysku ciepła, obwód B (opcja). 
1  Pozycja ukryta, jeżeli jest pusta. 
2  Pozycja wyświetlana jedynie dla pewnych konfiguracji urządzenia. 
 
OPIS TRYBÓW PRACY (POZYCJA 1 MENU INFORMACJE) 
 
NR TRYBU 

 
NAZWA TRYBU 

 
OPIS 

1 Aktywne opóźnienie przy uruchomieniu Po włączeniu zasilania aktywne jest opóźnienie uruchomienia. Jeżeli opóźnienie się nie zakończy, 
tryb ten jest aktywny. Długość opóźnienia jest konfigurowana w menu Konfiguracja Użytkownika 1.

2 Aktywna druga nastawa 
chłodzenia/ogrzewania 

Aktywna jest druga nastawa chłodzenia/ogrzewania. Patrz rozdział 5.6.1. 

3 Aktywne przesunięcie nastawy W tym trybie urządzenie wykorzystuje funkcję przesunięcia do korekty nastawy temperatury wody 
wypływającej. 

4 Aktywny limit wydajności W tym trybie wydajność, dla której praca urządzenia jest dozwolona, zostaje ograniczona. 
5 Aktywny liniowy wzrost obciążenia. Aktywny jest liniowy wzrost obciążenia. Pozycja ta jest odnoszona do dopuszczalnej dolnej i górnej 

granicy temperatury, regulowanej na poziomie wodnego wymiennika ciepła, co ma na celu 
ochronę sprężarki przed przeciążeniem. Funkcję wzrostu liniowego należy skonfigurować (patrz 
menu Konfiguracja Użytkownika 1). Wartości wzrostu liniowego można modyfikować (patrz menu 
Nastawy). 

6 Aktywna grzałka wodnego wymiennika 
ciepła. 

Aktywna jest grzałka wodnego wymiennika ciepła. 

7 Następuje przełączenie między pompami 
parownika 

Urządzenie jest wyposażone w pompy wodne parownika i następuje przełączenie pomiędzy nimi. 

8 Okresowe uruchomienie pompy parownika Urządzenie jest zatrzymane, a pompa zostaje uruchomiona codziennie o godzinie 14:00 na dwie 
sekundy. Funkcję tę należy skonfigurować w menu Konfiguracja Użytkownika 2. 

9 Tryb nocny (niski poziom hałasu) Tryb nocny (niski poziom hałasu) jest aktywny. Ilość wentylatorów zostaje ograniczona (o ile 
warunki pracy na to pozwalają), a wydajność urządzenia może zostać ograniczona. 

10 Urządzenie w trybie sterowania przez SM Urządzenie jest sterowane poprzez System Manager (FSM, CSM III bądź HSM). 
11 Aktywne połączenie jednostki nadrzędnej / 

zależnej 
Urządzenie jest podłączone do urządzenia pomocniczego poprzez połączenie jednostek 
nadrzędnych/zależnych i aktywny jest tryb pracy w układzie jednostki nadrzędnej/zależnej. 

12 Aktywne automatyczne przełączanie 
między trybami ogrzewania i chłodzenia 

W przypadku pracy urządzenia w trybie automatycznym występuje automatyczne przełączanie 
między trybami ogrzewania i chłodzenia w oparciu o poziom temperatury zewnętrznej. 

13 Aktywny tryb swobodnego chłodzenia Aktywny jest tryb swobodnego chłodzenia 
14 Aktywny tryb odzysku ciepła Aktywny jest tryb odzysku ciepła 
15 Aktywne stopnie ogrzewania 

elektrycznego 
Aktywne są stopnie ogrzewania elektrycznego 

16 Ochrona przed niską temperaturą wody 
wpływającej w trybie ogrzewania 

Urządzenie pracuje w trybie ogrzewania, a uruchomienie sprężarki jest niedozwolone, ponieważ 
temperatura wody wpływającej nie przekracza 10 °C. 

17 Aktywny kocioł Urządzenie steruje kotłem, który działa. 
18 Aktywny tryb produkcji lodu Urządzenie pracuje w trybie chłodzenia i aktywny jest tryb produkcji lodu. 
19, 20 Rozmrażanie 19 = obwód A oraz 20 = obwód B. Urządzenie pracuje w trybie ogrzewania, a w odpowiednim 

obwodzie aktywna jest sekwencja rozmrażania. 
21, 22, 23 Ochrona przed niską temperaturą 

wejściową 
21 = obwód A, 22 = obwód B, 23 = obwód C. Zadziałała ochrona przed niską temperaturą 
wejściową. W tym trybie wydajność obwodu nie może zostać zwiększona, a obwód może zostać 
rozładowany. 

24, 25, 26 Ochrona wydmuchu gorącego gazu 24 = obwód A, 25 = obwód B, 26 = obwód C. Zadziałała ochrona wydmuchu gorącego gazu. W 
tym trybie wydajność obwodu nie może zostać zwiększona, a obwód może zostać rozładowany. 

27, 28, 29 Ochrona przed wysokim ciśnieniem 27 = obwód A, 28 = obwód B, 29 = obwód C. Obwód pracuje w trybie ochrony przed wysokim 
ciśnieniem, ponieważ został przekroczony próg zadziałania wyłącznika wysokiego ciśnienia. 
Obwód został rozładowany, a jego wydajność nie może zostać zwiększona. 

30, 31, 32 Ochrona przed niskim przegrzaniem 30 = obwód A, 31 = obwód B, 32 = obwód C. Obwód pracuje w trybie ochrony przed niskim 
przegrzaniem, co chroni sprężarki przed zasysaniem ciekłego czynnika chłodniczego. 
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4.3.6 – Opis menu Temperatura 
MENU TEMPERATURA [1] 
POZYCJA FORMAT JEDNOSTKA UWAGI 
0 ±nn.n °C Temperatura wody wpływającej 

do wymiennika ciepła 
1 ±nn.n °C Temperatura wody wypływającej 

z wymiennika ciepła 
2 ±nn.n °C Temperatura zewnętrzna 
3 [1] ±nn.n °C Temperatura wody wpływającej 

odzysku ciepła (jedynie w przypadku 
skonfigurowania opcji odzysku ciepła) 

4 [1] ±nn.n °C Temperatura wody wypływającej 
odzysku ciepła (jedynie w przypadku 
skonfigurowania opcji odzysku ciepła) 

5 ±nn.n °C Temperatura wyjściowa nasycenia, 
obwód A 

6 ±nn.n °C Temperatura wejściowa nasycenia, 
obwód A 

7 ±nn.n °C Temperatura wejściowa, obwód A 
8 ±nn.n °C Temperatura przegrzania, obwód A 
9 ±nn.n °C Temperatura wyjściowa nasycenia, 

obwód B 
10 ±nn.n °C Temperatura wejściowa nasycenia, 

obwód B 
11 ±nn.n °C Temperatura wejściowa, obwód B 
12 ±nn.n °C Temperatura przegrzania, obwód B 
13 [1] ±nn.n °C Temperatura wyjściowa nasycenia, 

obwód C 
(wyświetlana o ile obwód C istnieje) 

14 [1] ±nn.n °C Temperatura wejściowa nasycenia, 
obwód C 
(wyświetlana o ile obwód C istnieje) 

15 [1] ±nn.n °C Temperatura wejściowa, obwód C 
(wyświetlana o ile obwód C istnieje) 

16 [1] ±nn.n °C Temperatura przegrzania, obwód C 
(wyświetlana o ile obwód C istnieje) 

17, 18 ±nn.n °C Temperatura rozmrażania 
(wyświetlana o ile urządzenie pracuje 
w trybie pompy ciepła) 
17 = obwód A, 18 = obwód B 

19 [1] ±nn.n °C Temperatura wody systemowej. 
Pozycja wyświetlana jedynie przy 
skonfigurowanej opcji jednostki 
nadrzędnej/zależnej. 

1  Pozycja wyświetlana jedynie dla pewnych konfiguracji urządzenia. 

4.3.7 – Opis menu Ciśnienie 
MENU CIŚNIENIE [1] 
POZYCJA FORMAT JEDNOSTKA UWAGI 
0 nnnn kPa Ciśnienie wyjściowe, obwód A. 

Ciśnienie względne. 
1 nnn kPa Ciśnienie wejściowe, obwód A. 

Ciśnienie względne. 
2 nnnn kPa Ciśnienie wyjściowe, obwód B. 

Ciśnienie względne. 
3 nnn kPa Ciśnienie wejściowe, obwód B. 

Ciśnienie względne. 
4 nnnn kPa Ciśnienie wyjściowe, obwód C. 

Ciśnienie względne. 
5 nnn kPa Ciśnienie wejściowe, obwód C. 

Ciśnienie względne. 
6 [1] ±nnn kPa Podciśnienie, obwód A. 

Wyświetlane jedynie w przypadku 
zastosowania opcji odzysku ciepła. 

7 [1] ±nnn kPa Podciśnienie, obwód B. 
Wyświetlane jedynie w przypadku 
zastosowania opcji odzysku ciepła. 

1  Pozycja wyświetlana jedynie dla pewnych konfiguracji urządzenia.

 

4.3.8 – Opis menu Nastawy 
 

MENU NASTAWY [2] 
POZYCJA FORMAT JEDNOSTKA ZAKRES UWAGI 
0 ±nn.n °C od -28 do 21 Pozycja umożliwia dokonanie zmian Nastawy chłodzenia 1 
1 ±nn.n °C od -28 do 21 Pozycja umożliwia dokonanie zmian Nastawy chłodzenia 2 
2 [1] ±nn.n °C od -28 do 0 Pozycja umożliwia dokonanie zmian nastawy produkcji lodu. 
3 [1] nnn °C od -26,6 do 60 Pozycja umożliwia dokonanie zmian Nastawy ogrzewania 1, jest wyświetlana wyłącznie dla pomp 

ciepła. 
4 nn.n °C od -26,6 do 60 Pozycja umożliwia dokonanie zmian Nastawy ogrzewania 2, jest wyświetlana wyłącznie dla pomp 

ciepła. 
5 [2] ±nn.n °C od 3,8 do 50 Próg automatycznego przełączania, tryb chłodzenia. Pozycja umożliwia wyświetlenie i dokonanie 

zmian progu temperatury zewnętrznej, przy której urządzenie przełącza się w tryb chłodzenia. 
Wyświetlana wyłącznie w przypadku wybrania funkcji automatycznego przełączania między trybami 
chłodzenia/ogrzewania. 

6 [2] ±nn.n °C od 0 do 46 Próg automatycznego przełączania, tryb ogrzewania. Pozycja umożliwia wyświetlenie i dokonanie 
zmian progu temperatury zewnętrznej, przy której urządzenie przełącza się w tryb ogrzewania. 
Wyświetlana wyłącznie w przypadku wybrania funkcji automatycznego przełączania między trybami 
chłodzenia/ogrzewania, oraz jeżeli urządzenie jest pompą ciepła. Próg ogrzewania musi być niższy 
o co najmniej 3,8 °C od progu chłodzenia, w przeciwnym wypadku jego wartość zostanie odrzucona. 

7 [2] nn.n °C od 35 do 60 Pozycja umożliwia wyświetlenie i dokonanie zmian nastawy odzysku ciepła. 
8 [2] nn.n °C od 2,7 do 15 Pozycja umożliwia wyświetlenie i dokonanie zmian martwego pasma odzysku ciepła. 
9 nnn % od 0 do 100 Nastawa ograniczenia wydajności 1. Ograniczenie następuje za pośrednictwem styku 

beznapięciowego. Pozycja służy do określenia maksymalnej dozwolonej dla urządzenia wydajności 
w przypadku uaktywnienia przez styk(i) ograniczenia wydajności limitu nr 1. Rodzaj sterowania zależy 
od konfiguracji. 

10 [2] nnn % od 0 do 100 Nastawa ograniczenia wydajności 2. Ograniczenie następuje za pośrednictwem styku 
beznapięciowego. Pozycja służy do określenia maksymalnej dozwolonej dla urządzenia wydajności 
w przypadku uaktywnienia przez styk(i) ograniczenia wydajności limitu nr 2. Rodzaj sterowania zależy 
od konfiguracji. Wyświetlana i wykorzystywana wyłącznie w urządzeniach z opcją zarządzania energią.

11 [2] nnn % od 0 do 100 Nastawa ograniczenia wydajności 3. Ograniczenie następuje za pośrednictwem styku 
beznapięciowego. Pozycja służy do określenia maksymalnej dozwolonej dla urządzenia wydajności 
w przypadku uaktywnienia przez styk(i) ograniczenia wydajności limitu nr 3. Rodzaj sterowania zależy 
od konfiguracji. Wyświetlana i wykorzystywana wyłącznie w urządzeniach z opcją zarządzania energią.
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MENU NASTAWY [2] (ciąg dalszy) 
POZYCJA FORMAT JEDNOSTKA ZAKRES UWAGI 
12 [2] ±nn.n °C/min od 0,1 do 1,1 Prędkość liniowego wzrostu obciążenia w trybie chłodzenia. Dostęp do tego parametru jest 

możliwy wyłącznie w przypadku włączenia funkcji wzrostu liniowego w menu Konfiguracja 
Użytkownika 1. Pozycja ta dotyczy maksymalnej dozwolonej prędkości wzrostu niskiej temperatury 
wymiennika ciepła (°C/min). W przypadku aktywnego ograniczenia wydajności przez wzrost liniowy 
jest aktywny tryb nr 7. 

13 [2] ±nn.n °C/min od 0,1 do 1,1 Prędkość liniowego wzrostu obciążenia w trybie ogrzewania. Dostęp do tego parametru jest 
możliwy wyłącznie w przypadku włączenia funkcji wzrostu liniowego w menu Konfiguracja 
Użytkownika 1. Pozycja ta dotyczy maksymalnej dozwolonej prędkości wzrostu wysokiej temperatury 
wymiennika ciepła (°C/min). W przypadku aktywnego ograniczenia wydajności przez wzrost liniowy 
jest aktywny tryb nr 7. 

14 [2] ±nn.n [3] [3 bis] Próg zerowego przesunięcia, tryb chłodzenia 
15 [4] ±nn.n [3] [3 bis] Próg pełnego przesunięcia, tryb chłodzenia 
16 [4] ±nn.n °C od -16,6 do 16,6 Wartość pełnego przesunięcia, tryb chłodzenia 
17 [4] ±nn.n [3] [3 bis] Próg zerowego przesunięcia, tryb ogrzewania 
18 [4] ±nn.n [3] [3 bis] Próg pełnego przesunięcia, tryb ogrzewania 
19 [4] ±nn.n °C od -16,6 do 16,6 Wartość pełnego przesunięcia, tryb ogrzewania 
1   Pozycja nie jest wyświetlana, jeżeli nie jest wykorzystywana. 
2   Pozycja wyświetlana jedynie dla pewnych konfiguracji urządzenia. 
3   W zależności od konfiguracji rodzaju przesunięcia. Jeżeli jest to typ 1, 2 bądź 4, jednostką jest °C; w przypadku typu 3 jednostką są mA. 
3 bis Skala zależy od rodzaju wybranego przesunięcia. 
4   W zależności od wartości pozycji 9 lub 10 menu konfiguracji użytkownika 1. 

Jeżeli punkt wyboru typu przesunięcia 
= 0: przesunięcie nie jest wybrane 
= 1: przesunięcie w zależności od temperatury zewnętrznej 
= 2: przesunięcie w zależności od różnicy temperatur 
= 3: przesunięcie w zależności od sterowania 4-20 mA 
= 4: przesunięcie w zależności od temperatury pomieszczenia 

 

PRÓG PRZESUNIĘCIA W TRYBIE CHŁODZENIA LUB OGRZEWANIA 
Próg przesunięcia Zerowego Pełnego 
w zależności od temperatury zewnętrznej od -10 do 51,6°C od -10 do 51,6°C 
w zależności od różnicy temperatur od 0 do 13,6 od 0 do 13,6 
w zależności od sterowania 4-20 mA od 0 do 11,1 °C od 0 do 11,1 °C 
w zależności od temperatury pomieszczenia od -10 do 51,6°C od -10 do 51,6°C 
 

4.3.9 – Opis menu Wejścia 
 

MENU WEJŚCIA [1] 
POZYCJA FORMAT JEDNOSTKA UWAGI 
0 oPEn/CLoS - Status styku zdalnego 1 (przełącznik włącz/wyłącz). 

W przypadku braku wybrania funkcji automatycznego przełączania między trybami chłodzenia/ogrzewania 
(Konfiguracja Użytkownika 1) styk ten służy do uruchomienia i zatrzymania urządzenia. W przypadku wybrania 
funkcji automatycznego przełączania między trybami chłodzenia/ogrzewania styk ten jest multipleksowany ze 
stykiem 4 umożliwiając uruchomienie i zatrzymanie urządzenia oraz wybór trybu 
ogrzewania/chłodzenia/automatycznego. Styk ten działa jedynie wtedy, gdy urządzenie jest uruchomione w trybie 
zdalnego sterowania (rEM). 

1 oPEn/CLoS - Status styku zdalnego 2. Status styku zdalnego 2. Styk ten umożliwia dokonanie wyboru nastawy. Styk ten działa 
jedynie wtedy, gdy urządzenie jest uruchomione w trybie zdalnego sterowania. Opis tego styku jest zamieszczony 
w rozdziale 3.6.1, natomiast funkcja wyboru nastawy jest opisana w rozdziale 3.6.4. 

2 [1] oPEn/CLoS - Status styku zdalnego 4. W przypadku braku wybrania funkcji automatycznego przełączania między trybami 
chłodzenia/ogrzewania (Konfiguracja Użytkownika 1) styk ten służy do wyboru pracy w trybie chłodzenia bądź 
ogrzewania. W przypadku wybrania funkcji automatycznego przełączania między trybami chłodzenia/ogrzewania 
styk ten jest multipleksowany ze stykiem 1 umożliwiając uruchomienie i zatrzymanie urządzenia oraz wybór trybu 
ogrzewania/chłodzenia/automatycznego. Styk ten działa jedynie wtedy, gdy urządzenie jest uruchomione w trybie 
zdalnego sterowania (rEM). 

3 [1] oPEn/CLoS - Status styku zdalnego 4. 
Styk ten umożliwia zdalny wybór odzysku ciepła. Pozycja wyświetlana jedynie dla maszyn chłodniczych 
wyposażonych w opcję odzysku ciepła. 

4 oPEn/CLoS - Styk zabezpieczenia użytkownika / styk przepływu wody. W przypadku otwarcia urządzenie zatrzymuje się. 
5 [1] oPEn/CLoS - Status styku: status pracy pompy. 
6 oPEn/CLoS - Styk termostatu skrzynki sterownika / styk obrotów w przeciwnym kierunku. 
7 [1] oPEn/CLoS - Status styku zdalnego 3. Styk ten umożliwia wybór limitu wydajności. Znajduje się on na płytce PD5-BASE. 
8 [1] oPEn/CLoS - Status styku zdalnego 3 bis. Styk ten jest wykorzystywany wyłącznie wraz z opcją zarządzania energią. Jest on 

multipleksowany ze stykiem 3, umożliwiając wybór jednego z trzech limitów wydajności. 
9 [1] oPEn/CLoS - Status zdalnego styku produkcji lodu. Styk ten znajduje się na płytce NRCP2 opcji zarządzania energią. Jest on 

wykorzystywany podczas okresów zajętości urządzenia umożliwiając wybór nastawy bądź nastawy produkcji lodu. 
10 [1] oPEn/CLoS - Status zdalnego styku przedłużenia trybu zajętości. Styk ten jest wykorzystywany wyłącznie w urządzeniach 

z opcją zarządzania energią, umożliwiając przedłużenie pracy w trybie zajętości. 
11 [1] oPEn/CLoS - Status wejścia zabezpieczenia użytkownika. Styk ten jest dostępny na płytce opcji zarządzania energią. Może być 

wykorzystany w dowolnym systemie zabezpieczającym polegającym na wyłączeniu urządzenia przy zamknięciu. 
12 [1] nn.n mA Sygnał ograniczenia wydajności. 

Styk ten jest wyświetlany wyłącznie wraz z opcją zarządzania energią. Umożliwia on dokonanie zmiany najniższej 
wartości w oparciu o liniową interpolację od 0 do 100% w zależności od wartości wejściowej. 

13 [1] nn.n mA Sygnał przesunięcia nastawy. 
14 [1]  °C Wartość temperatury pomieszczenia, wykorzystywana wyłącznie przy opcji zarządzania energią i zainstalowanym 

czujniku temperatury pomieszczenia. 
15 [1]  °C Temperatura przechłodzenia cieczy, obwód A. Wykorzystywana wyłącznie z opcją odzysku ciepła. 
16 [1]  °C Temperatura przechłodzenia cieczy, obwód B. Wykorzystywana wyłącznie z opcją odzysku ciepła. 
17 [1]  °C Temperatura przechłodzenia, obwód A. Wykorzystywana wyłącznie z opcją odzysku ciepła. 
18 [1]  °C Temperatura przechłodzenia, obwód B. Wykorzystywana wyłącznie z opcją odzysku ciepła. 
19 [1] oPEn/CLoS °C Kontrola przepływu wody przez skraplacz podczas odzysku ciepła. 
1 Pozycja wyświetlana jedynie dla pewnych konfiguracji urządzenia. 
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4.3.10 – Opis menu Wyjścia/Testy 
 

4.3.10.1 – Informacje ogólne 
Niniejsze menu wyświetla status wyjść sterownika. 
Dodatkowo po pełnym zatrzymaniu urządzenia (LOFF) 
istnieje możliwość uaktywnienia wyjść dla celów 
przeprowadzenia testów ręcznych (dostęp do testów jest 
chroniony hasłem). 
 

 

4.3.10.2 – Opis menu 
 

GŁÓWNE MENU WYJŚĆ 
POZYCJA FORMAT JEDNOSTKA OPIS 
0 OUtPUts 1 - Menu umożliwia przejście do menu wyjść 1. 
1 OUtPUts 2 - Menu umożliwia przejście do menu wyjść 2. 
 

MENU STATUS WYJŚĆ I TESTY 
POZYCJA FORMAT JEDNOSTKA OPIS 
0 MENU WYJŚCIA 1 Umożliwia powrót do poprzedniego menu. 
1 b1b2b3b4 

 
tESt 
FAIL 
Good 

 
 
 
 
- 

Sprężarki obwodu A, status polecenia 
b1 = sprężarka A1 
b2 = sprężarka A2 
b3 = sprężarka A3 
b4 = sprężarka A4 
W trybie testowym przyciski Strzałek powodują wyświetlanie kolejno wartości 0001, 0010, 0100 oraz 1000, 
wymuszając kolejne wyjścia sprężarek. Podczas testu zasilanie sprężarek jest włączane na jedynie 10 sekund. 
Następne uruchomienie sprężarki jest możliwe po upływie kolejnych 30 sekund. Po zakończeniu testu wyświetlane 
są następujące wartości: 
- Fail: wyświetlane w przypadku niepowodzenia testu, czyli w sytuacji, gdy sprężarka nie uruchomiła się bądź 
obracała się w przeciwnym kierunku. 
- Good: wyświetlane w przypadku powodzenia testu 

2 b1b2b3b4 
 
tESt 
FAIL 
Good 

 
 
 
 
- 

Sprężarka obwodu B, status polecenia 
b1 = sprężarka B1 
b2 = sprężarka B2 
b3 = sprężarka B3 
b4 = sprężarka B4 
W trybie testowym... jak wyżej. 

3 b1b2b3b4 
 
tESt 
FAIL 
Good 

 
 
 
 
- 

Sprężarka obwodu C, status polecenia 
b1 = sprężarka C1 
b2 = sprężarka C2 
b3 = sprężarka C3 
b4 = sprężarka C4 
W trybie testowym... jak wyżej. 

4 b1b2 
 
tESt 

 Status cyklu 4-drożnego zaworu zmiany kierunku przepływu. W trybie testowym przyciski strzałek powodują 
kolejne wyświetlanie wartości 01 i 10, co pozwala na przetestowanie każdego zaworu. 
b1 = zawór obwodu A 
b2 = zawór obwodu B 
Pozycja jest wyświetlana jedynie dla urządzeń typu pompa ciepła. 

5 b1b2b3b4 
tESt 

 Status grzałki sprężarki, obwód A 
b1 = grzałka sprężarki A1 
b2 = grzałka sprężarki A2 
b3 = grzałka sprężarki A3 
b4 = grzałka sprężarki A4 
W trybie testowym przyciski Strzałek powodują wyświetlanie kolejno wartości 0001, 0010, 0100 oraz 1000, 
wymuszając kolejne wyjścia grzałek sprężarek. 

6 b1b2b3b4 
tESt 

 Status grzałki sprężarki, obwód B 
b1 = grzałka sprężarki B1 
b2 = grzałka sprężarki B2 
b3 = grzałka sprężarki B3 
b4 = grzałka sprężarki B4 
W trybie testowym przyciski Strzałek powodują wyświetlanie kolejno wartości 0001, 0010, 0100 oraz 1000, 
wymuszając kolejne wyjścia grzałek sprężarek. 

7 b1b2b3b4 
tESt 

 Status grzałki sprężarki, obwód C 
b1 = grzałka sprężarki C1 
b2 = grzałka sprężarki C2 
b3 = grzałka sprężarki C3 
b4 = grzałka sprężarki C4 
W trybie testowym przyciski Strzałek powodują wyświetlanie kolejno wartości 0001, 0010, 0100 oraz 1000, 
wymuszając kolejne wyjścia grzałek sprężarek. 

8 od 0 do 6 
tESt 

 Status wentylatora, obwód A. Umożliwia wybór testowanego wentylatora. 
1 = wentylator A1 
2 = wentylator A2 
3 = wentylator A3 
4 = wentylator A4 
5 = wentylator A5 
6 = wentylator A6 

9 od 0 do 6 
tESt 

 Status wentylatora, obwód B. Umożliwia wybór testowanego wentylatora. 
1 = wentylator B1 
2 = wentylator B2 
3 = wentylator B3 
4 = wentylator B4 
5 = wentylator B5 
6 = wentylator B6 
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MENU STATUS WYJŚĆ I TESTY (ciąg dalszy) 
POZYCJA FORMAT JEDNOSTKA OPIS 
10 od 0 do 6 

tESt 
 Status wentylatora, obwód C. Umożliwia wybór testowanego wentylatora. 

1 = wentylator C1 
2 = wentylator C2 
3 = wentylator C3 
4 = wentylator C4 
5 = wentylator C5 
6 = wentylator C6 

11 b1b2b3 
tESt 

 Status alarmu 
b1 = przekaźnik alarmu 
b2 = przekaźnik alertu 
b3 = przekaźnik alarmu ogólnego (występuje przy zastosowaniu opcji zarządzania energią) 

12 nnn 
tESt 

% Pozycja EXV A 
0% = EXV zamknięty; 100% = EXV otwarty 
W trybie testowym umożliwia wybranie wymaganej pozycji. 

13 nnn 
tESt 

% Pozycja EXV B 
0% = EXV zamknięty; 100% = EXV otwarty 
W trybie testowym umożliwia wybranie wymaganej pozycji. 

14 nnn 
tESt 

% Pozycja EXV C 
0% = EXV zamknięty; 100% = EXV otwarty 
W trybie testowym umożliwia wybranie wymaganej pozycji. 

15 nnn 
tESt 

% Prędkość obrotowa wentylatora, obwód A. Wyświetlana wyłącznie przy wybranym sterowniku zmiennej prędkości 
obrotowej dla obwodu A. W trybie testowym umożliwia wybór wymaganej prędkości obrotowej. 

16 nnn 
tESt 

% Prędkość obrotowa wentylatora, obwód B. Wyświetlana wyłącznie przy wybranym sterowniku zmiennej prędkości 
obrotowej dla obwodu B. W trybie testowym umożliwia wybór wymaganej prędkości obrotowej. 

17 nnn 
tESt 

% Prędkość obrotowa wentylatora, obwód C. Wyświetlana wyłącznie przy wybranym sterowniku zmiennej prędkości 
obrotowej dla obwodu C. W trybie testowym umożliwia wybór wymaganej prędkości obrotowej. 

18 On 
Stop 
tESt 
FAIL 
Good 
Forc 

 
 
 
 
 
- 

Status polecenia Pompy wodnej skraplacza nr 1. Nie jest wyświetlany, jeżeli urządzenie nie steruje pompą. 
On: pompa jest uruchomiona 
Stop: pompa jest zatrzymana 
Forc: pozycja wyświetlana tylko w przypadku, gdy urządzenie jest zatrzymane lokalnie (LOFF). Wybór tej pozycji 
umożliwia włączenie pompy bez opóźnienia i na nieograniczony czas. Pompa pozostanie włączona do momentu 
wciśnięcia dowolnego przycisku na interfejsie użytkownika: zostanie wtedy natychmiast zatrzymana. W przypadku 
sterowania poprzez CCN status pompy jest wyświetlany na przemian z napisem „Forc”, o ile status pompy jest 
wymuszany przez CCN. 

Podczas testu zasilanie pompy jest włączane na jedynie 10 sekund. Po zakończeniu testu wyświetlane są 
następujące wartości: 
- Fail: wyświetlane w przypadku niepowodzenia testu, czyli w sytuacji, gdy pompa nie uruchomiła się. 
- Good: wyświetlane w przypadku powodzenia testu 

19 On 
Stop 
tESt 
FAIL 
Good 
Forc 

 
 
 
 
 
- 

Status polecenia Pompy wodnej skraplacza nr 2. Nie jest wyświetlany, jeżeli urządzenie nie steruje pompą 
pomocniczą. 

On: pompa jest uruchomiona 
Stop: pompa jest zatrzymana 
Forc: pozycja wyświetlana tylko w przypadku, gdy urządzenie jest zatrzymane lokalnie (LOFF). Wybór tej pozycji 
umożliwia włączenie pompy bez opóźnienia i na nieograniczony czas. Pompa pozostanie włączona do momentu 
wciśnięcia dowolnego przycisku na interfejsie użytkownika: zostanie wtedy natychmiast zatrzymana. W przypadku 
sterowania poprzez CCN status pompy jest wyświetlany na przemian z napisem „Forc”, o ile status pompy jest 
wymuszany przez CCN. 

Podczas testu... jak wyżej 
 
PODMENU WYJŚCIA 2 (WYBÓR) 
POZYCJA FORMAT JEDNOSTKA OPIS 
0 MENU WYJŚCIA 2 Umożliwia powrót do poprzedniego menu. 
1  

On 
OFF 
Forc 
tESt 
FAIL 
Good 

 Status pompy skraplacza odzysku ciepła. Wyświetlany wyłącznie przy wybraniu opcji odzysku ciepła. 
Forc: Pozycja wyświetlania tylko w przypadku, gdy urządzenie jest zatrzymane lokalnie (LOFF). Wybór tej pozycji 
umożliwia włączenie pompy bez opóźnienia i na nieograniczony czas. Pompa pozostanie włączona do momentu 
wciśnięcia dowolnego przycisku na interfejsie użytkownika: zostanie wtedy natychmiast zatrzymana. W przypadku 
sterowania poprzez CCN status pompy jest wyświetlany na przemian z napisem ‘Forc’, o ile status pompy jest 
wymuszany przez CCN. 

2 b1b2  Status grzałki wymiennika ciepła (b1) oraz status grzałki skraplacza odzysku ciepła (b2). 
3 b1b2b3  Status zaworu obejścia gorącego gazu. Wyświetlany wyłącznie przy wybraniu opcji obejścia gorącego gazu. 

b1 = zawór obejścia gorącego gazu, obwód A 
b2 = zawór obejścia gorącego gazu, obwód B 
b3 = zawór obejścia gorącego gazu, obwód C 

4 nnn 
tESt 

% Pozycja zaworu wody skraplacza odzysku ciepła. Wyświetlana wyłącznie przy wybraniu opcji odzysku ciepła. 

5 b1b2b3b4  Status pracy zaworu odzysku ciepła, obwód A. 
b1 = zawór powietrza wpływającego do skraplacza, obwód A 
b2 = zawór wody wpływającej do skraplacza, obwód A 
b3 = zawór powietrza wypływającego ze skraplacza, obwód A 
b4 = zawór wody wypływającej ze skraplacza, obwód A 

6 b1b2b3b4  Status pracy zaworu odzysku ciepła, obwód B. 
b1 = zawór powietrza wpływającego do skraplacza, obwód B 
b2 = zawór wody wpływającej do skraplacza, obwód B 
b3 = zawór powietrza wypływającego ze skraplacza, obwód B 
b4 = zawór wody wypływającej ze skraplacza, obwód B 

7 od 0 do 4 
tESt 

 Status dodatkowego stopnia ogrzewania. 
1 = stopień 1 
2 = stopień 2 
3 = stopień 3 
4 = stopień 4 
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PODMENU WYJŚCIA 2 (WYBÓR) (ciąg dalszy) 
POZYCJA FORMAT JEDNOSTKA OPIS 
8 On 

OFF 
tESt 

 Status uruchomienia kotła. 
On: uruchomiony 
OFF: wyłączony 

9 b1b2b3  Status nagrzewnicy podczas swobodnego chłodzenia (wyświetlany wyłącznie przy wybraniu opcji swobodnego 
chłodzenia). 

b1 = nagrzewnica obwodu A 
b2 = nagrzewnica obwodu B 
b3 = nagrzewnica obwodu C 

10 b1b2b3 
tESt 

 Status pompy czynnika chłodniczego podczas swobodnego chłodzenia. 
b1 = pompa obwodu A 
b2 = pompa obwodu B 
b3 = pompa obwodu C 

11 nn.n 
tESt 

 Wartość sygnału 0-10 V wydajności urządzenia (10 V = 100 %). Wyświetlana wyłącznie przy wybraniu opcji 
zarządzania energią. 

12 b1b2  Status uruchomienia maszyny chłodniczej 
b1 = gotowa (gotowa do uruchomienia bądź już uruchomiona) 
b2 = uruchomiona 

13 YES/no  Wykorzystywana do testowania interfejsu lokalnego. Podświetla bądź migocze wszystkimi diodami LED oraz 
blokami, co umożliwia sprawdzenie poprawności działania. 

 
4.3.10.3 – Testy ręczne 
Funkcja ta pozwala użytkownikowi na indywidualne 
przetestowanie wyjść w przypadku całkowitego 
wyłączenia urządzenia (LOFF). W celu przeprowadzenia 
testu ręcznego należy za pomocą przycisków strzałek 
przejść do testowanego wyjścia i nacisnąć przycisk 
Wprowadź (na ponad 2 sekundy), aby przejść w tryb 
zmian. Jeżeli wcześniej nie nastąpiła kontrola hasła, jest 
ono automatycznie wymagane. Podświetla się dioda LED 
menu Wyjścia/Test na interfejsie użytkownika. W celu 
rozpoczęcia testu należy wprowadzić żądaną wartość 
testową i nacisnąć ponownie przycisk Wprowadź. Na 
przemian z wartością testowaną będzie pojawiał się na 
wyświetlaczu czterocyfrowym napis „TESt”. Dioda LED 
menu Wyjścia/Test przestanie się świecić. W celu 
przerwania testu należy nacisnąć przycisk Wprowadź 
bądź strzałkę. 
 
4.3.11 – Opis menu konfiguracji 
 
4.3.11.1 – Informacje ogólne 
To menu służy do wyświetlania i zmiany wszystkich 
konfiguracji: Fabrycznej, Serwisowej i Użytkownika. 
Użytkownik urządzenia może modyfikować wyłącznie 
Konfigurację Użytkownika. Konfiguracje Fabryczna, 
Serwisowa i nadrzędna/zależna nie są opisane 
w niniejszym dokumencie. Zmian konfiguracji można 
dokonywać wyłącznie przy całkowitym zatrzymaniu 
urządzenia (LOFF). 
 

Menu Użytkownika 1 [USEr 1] oraz Użytkownika 2 
[USEr 2] są chronione hasłem. Inne menu są dostępne 
bezpośrednio, za wyjątkiem sytuacji uaktywnienia pozycji 
11 menu Użytkownika 2 (hasło na wszystkie 
konfiguracje). 
 
4.3.11.2 – Hasło 
W celu uzyskania dostępu do funkcji testowych bądź 
dokonania zmian konfiguracji należy wprowadzić hasło. 
Jest ono automatycznie wymagane. W razie konieczności 
na wyświetlaczu czterocyfrowym wyświetlany jest napis: 
„EntEr PASS” i podświetla się dioda LED menu 
konfiguracji wskazując, iż tryb zmian jest aktywny. 
Należy naciskać przyciski strzałek do momentu 
wyświetlenia wartości „11” na wyświetlaczu 
czterocyfrowym. Do jej zatwierdzenia należy użyć 
przycisku Wprowadź. Dioda LED menu konfiguracji 
przestanie się świecić. Jeżeli hasło jest poprawne, zostaje 
wyświetlony napis „Good”. Jeżeli hasło jest niepoprawne, 
wyświetlony zostaje napis „PASS incorrEct”. Hasło 
Użytkownika jest domyślnie ustawione na 11. 
 
Zmiany tej wartości można dokonać poprzez konfigurację 
Serwisową. Hasło może zostać wprowadzone, gdy 
urządzenie jest całkowicie zatrzymane, w przeciwnym 
wypadku na wyświetlaczu czterocyfrowym zostanie 
wyświetlony napis „ACCES dEniEd” (odmowa dostępu). 
Sterownik automatycznie dezaktywuje hasło po upływie 5 
minut bezczynności (tj. braku naciśnięcia żadnego 
przycisku) bądź po ponownym włączeniu zasilania. 
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PODMENU KONFIGURACJA UŻYTKOWNIKA 
POZYCJA UŻYTKOWNIKA 1 

[USER1] 
UŻYTKOWNIKA 2 
[USER2] 

DATA 
[dAtE]* 

HARMONOGRAM 1 
[ScHEduLE 1MEnu]* 

HARMONOGRAM 2 
[ScHEduLE 2MEnu]* 

ŚWIĘTA 
[HOLidAy MEnu]* 

KOMUNIKACJA 
[BrodCASt]* 

0 Powrót do poprzedniego menu Powrót do poprzedniego 
menu 

Powrót do poprzedniego 
menu 

Powrót do 
poprzedniego menu 

Powrót do poprzedniego 
menu 

Powrót do poprzedniego 
menu 

Powrót do 
poprzedniego menu 

1 Wybór obwodu nadrzędnego Okresowe włączenie 
pompy 

Godzina PODMENU: 
Okres 1 [PErIod 1] 

PODMENU: 
Okres 1 [PErIod 1] 

PODMENU: 
Święta 1 [HOLidAy 1] 

Wybór nadajnika 

2 Wybór sekwencji obciążenia Tryb nocny – godzina 
rozpoczęcia 

Dzień tygodnia PODMENU: 
Okres 2 [PErIod 2] 

PODMENU: 
Okres 2 [PErIod 2] 

PODMENU: 
Święta 2 [HOLidAy 2] 

Włączenie 
komunikacji 

3 Wybór wzrostu liniowego Tryb nocny – godzina 
zakończenia 

Dzień i miesiąc PODMENU: 
Okres 3 [PErIod 3] 

PODMENU: 
Okres 3 [PErIod 3] 

PODMENU: 
Święta 3 [HOLidAy 3] 

Szyna komunikacyjna 
temperatury 
zewnętrznej 

4 Opóźnienie uruchomienia Tryb nocny – limit 
wydajności 

Rok PODMENU: 
Okres 4 [PErIod 4] 

PODMENU: 
Okres 4 [PErIod 4] 

PODMENU: 
Święta 4 [HOLidAy 4] 

Urządzenie 
komunikujące 
temperaturę 
zewnętrzną 

5 Wybór pompy wodnej Numer zegara 1 Aktywacja czasu letniego PODMENU: 
Okres 5 [PErIod 5] 

PODMENU: 
Okres 5 [PErIod 5] 

PODMENU: 
Święta 5 [HOLidAy 5] 

- 

6 Opóźnienie przełączenia 
pompy wodnej 

Numer zegara 2 Miesiąc początku czasu 
letniego 

PODMENU: 
Okres 6 [PErIod 6] 

PODMENU: 
Okres 6 [PErIod 6] 

PODMENU: 
Święta 6 [HOLidAy 6] 

- 

7 Wyłączenie pompy w trybie 
czuwania 

Numer elementu CCN Dzień początku czasu 
letniego 

PODMENU: 
Okres 7 [PErIod 7] 

PODMENU: 
Okres 7 [PErIod 7] 

PODMENU: 
Święta 7 [HOLidAy 7] 

- 

8 Kontrola prędkości przepływu 
wody w przypadku zatrzymania 
pompy 

Numer szyny CCN Tydzień miesiąca 
początku czasu letniego 

PODMENU: 
Okres 8 [PErIod 8] 

PODMENU: 
Okres 8 [PErIod 8] 

PODMENU: 
Święta 8 [HOLidAy 8] 

- 

9 Wybór przesunięcia nastawy, 
tryb chłodzenia 

Język interfejsu 
tekstowego 

Miesiąc końca czasu 
letniego 

- - PODMENU: 
Święta 9 [HOLidAy 9] 

- 

10 Wybór przesunięcia nastawy, 
tryb ogrzewania 

Wybór rozszerzonego 
wyświetlania 

Dzień końca czasu 
letniego 

- - PODMENU: 
Święta 10 [HOLidAy 10] 

- 

11 Wybór automatycznego 
przełączania miedzy trybami 
ogrzewania / chłodzenia 

Hasło dla wszystkich 
konfiguracji 

Tydzień miesiąca końca 
czasu letniego 

- - PODMENU: 
Święta 11 [HOLidAy 11] 

- 

12 Wybór limitu wydajności Numer wersji 
oprogramowania 

- - - PODMENU: 
Święta 12 [HOLidAy 12] 

- 

13 Maksymalny sygnał 
ograniczenia wydajności 

Próg temperatury 
włączenia kotła 

- - - PODMENU: 
Święta 13 [HOLidAy 13] 

- 

14 Minimalny sygnał ograniczenia 
wydajności 

Próg temperatury 
zezwolenia na 
swobodne chłodzenie 

- - - PODMENU: 
Święta 14 [HOLidAy 14] 

- 

15 Próg zadziałania stopnia 
ogrzewania elektrycznego 

Zezwolenie na tryb 
produkcji lodu 

- - - PODMENU: 
Święta 15 [HOLidAy 15] 

- 

16 Harmonogram pracy stopnia 
ogrzewania elektrycznego 

- - - - PODMENU: 
Święta 16 [HOLidAy 16] 

- 

17 Próg bezpieczeństwa stopnia 
ogrzewania elektrycznego 

- - - - - -  

18 Łagodny rozruch, stopnie 
ogrzewania elektrycznego w 
trybie rozmrażania 

- - - - - - 

 
UWAGA: Pozycje w nawiasach odpowiadają wartości 
wyświetlanej przez interfejs użytkownika. 
 

 

PODMENU KONFIGURACJA OKRESU* 
POZYCJA OKRES od 1 do 8 

[PEriod X MEnu]* 
0 Powrót do poprzedniego menu 
1 Początek okresu zajętości 
2 Koniec okresu zajętości 
3 Wybór poniedziałku 
4 Wybór wtorku 
5 Wybór środy 
6 Wybór czwartku 
7 Wybór piątku 
8 Wybór soboty 
9 Wybór niedzieli 
10 Wybór świąt 
 
PODMENU KONFIGURACJA DNI ŚWIĄT* 
POZYCJA ŚWIĘTA od 1 do 16 

[HoLidAy X MEnu]* 
0 Powrót do poprzedniego menu 
1 Miesiąc początku świąt 
3 Dzień początku świąt 
4 Ilość dni świąt 
 
*   wyświetlane jedynie dla pewnych konfiguracji. 
 
UWAGA: Pozycje w nawiasach odpowiadają wartości 
wyświetlanej przez interfejs użytkownika. 

ŚWIĘTA 16 
[HoLidAy 16] 

KONFIGURACJA 

UŻYTKOWNIKA 
[USEr] 

UŻYTKOWNIKA 1 
[USEr 1] 

UŻYTKOWNIKA 2 
[USEr 2] 

HARMONOGRAM 1 
[SCHEduLE 1]* 

OKRES 1 
[PEriod 1] 

OKRES 2 
[PEriod 2] 

OKRES 3 
[PEriod 3] 

OKRES 4 
[PEriod 4] 

OKRES 5 
[PEriod 5] 

OKRES 6 
[PEriod 6] 

OKRES 7 
[PEriod 7] 

OKRES 8 
[PEriod 8] 

ŚWIĘTA 1 
[HoLidAy 1] 

ŚWIĘTA 2 
[HoLidAy 2] 

ŚWIĘTA 3 
[HoLidAy 3] 

ŚWIĘTA 4 
[HoLidAy 4] 

ŚWIĘTA 5 
[HoLidAy 5] 

ŚWIĘTA 6 
[HoLidAy 6] 

ŚWIĘTA 7 
[HoLidAy 7] 

ŚWIĘTA 8 
[HoLidAy 8] 

ŚWIĘTA 15 
[HoLidAy 15] 

ŚWIĘTA 
[HoLidAy]* 

GODZINA+DATA 
[dAtE]* 

KOMUNIKACJA
[broadCASt]* 

HARMONOGRAM 2 
[SCHEduLE 2]* 

OKRES 1 
[PEriod 1] 

OKRES 2 
[PEriod 2] 

OKRES 3 
[PEriod 3] 

OKRES 4 
[PEriod 4] 

OKRES 5 
[PEriod 5] 

OKRES 6 
[PEriod 6] 

OKRES 7 
[PEriod 7] 

OKRES 8 
[PEriod 8] 
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4.3.11.3 – Opis podmenu Konfiguracja Użytkownika 1 
 
PODMENU KONFIGURACJA UŻYTKOWNIKA 1 
POZYCJA FORMAT JEDNOSTKA UWAGI 
0 USEr MEnu - Po wybraniu pozycji następuje przejście do poprzedniego menu. 
1 [1] 0/1/2/3  Wybór obwodu nadrzędnego. 

0 = automatycznie; 1 = obwód A; 2 = obwód B; 3 = obwód C 
2 0/1 - Wybór sekwencji obciążenia. 

0 = obciążenie zrównoważone: sprężarki należące do różnych obwodów są uruchamiane na przemian. 
1 = obciążenie zgodne z priorytetem: uruchamiane są wszystkie sprężarki w tym samym obwodzie zanim zostaną 
uruchomione sprężarki z innego obwodu. 

3 YES/no - Wybór wzrostu liniowego. 
YES = wzrost liniowy włączony 
No = wzrost liniowy wyłączony 

Ta konfiguracja umożliwia uaktywnienie wzrostu liniowego ogrzewania bądź chłodzenia (w zależności od ustawień). 
Pozycja dotyczy dozwolonych prędkości wzrostu niskiej bądź wysokiej temperatury kontrolowanej na wodnym 
wymienniku ciepła (°C/min). Wartość wzrostu liniowego można skonfigurować w menu Nastawy. 

4 od 1 do 15 minuty Opóźnienie uruchomienia. Wartość ta jest zastępowana domyślną po włączeniu zasilania bądź po zatrzymaniu 
obydwu obwodów poprzez polecenie lokalne, zdalne bądź CCN. Do momentu upłynięcia tego okresu nie zostanie 
uruchomiona żadna sprężarka, natomiast zostanie natychmiast uruchomiona pompa parownika. Podczas tego 
okresu nie będzie również kontrolowana blokada bezpieczeństwa. 

5 0/1/2/3/4 - Wybór sekwencji pompy 
0 = bez pompy 
1 = tylko jedna pompa 
2 = dwie pompy z automatycznym przełączaniem 
3 = wybór ręczny pompy nr 1 
4 = wybór ręczny pompy nr 2 

W przypadku wybrania sekwencji automatycznej przełączenie między pompami następuje po upływie opóźnienia. 
W przypadku wybrania sekwencji ręcznej, pompa wybrana ma najwyższy priorytet uruchamiania. Przełączenie 
następuje w przypadku awarii jednej z pomp. 

6 [1] od 24 do 3000 godziny Opóźnienie przełączenia pompy wodnej. Wyświetlane w przypadku wybrania automatycznej sekwencji pomp. 
Parametr ten jest wykorzystywany do automatycznego przełączania pomp: sterownik stara się minimalizować 
różnice czasu pracy pomp do wartości opóźnienia przełączenia pompy wodnej. Przełączenie między pompami 
zachodzie wtedy, gdy różnica ta przekracza skonfigurowaną wartość opóźnienia przełączenia pomp. 

7 [1] «YES/no» - Wyłączenie pompy w trybie czuwania. Wyświetlane, jeżeli urządzenie steruje pompą wodną. W przypadku 
wprowadzenia tego parametru pompa będzie wyłączana przy pracy urządzenia w trybie czuwania (podczas 
automatycznego przełączania między trybami ogrzewania/chłodzenia). Zostanie ona ponownie uruchomiona 
automatycznie w trybie ogrzewania bądź chłodzenia. 

8 [1] «YES/no» - Kontrola prędkości przepływu wody w przypadku zatrzymania pompy. 
Zapobiega wygenerowaniu alarmu dotyczącego przepływu wody po zatrzymaniu pompy i zadziałaniu 
zabezpieczenia użytkownika opartego na prędkości przepływu wody. 

9 0/1/2/3/4 - Wybór przesunięcia nastawy chłodzenia. 
0 = przesunięcie nie jest wybrane 
1 = przesunięcie w zależności od temperatury zewnętrznej 
2 = przesunięcie w zależności od temperatury wody powracającej 
3 = przesunięcie w zależności od wejścia 4-20 mA (opcji zarządzania energią, o ile została zainstalowana) 
4 = przesunięcie w zależności od temperatury pomieszczenia (w przypadku zastosowania opcji zarządzania 
energią i zainstalowania czujnika temperatury pomieszczenia) 

10 0/1/2/3 - Wybór przesunięcia nastawy ogrzewania. Wyświetlany wyłącznie w trybie pompy ciepła. 
0 = przesunięcie nie jest wybrane 
1 = przesunięcie w zależności od temperatury zewnętrznej 
2 = przesunięcie w zależności od temperatury wody powracającej 
3 = przesunięcie w zależności od wejścia 4-20 mA (opcji zarządzania energią, o ile została zainstalowana) 

11 «YES/no» - Wybór automatycznego przełączania miedzy trybami ogrzewania / chłodzenia. 
12 0/1/2 - Ograniczenie wydajności 

0 = bez ograniczenia wydajności 
1 = ograniczenie wydajności generowane przez styki wejść 
2 = ograniczenie wydajności generowane przez wejście 0-20 mA 

13 [1] nn mA Maksymalny sygnał ograniczenia wydajności. Wyświetlany wyłącznie przy zastosowaniu opcji zarządzania 
energią. 

14 [1] nn mA Minimalny sygnał ograniczenia wydajności. Wyświetlany wyłącznie przy zastosowaniu opcji zarządzania 
energią. 

15 [1] nnn °C Próg zadziałania kotła. Limit temperatury zewnętrznej; jeżeli temperatura jest niższa, pompa ciepła jest 
zatrzymywana lub do produkcji wody gorącej jest wykorzystywany wyłącznie kocioł. Tylko w pompach ciepła 
sterujących dodatkowym kotłem. 

16 [1] od 0 do 60 minuty Harmonogram pracy stopnia ogrzewania elektrycznego. Umożliwia skonfigurowanie opóźnienia uruchomienia 
następującego po uruchomieniu urządzenia, podczas którego nie jest możliwe uruchomienie stopni ogrzewania 
elektrycznego. 

17 [1] «YES/no» - Próg bezpieczeństwa stopnia ogrzewania elektrycznego. W niniejszej konfiguracji ostatni stopień ogrzewania 
elektrycznego jest uaktywniany wyłącznie w trybie bezpieczeństwa (w przypadku awarii urządzenia, która 
uniemożliwia jego uruchomienie w trybie pompy ciepła). Pozostałe stopnie ogrzewania elektrycznego pracują 
normalnie. 

18 [1] «YES/no» - Stopnie ogrzewania elektrycznego w trybie rozmrażania. W przypadku przełączenia obwodu w tryb rozmrażania 
stopnie ogrzewania elektrycznego mogą zostać niezwłocznie uruchomione. 

19 [1] od -20 do 0 °C Próg minimalnej temperatury zewnętrznej w trybie ogrzewania. Jeżeli temperatura zewnętrzna jest niższa od tej 
wartości nie jest dozwolone uruchomienie żadnej ze sprężarek. 

1   Pozycja nie jest wyświetlana, jeżeli nie jest wykorzystywana.
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4.3.11.4 – Opis podmenu Konfiguracja Użytkownika 2 
 
PODMENU KONFIGURACJA UŻYTKOWNIKA 2 
POZYCJA FORMAT JEDNOSTKA UWAGI 
0 [1] USEr 2 MEnu  Po wybraniu pozycji następuje przejście do poprzedniego menu. 
1 «YES/no» - Okresowe włączenie pompy wodnej 

Yes = podczas ręcznego zatrzymania urządzenia okresowo jest uruchamiana pompa. 
No = okresowe włączenie pompy jest wyłączone 
W przypadku ręcznego zatrzymania urządzenia (np. podczas sezonu zimowego) pompa uruchamiana jest 
codziennie o godzinie 14:00 na 2 sekundy. Jeżeli dostępne są dwie pompy, pompa nr 1 jest uruchamiana 
w dni nieparzyste, natomiast pompa nr 2 w dni parzyste. 

2 n1n2n3n4 
od 00:00 do 23:59 

 
- 

Tryb sterowania nocnego – czas rozpoczęcia* 
Umożliwia wprowadzenie godziny, o której rozpocznie się tryb sterowania nocnego. W tym czasie 
wentylator jest uruchomiony na niskiej prędkości obrotowej (aby zmniejszyć jego głośność), natomiast 
wydajność urządzenia jest ograniczona do maksymalnej nocnej wartości. 

3 n1n2n3n4 
od 00:00 do 23:59 

 
- 

Tryb sterowania nocnego – czas zakończenia* 
Umożliwia wprowadzenie godziny, o której zakończy się tryb sterowania nocnego. 

4 od 0 do 100 % Tryb sterowania nocnego – próg minimalnego limitu wydajności. 
Podczas pracy w trybie nocnym (niskiego poziomu głośności) wydajność urządzenia nie spada poniżej tej 
wartości progowej. 

5 0 lub od 65 do 99 - Numer zegara harmonogramu 1 (dla harmonogramu włączenia/wyłączenia urządzenia – patrz rozdział 
4.3.11.6). 
0 = harmonogram w lokalnym trybie pracy 
od 65 do 99 = harmonogram w trybie pracy CCN 

6 0 lub od 65 do 99 - Numer zegara harmonogramu 2 (dla harmonogramu wyboru nastaw – patrz rozdział 4.3.11.6). 
0 = harmonogram w lokalnym trybie pracy 
od 65 do 99 = harmonogram w trybie pracy CCN 

7 od 1 do 239 - Adres elementu CCN. 
Żadne dwa urządzenia sieciowe nie mogą mieć równocześnie tego samego numeru urządzenia i numeru 
szyny. 

8 od 0 do 239 - Numer szyny CCN. 
Żadne dwa urządzenia sieciowe nie mogą mieć równocześnie tego samego numeru urządzenia i numeru 
szyny. 

9 0/1/2/3/4 - Język interfejsu tekstowego 
0 = angielski 
1 = hiszpański 
2 = francuski 
3 = portugalski 
4 = inny (wymaga dodatkowego pobrania oprogramowania) 

10 «YES/no» - Wybór rozszerzonego wyświetlania 
Yes = opis menu jest dostępny 
No = opis menu jest niedostępny. Pozycja umożliwia uaktywnienie bądź zablokowanie rozszerzonego 
wyświetlania pozycji menu. 

11 «YES/no» - Aktywacja hasła użytkownika dla wszystkich Konfiguracji Użytkownika: Daty, Harmonogramu 
i Komunikacji. 

12 nnn - Numer wersji oprogramowania 
Niniejsza pozycja powoduje wyświetlenie numeru wersji oprogramowania wykorzystywanego przez 
sterownik. Dostęp tylko do odczytu. 

13 [1] nnn °C Próg temperatury włączenia kotła. Jeżeli temperatura zewnętrzna jest niższa od tej wartości włączany 
jest kocioł. 

14 [1] nnn - Próg zewnętrznej temperatury zezwolenia na swobodne chłodzenie. 
15 «YES/no» - Zezwolenie na tryb produkcji lodu. 

YES: tryb produkcji lodu jest dozwolony 
No : tryb produkcji lodu nie jest dozwolony 

* n1n2: godziny (od 00 do 23). Za pierwszym naciśnięciem przycisku Wprowadź zostają podświetlone dwie pierwsze cyfry na wyświetlaczu czterocyfrowym, 
umożliwiając nastawienie godziny. 

n3n4: minuty (od 00 do 59). Kolejne naciśnięcie przycisku Wprowadź powoduje podświetlenie dwóch ostatnich cyfr, co umożliwia nastawienie minut. 
1 Pozycja nie jest wyświetlana, jeżeli nie jest wykorzystywana. 
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4.3.11.5 – Opis menu konfiguracji Data i Godzina 
 
PODMENU KONFIGURACJI DATA I GODZINA 
POZYCJA FORMAT UWAGI 
0 dAtE MEnu Po wybraniu pozycji następuje przejście do poprzedniego menu. 
1 n1n2n3n4 

od 00:00 do 23:59 
Ustawienie Aktualnej godziny. 
n1n2: godziny (od 00 do 23). Za pierwszym naciśnięciem przycisku Wprowadź zostają podświetlone dwie pierwsze cyfry na 
wyświetlaczu czterocyfrowym, umożliwiając nastawienie godziny. 
n3n4: minuty (od 00 do 59). Kolejne naciśnięcie przycisku Wprowadź powoduje podświetlenie dwóch ostatnich cyfr, co 
umożliwia nastawienie minut. 

2  
«Mon» 
«tUe» 
«uEd» 
«tHu» 
«FrI» 
«SAt» 
«Sun» 

Ustawienie Aktualnego dnia tygodnia. 
Poniedziałek 
Wtorek 
Środa 
Czwartek 
Piątek 
Sobota 
Niedziela 

3 n1n2n3n4 
od 01:01 do 31:12 

Ustawienie Bieżącego dnia i miesiąca. Ustawiane analogicznie jak godzina. 
n1n2: dzień (od 01 do 31). 
n3n4: miesiąc (od 01 do 12). 

4 n1n2n3n4 Ustawienie Aktualnego roku. 
5 «YES/no» Uaktywnienie czasu letniego. Przy rozpoczęciu czasu letniego dodawana jest jedna godzina, a przy jego zakończeniu 

jest ona odejmowana. Czas zmieniany jest o godzinie 2:00. 
6 nn Miesiąc początku obowiązywania czasu letniego.  
7  

«Mon» 
«tUe» 
«uEd» 
«tHu» 
«FrI» 
«SAt» 
«Sun» 

Dzień tygodnia początku obowiązywania czasu letniego. 
Poniedziałek 
Wtorek 
Środa 
Czwartek 
Piątek 
Sobota 
Niedziela 

8 od 0 do 5 Tydzień miesiąca początku obowiązywania czasu letniego. 
9 nn Miesiąc końca obowiązywania czasu letniego.  
10  

«Mon» 
«tUe» 
«uEd» 
«tHu» 
«FrI» 
«SAt» 
«Sun» 

Dzień tygodnia końca obowiązywania czasu letniego. 
Poniedziałek 
Wtorek 
Środa 
Czwartek 
Piątek 
Sobota 
Niedziela 

11 od 0 do 5 Tydzień miesiąca końca obowiązywania czasu letniego. 

 
4.3.11.6 – Opis podmenu Harmonogramów Czasowych 
Sterownik oferuje dwa programy czasomierza: 
harmonogram 1 oraz harmonogram 2, które mogą zostać 
uaktywnione. 
 
Pierwszy program czasomierza (harmonogram nr 1) 
umożliwia automatyczne przełączanie urządzenia z trybu 
zajętości na tryb braku zajętości: urządzenie jest 
uruchamiane w okresach zajętości. 
 
Drugi program czasomierza (harmonogram nr 2) 
umożliwia automatyczne przełączanie aktywnej nastawy 
z nastawy zajętości na nastawę braku zajętości: podczas 
okresów zajętości wykorzystywana jest nastawa 
chłodzenia 1, a podczas okresów braku zajętości jest to 
nastawa chłodzenia bądź ogrzewania 2. 

Każdy harmonogram składa się z ośmiu okresów czasu 
konfigurowanych przez operatora. Te okresy czasu można 
oznaczyć jako aktywne bądź nieaktywne w każdym z dni 
tygodnia plus w okresie świąt. Dzień rozpoczyna się 
o godzinie 00.00 i kończy o godzinie 23.59. 
 
Program jest w trybie braku zajętości, chyba że aktywny 
jest okres harmonogramowy. W przypadku nakładania się 
dwóch okresów aktywnych tego samego dnia, tryb 
zajętości ma priorytet większy niż okres braku zajętości.  
 
Każdy z ośmiu okresów można wyświetlić i zmienić 
korzystając z pod-podmenu. Poniższa tabela prezentuje 
sposób uzyskania dostępu do konfiguracji okresów. Nie 
różni się on dla harmonogramu czasowego nr 1 i nr 2.
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PODMENU KONFIGURACJI OKRESU X (X = OD 1 DO 8) 
POZYCJA FORMAT UWAGI 
0 Menu Okresu X Wskazuje numer okresu (X), który ma 

zostać skonfigurowany. Po wybraniu 
pozycji następuje przejście do 
poprzedniego menu. 

1 n1n2n3n4 
od 00:00 do 23:59 

Okres zajętości – Czas rozpoczęcia*. 
Umożliwia wprowadzenie godziny, o której 
rozpocznie się okres zajętości. 

2 n1n2n3n4 
od 00:00 do 23:59 

Okres zajętości – Czas zakończenia*. 
Umożliwia wprowadzenie godziny, o której 
zakończy się okres zajętości. 

3 Mo-0 lub Mo-1 1 = okres jest aktywny w Poniedziałek. 
0 = okres jest nieaktywny w Poniedziałek 

4 tu-0 lub tu-1 1 = okres jest aktywny we Wtorek. 
0 = okres jest nieaktywny we Wtorek. 

5 UE-0 lub UE-1 1 = okres jest aktywny we Środę. 
0 = okres jest nieaktywny we Środę. 

6 tH-0 lub tH-1 1 = okres jest aktywny we Czwartek. 
0 = okres jest nieaktywny we Czwartek. 

7 Fr-0 lub Fr-1 1 = okres jest aktywny w Piątek. 
0 = okres jest nieaktywny w Piątek. 

8 SA-0 lub SA-1 1 = okres jest aktywny w Sobotę. 
0 = okres jest nieaktywny w Sobotę. 

9 Su-0 lub Su-1 1 = okres jest aktywny w Niedzielę. 
0 = okres jest nieaktywny w Niedzielę. 

10 Ho-0 lub Ho-1 1 = okres jest aktywny w święta. 
0 = okres jest nieaktywny w święta. 

 
* n1n2: godziny (od 00 do 23). Za pierwszym naciśnięciem przycisku 

Wprowadź zostają podświetlone dwie pierwsze cyfry na wyświetlaczu 
czterocyfrowym, umożliwiając nastawienie godziny. 
n3n4: minuty (od 00 do 59). Kolejne naciśnięcie przycisku Wprowadź 
powoduje podświetlenie dwóch ostatnich cyfr, co umożliwia nastawienie 
minut. 

 
Typowy program czasowy: 
 
Czas Pn Wt Śr Cz Pt So N Św     

0 P1            
1 P1            
2 P1            
3             
4             
5             
6             
7 P2 P2 P3 P4 P4 P5       
8 P2 P2 P3 P4 P4 P5       
9 P2 P2 P3 P4 P4 P5       
10 P2 P2 P3 P4 P4 P5       
11 P2 P2 P3 P4 P4 P5       
12 P2 P2 P3 P4 P4        
13 P2 P2 P3 P4 P4     Pn:  Poniedziałek 
14 P2 P2 P3 P4 P4     Wt:  Wtorek 
15 P2 P2 P3 P4 P4     Śr:  Środa 
16 P2 P2 P3 P4 P4     Cz:  Czwartek 
17 P2 P2 P3       Pt:  Piątek 
18   P3       So:  Sobota 
19   P3       N:  Niedziela 
20   P3     P6  Św:  Święta 
21             
22            Zajętość 
23            Brak zajętości 

 
 Początek Koniec Aktywny dnia 

P1: okres 1, 0:00, 3:00, Poniedziałek 
P2: okres 2, 7:00, 18:00, Poniedziałek i Wtorek 
P3: okres 3, 7:00, 21:00, Środa 
P4: okres 4, 7:00, 17:00, Czwartek i Piątek 
P5: okres 5, 7:00, 12:00, Sobota 
P6: okres 6, 20:00, 21:00, Święta 
P7: okres 7, W tym przykładzie niewykorzystany 
P8: okres 8, W tym przykładzie niewykorzystany 

 

4.3.11.7 – Opis podmenu Święta 
Funkcja ta służy do definiowania 16 okresów świąt. 
Każdy okres jest definiowany za pomocą trzech 
parametrów: miesiąca, dnia rozpoczęcia i długości okresu 
świąt. Podczas świąt sterownik będzie pracował w trybie 
zajętości bądź braku zajętości, w zależności od 
zaprogramowanych okresów obowiązujących dla świąt. 
 
Każdy okres świąt może zostać wyświetlony i zmieniony 
poprzez podmenu. 
 
UWAGA: Aby umożliwić skorzystanie z harmonogramu 
świąt należy uaktywnić funkcję komunikacji, nawet jeśli 
urządzenie jest uruchomione w trybie autonomicznym 
(nie jest podłączone do CCN). Patrz rozdział 4.3.11.8. 
 
PODMENU KONFIGURACJI OKRESU ŚWIĄT X (X = OD 1 DO 16) 
POZYCJA FORMAT UWAGI 
0 Podmenu HoLidAy X Po wybraniu pozycji następuje powrót 

do menu konfiguracji. 
1 od 0 do 12 Miesiąc rozpoczęcia okresu świąt 

0 = okres nie jest wykorzystywany 
1 = styczeń, 2 = luty, itd. 

2 od 0 do 31 Dzień rozpoczęcia okresu świąt. 
0 = okres nie jest wykorzystywany. 

3 od 0 do 99 dni Czas trwania okresu świąt w dniach. 
 
Typowy program świąt: 
Okres świąt trwający na przykład 1 dzień, w dniu 20 maja, jest 
konfigurowany następująco: miesiąc rozpoczęcia = 5, dzień rozpoczęcia = 
20, czas trwania = 1 
Okres świąt trwający na przykład 2 dni, od dnia 25 maja, jest konfigurowany 
następująco: miesiąc rozpoczęcia = 5, dzień rozpoczęcia = 25, czas trwania 
= 2 

 
4.3.11.8 – Opis podmenu Komunikacja (broAdCASt) 
Sterownik udostępnia menu konfiguracji komunikacji, 
które może posłużyć do skonfigurowania urządzenia jako 
elementu nadawania na szynie CCN, odpowiadającego 
za przesyłanie wartości czasu, temperatury zewnętrznej 
i statusu świąt do wszystkich elementów systemu. 
 
Niniejsze menu umożliwia również ustawienie dat 
obowiązywania czasu letniego. W sieci CCN powinien 
występować wyłącznie jeden nadajnik, tak więc nie 
należy konfigurować tej tabeli, jeżeli jakikolwiek inny 
element systemu już działa jako nadajnik. 
 
UWAGA: Jeżeli urządzenie pracuje w trybie 
autonomicznym (nie jest podłączone do CCN), należy 
również skorzystać z tego menu w przypadku 
skorzystania z funkcji świąt bądź w celu skorygowania 
ustawień czasu letniego. 
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PODMENU KONFIGURACJI KOMUNIKACJI (broAdCASt) 
POZYCJA FORMAT UWAGI 
0 broAdCASt MEnu Po wybraniu pozycji następuje powrót do menu głównego. 
1 YES/no Określa, czy urządzenie jest nadajnikiem przy podłączeniu do sieci CCN. W sieci CCN może istnieć wyłącznie jeden 

nadajnik. 
 
Ostrzeżenie: Jeżeli urządzenie pracuje w trybie autonomicznym (nie jest podłączone do CCN), należy również ustawić tę 
pozycję na Yes w przypadku skorzystania z funkcji świąt (patrz rozdział 4.3.11.6) bądź w celu skonfigurowania funkcji 
czasu letniego. 

2 0/1/2 Pozycja umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji nadawania. 
0 = sterownik nie jest nadajnikiem i nie ma potrzeby konfigurowania innych pozycji z tej tabeli. 
1 = sterownik komunikuje godzinę, datę, dni świąt i wysokość temperatury zewnętrznej. 
2 = tylko dla maszyn chłodniczych. Czas letni i dni świąt nie są uwzględniane, o ile nie zostaną zakomunikowane 
poprzez szynę. 

3 nnn Numer szyny nadajnika temperatury zewnętrznej: jest to numer szyny w systemie, do którego jest podłączony czujnik 
temperatury powietrza zewnętrznego. 

4 nnn Numer elementu nadajnika temperatury zewnętrznej: jest to numer elementu systemowego, do którego jest podłączony 
czujnik temperatury powietrza zewnętrznego. 

 
4.3.12 – Opis menu Alarmy 
Niniejsze menu służy do wyświetlania i zerowania do 5 
aktywnych alarmów. Umożliwia również zerowanie 
alarmu. Jeżeli nie jest aktywny żaden alarm, menu nie jest 
dostępne. 
 
MENU ALARMY 
POZYCJA FORMAT UWAGI 

0 [1] X ALArM 
rESEt ALArM 

Alarm X jest aktywny 
Wymagane jest wyzerowanie alarmów 
 
 
W celu wyzerowania wszystkich aktywnych 
alarmów należy nacisnąć przycisk 
Wprowadź. Zostanie wyświetlony tekst 
‘rESET ALArM’. Należy ponownie nacisnąć 
przycisk Wprowadź, co spowoduje 
wyzerowanie wszystkich alarmów. 

1 [1] Tekst kodu alarmu Kod aktualnego alarmu 1** 
2 [1] Tekst kodu alarmu Kod aktualnego alarmu 2** 
3 [1] Tekst kodu alarmu Kod aktualnego alarmu 3** 
4 [1] Tekst kodu alarmu Kod aktualnego alarmu 4** 
5 [1] Tekst kodu alarmu Kod aktualnego alarmu 5** 

1 Pozycja nie jest wyświetlana, jeżeli nie jest wykorzystywana. 
* Patrz rozdział „Kody alarmów” 
** Naciśnięcie przycisku Wprowadź podczas wyświetlania kodu alarmu 

powoduje przewinięcie następującego komunikatu: 
„godzina alarmu” „data alarmu” „pełny komunikat alarmu CCN” 
- „godzina alarmu”: xxhmm 
- „data”: dd-mm 
- „pełny komunikat alarmu CCN”: do 64 znaków 

 
4.3.13 – Opis menu Historia Alarmów 
 
MENU HISTORIA ALARMÓW 
POZYCJA FORMAT UWAGI 

0 [1] Tekst kodu alarmu* Kod alarmu historycznego 1** 
1 [1] Tekst kodu alarmu* Kod alarmu historycznego 2** 
2 [1] Tekst kodu alarmu* Kod alarmu historycznego 3* 
3 [1] Tekst kodu alarmu* Kod alarmu historycznego 4** 
4 [1] Tekst kodu alarmu* Kod alarmu historycznego 5** 
5 [1] Tekst kodu alarmu* Kod alarmu historycznego 6** 
6 [1] Tekst kodu alarmu* Kod alarmu historycznego 7** 
7 [1] Tekst kodu alarmu* Kod alarmu historycznego 8** 
8 [1] Tekst kodu alarmu* Kod alarmu historycznego 9** 
9 [1] Tekst kodu alarmu* Kod alarmu historycznego 10** 

10 [1] Tekst kodu alarmu* Kod alarmu historycznego 10** 
.... .... .... 

19 [1] Tekst kodu alarmu* Kod alarmu historycznego 20** 
1 Pozycja nie jest wyświetlana, jeżeli nie jest wykorzystywana. 
* Patrz rozdział „Kody alarmów” 
** Naciśnięcie przycisku Wprowadź podczas wyświetlania kodu alarmu 

powoduje przewinięcie następującego komunikatu: 
„godzina alarmu” „data alarmu” „pełny komunikat alarmu CCN” 
- „godzina alarmu”: xxhmm 
- „data”: dd-mm 
- „pełny komunikat alarmu CCN”: do 64 znaków 

4.3.14 – Opis menu Czas Pracy 
 

 
 

UWAGA: Pozycje w nawiasach odpowiadają wartości 
wyświetlanej przez interfejs użytkownika. 
 

4.3.14.1 – Opis menu Czas Pracy 1 
 

MENU CZAS PRACY [1] 
 

POZYCJA FORMAT JEDNOSTKA UWAGI 
0 Menu RuntiME 1 - Po wybraniu pozycji 

następuje powrót do 
poprzedniego menu. 

1 nnnn|M 10|M100 godziny/10 lub 100 Godziny pracy 
urządzenia* 

2 nnnn|M 10|M100 godziny/10 lub 100 Godziny pracy sprężarki 
A1* 

3 [1] nnnn|M 10|M100 godziny/10 lub 100 Godziny pracy sprężarki 
A2* 

4 [1] nnnn|M 10|M100 godziny/10 lub 100 Godziny pracy sprężarki 
A3* 

5 [1] nnnn|M 10|M100 godziny/10 lub 100 Godziny pracy sprężarki 
A4* 

6 nnnn|M 10|M100 godziny/10 lub 100 Godziny pracy sprężarki 
B1* 

7 nnnn|M 10|M100 godziny/10 lub 100 Godziny pracy sprężarki 
B2* 

8 [1] nnnn|M 10|M100 godziny/10 lub 100 Godziny pracy sprężarki 
B3* 

9 [1] nnnn|M 10|M100 godziny/10 lub 100 Godziny pracy sprężarki 
B4* 

10 - | M 10 | M100 -/10 lub 100 Ilość uruchomień 
urządzenia* 

11 - | M 10 | M100 -/10 lub 100 Ilość uruchomień 
sprężarki A1* 

12 [1] - | M 10 | M100 -/10 lub 100 Ilość uruchomień 
sprężarki A2* 

13 [1] - | M 10 | M100 -/10 lub 100 Ilość uruchomień 
sprężarki A3* 

14 [1] - | M 10 | M100 -/10 lub 100 Ilość uruchomień 
sprężarki A4* 

15 - | M 10 | M100 -/10 lub 100 Ilość uruchomień 
sprężarki B1* 

16 - | M 10 | M100 -/10 lub 100 Ilość uruchomień 
sprężarki B2* 

17 [1] - | M 10 | M100 -/10 lub 100 Ilość uruchomień 
sprężarki B3* 

18 [1] - | M 10 | M100 -/10 lub 100 Ilość uruchomień 
sprężarki B4* 

 

1 Pozycja nie jest wyświetlana, jeżeli nie jest wykorzystywana. 
 

UWAGI 
* Pewne wartości są dzielone przez 10 bądź przez 100, tak więc ilość 

godzin bądź uruchomień mniejsza od 10 jest wyświetlana jako 0. 
 

Jeżeli wartość jest dzielona przez 10 bądź przez 100, jest ona 
wyświetlana na przemian z napisem „M 10” bądź „M100”. 

CZAS PRACY 

CZAS PRACY 1
[RuntIMES 1] 

KONSERWACJA
[MAIntEnAnCE] 

CZAS PRACY 2
[RuntIMES 2] 

CZAS PRACY 3 
[RuntIMES 3] 



28 

4.3.14.2 – Opis menu Czas Pracy 2 
 

MENU CZAS PRACY [1] 
 

POZYCJA FORMAT JEDNOSTKA UWAGI 
0 Menu RuntiME 2 - Po wybraniu pozycji 

następuje powrót do 
poprzedniego menu. 

1 [1] nnnn|M 10|M100 godziny/10 lub 100 Godziny pracy pompy 1*
2 [1] nnnn|M 10|M100 godziny/10 lub 100 Godziny pracy pompy 2*
3 [1] nnnn|M 10|M100 godziny/10 lub 100 Godziny pracy pompy 

skraplacza odzysku 
ciepła 

4 nnnn - Ilość uruchomień 
najczęściej uruchamianej 
sprężarki w ciągu 
ostatniej godziny 

5 nnnn - Średnia ilość uruchomień 
sprężarek na godzinę 
w ciągu ostatnich 
24 godzin 

6 [1] nnnn|M 10|M100 godziny/10 lub 100 Godziny pracy sprężarki 
C1 

7 [1] nnnn|M 10|M100 godziny/10 lub 100 Godziny pracy sprężarki 
C2 

8 [1] nnnn|M 10|M100 godziny/10 lub 100 Godziny pracy sprężarki 
C3 

9 [1] nnnn|M 10|M100 godziny/10 lub 100 Godziny pracy sprężarki 
C4 

10 [1] nnnn|M 10|M100 -/10 lub 100 Ilość uruchomień 
sprężarki C1 

11 [1] nnnn|M 10|M100 -/10 lub 100 Ilość uruchomień 
sprężarki C2 

12 [1] nnnn|M 10|M100 -/10 lub 100 Ilość uruchomień 
sprężarki C3 

13 [1] nnnn|M 10|M100 -/10 lub 100 Ilość uruchomień 
sprężarki C4 

14 [1] nnnn|M 10|M100 -/10 lub 100 Ilość cykli rozmrażania, 
obwód A 

15 [1] nnnn|M 10|M100 -/10 lub 100 Ilość cykli rozmrażania, 
obwód B 

 

1 Pozycja nie jest wyświetlana, jeżeli nie jest wykorzystywana. 
 
4.3.14.3 – Opis menu Czas Pracy 3 
 

MENU CZAS PRACY 
 

POZYCJA FORMAT JEDNOSTKA UWAGI 
0 Menu RuntiME 3 - Po wybraniu pozycji 

następuje powrót do 
poprzedniego menu. 

1 nnnn|M 10|M100 godziny/10 lub 100 Uruchomienie wentylatora A1

2 nnnn|M 10|M100 godziny/10 lub 100 Uruchomienie wentylatora A2

3 [1] nnnn|M 10|M100 godziny/10 lub 100 Uruchomienie wentylatora A3

4 [1] nnnn|M 10|M100 godziny/10 lub 100 Uruchomienie wentylatora A4

5 [1] nnnn|M 10|M100 godziny/10 lub 100 Uruchomienie wentylatora A5

6 [1] nnnn|M 10|M100 godziny/10 lub 100 Uruchomienie wentylatora A6

7 nnnn|M 10|M100 godziny/10 lub 100 Uruchomienie wentylatora B1

8 nnnn|M 10|M100 godziny/10 lub 100 Uruchomienie wentylatora B2

9 [1] nnnn|M 10|M100 godziny/10 lub 100 Uruchomienie wentylatora B3

10 [1] nnnn|M 10|M100 godziny/10 lub 100 Uruchomienie wentylatora B4

11 [1] nnnn|M 10|M100 godziny/10 lub 100 Uruchomienie wentylatora B5

12 [1] nnnn|M 10|M100 godziny/10 lub 100 Uruchomienie wentylatora B6

13 [1] nnnn|M 10|M100 godziny/10 lub 100 Uruchomienie wentylatora C1

14 [1] nnnn|M 10|M100 godziny/10 lub 100 Uruchomienie wentylatora C2

15 [1] nnnn|M 10|M100 godziny/10 lub 100 Uruchomienie wentylatora C3

16 [1] nnnn|M 10|M100 godziny/10 lub 100 Uruchomienie wentylatora C4

17 [1] nnnn|M 10|M100 godziny/10 lub 100 Uruchomienie wentylatora C5

18 [1] nnnn|M 10|M100 godziny/10 lub 100 Uruchomienie wentylatora C6
 

1 Pozycja nie jest wyświetlana, jeżeli nie jest wykorzystywana. 

4.3.14.4 – Opis menu Konserwacja 
W celu uaktywnienia tego menu należy skonfigurować 
funkcję konserwacji w konfiguracji Serwisowej. 
 
POZYCJA FORMAT UWAGI 
0 MAintEnAnCE MEnu Po wybraniu pozycji następuje powrót 

do poprzedniego menu. 
1 [1] od 0 do 6 Kasuje alerty konserwacyjne. 
2 [1] YES/no Kontrola czynnika chłodniczego. 
3 [1] YES/no Za niska prędkość przepływu wody. 
4 [1] nnnn Następny przegląd pompy głównej za 

nnn dni. Jeżeli ilość dni = 0, upłynął 
okres pomiędzy przeglądami. 

5 [1] nnnn Następny przegląd pompy pomocniczej 
za nnn dni. Jeżeli ilość dni = 0, upłynął 
okres pomiędzy przeglądami. 

6 [1] nnnn Następny przegląd pompy skraplacza 
odzysku ciepła za nnn dni. Jeżeli ilość 
dni = 0, upłynął okres pomiędzy 
przeglądami. 

7 [1] nnnn Następny przegląd filtra wody za nnn dni. 
Jeżeli ilość dni = 0, upłynął okres 
pomiędzy przeglądami. 

 

1 Pozycja nie jest wyświetlana, jeżeli nie jest wykorzystywana. 
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5 – DZIAŁANIE STEROWNIKA PRO-DIALOG 
PLUS 
 
5.1 – Sterowanie uruchomieniem/zatrzymaniem 
 
Poniższa tabela zawiera rodzaje sterowania urządzeniem 
oraz status uruchomienia/zatrzymania w zależności od 
następujących parametrów. 
- Tryb pracy: wybierany przyciskiem start/stop na 

interfejsie użytkownika. 
- Styki zdalnego uruchomienia/zatrzymania: styki 

wykorzystywane przy zdalnym trybie pracy (rEM). Patrz 
rozdziały 3.6.2 oraz 3.6.3. 

- CHIL_S_S: polecenie sieciowe dotyczy uruchomienia / 
zatrzymania maszyny chłodniczej w trybie sterowania 
CCN (CCn). Polecenie wymuszenia wyłączenia: 
urządzenie wyłącza się. Polecenie wymuszenia 
włączenia: urządzenie pracuje zgodnie 
z harmonogramem nr 1. 

- Harmonogram uruchomienia/zatrzymania: status 
zajętości bądź braku zajętości urządzenia jest określany 
przez program uruchomienia/zatrzymania maszyny 
chłodniczej (Harmonogram nr 1). 

- Tryb sterowania jednostki nadrzędnej. Parametr ten 
jest wykorzystywany, gdy urządzenie jest jednostką 
nadrzędną w układzie dwóch jednostek – nadrzędnej 
i zależnej. Tryb sterowania jednostki nadrzędnej określa, 
czy urządzenie ma być sterowane lokalnie, zdalnie bądź 
przez CCN (parametr ten znajduje się w konfiguracji 
Serwisowej). 

- Wyłączenie krytyczne przez CCN: w przypadku 
uaktywnienia niniejszego polecenia CCN następuje 
wyłączenie urządzenia niezależnie od trybu pracy. 

- Alarm ogólny: urządzenie zatrzymane całkowicie na 
skutek alarmu. 

 
AKTYWNY TRYB PRACY STATUS PARAMETRÓW 
LOFF L-C L-SC rEM CCN MASt CHIL_S_S ZDALNY STYK 

START / STOP 
TYP 
STEROWANIA 
NADRZĘDNY 

TRYB 
HARMONOGRA
MU 
START/STOP 

WYŁĄCZENIE 
KRYTYCZNE 
CCN 

ALARM 
OGÓLNY 

TRYB 
STEROWANIA

TRYB PRACY 
URZĄDZENIA

- - - - - - - - - - Aktywne - - Wyłączone 
- - - - - - - - - - - Tak - Wyłączone 
Aktywny      - - - -  - Lokalne Wyłączone 
  Aktywny    - - - Brak zajętości  - Lokalne Wyłączone 
   Aktywny   - Wyłączony - -  - Zdalne Wyłączone 
   Aktywny   - - - Brak zajętości  - Zdalne Wyłączone 
    Aktywny  Nieaktywny - - -  - CCN Wyłączone 
    Aktywny  - - - Brak zajętości  - CCN Wyłączone 
     Aktywny - - Lokalny Brak zajętości  - Lokalne Wyłączone 
     Aktywny - Wyłączony Zdalny -  - Zdalne Wyłączone 
     Aktywny - - Zdalny Brak zajętości  - Zdalne Wyłączone 
     Aktywny Nieaktywny - CCN -  - CCN Wyłączone 
     Aktywny - - CCN Brak zajętości  - CCN Wyłączone 
 Aktywny     - - - - Nieaktywne Nie Lokalne Włączone 
  Aktywny    - - - Zajętość Nieaktywne Nie Lokalne Włączone 
   Aktywny   - Chłodzenie - Zajętość Nieaktywne Nie Zdalne Włączone 
   Aktywny   - Ogrzewanie - Zajętość Nieaktywne Nie Zdalne Włączone 
   Aktywny   - Automat - Zajętość Nieaktywne Nie Zdalne Włączone 
    Aktywny  Aktywny - - Zajętość Nieaktywne Nie CCN Włączone 
     Aktywny - - Lokalny Zajętość Nieaktywne Nie Lokalne Włączone 
     Aktywny - Chłodzenie Zdalny Zajętość Nieaktywne Nie Zdalne Włączone 
     Aktywny - Ogrzewanie Zdalny Zajętość Nieaktywne Nie Zdalne Włączone 
     Aktywny - Automat Zdalny Zajętość Nieaktywne Nie Zdalne Włączone 
     Aktywny Aktywny - CCN Zajętość Nieaktywne Nie CCN Włączone 

 
5.2 – Praca w trybie ogrzewania / chłodzenia / 
czuwania 
 
5.2.1 – Informacje ogólne 
Wybór trybu ogrzewania/chłodzenia/czuwania dotyczy 
wszystkich urządzeń. Jednak tylko w urządzeniach 30RB 
(maszynach chłodniczych) sterowanie kotłem może 
spowodować przełączenie do trybu ogrzewania. 
Sterowanie przełączaniem między ogrzewaniem 
a chłodzeniem może być automatyczne bądź ręczne. 
 
W trybie automatycznym to temperatura zewnętrzna 
określa przełączenie między trybami ogrzewania / 
chłodzenia / czuwania w oparciu o dwie wartości progowe 
skonfigurowane przez użytkownika (patrz menu Nastawy 
– progi przełączania w tryb chłodzenia i ogrzewania). 
W trybie czuwania urządzenie ani nie chłodzi, ani nie 
ogrzewa, ani też nie może zostać włączona żadna 
sprężarka. Poniższy wykres ilustruje zasadę działania 
w trybie automatycznym. 

 

* Próg ten nie dotyczy urządzeń typu tylko chłodzenie, które nie sterują 
kotłem. 

OGRZEWANIE CZUWANIE CHŁODZENIE 

Próg ogrzewania* Próg chłodzenia 

Temperatura 
zewnętrzna 
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5.2.2 – Wybór trybu ogrzewania / chłodzenia / 
automatycznego 
Poniższa tabela zawiera tryby ogrzewania/chłodzenia 
urządzenia w zależności od następujących parametrów: 
- Typ sterowania: wskazuje, czy urządzenie pracuje 

w trybie sterowania lokalnego, zdalnego bądź CCN. 
Patrz rozdział 5.1. 

- Status włączenia/wyłączenia urządzenia: wskazuje, 
czy urządzenie jest wyłączone (uruchomienie nie jest 
dozwolone) bądź uruchomione (lub uruchomienie jest 
dozwolone). 

- Wybór trybu ogrzewania/chłodzenia/automatycznego 
w trybie lokalnym: tryb pracy wybierany na interfejsie 
użytkownika. Patrz menu Informacje. 

- Zdalne styki ogrzewania/chłodzenia: styki te są 
aktywne jedynie przy zdalnym sterowaniu urządzenia. 
Patrz rozdziały 3.6.2 oraz 3.6.3. 

- HC_SEL: takie polecenie sieciowe zezwala na 
sterowanie trybem ogrzewania / chłodzenia / 
automatycznym, jeżeli urządzenie pracuje w trybie 
sterowania przez CCN. 

- Temperatura zewnętrzna: określa tryb pracy, jeżeli 
urządzenie jest w trybie automatycznego przełączania 
między ogrzewaniem, chłodzeniem a czuwaniem.

STATUS PARAMETRU 
 

STATUS WŁĄCZENIA 
/ WYŁĄCZENIA 

TYP 
STEROWANIA 

WYBÓR OGRZEWANIA / 
CHŁODZENIA W TRYBIE 
LOKALNYM 

ZDALNE STYKI 
OGRZEWANIA / 
CHŁODZENIA 

HC_SEL TEMPERATURA 
ZEWNĘTRZNA 

TRYB PRACY 

Wyłączone - - - - - Chłodzenie 
Włączone Lokalne Chłodzenie - - - Chłodzenie 
Włączone Lokalne Ogrzewanie - - - Ogrzewanie 
Włączone Lokalne Automat - - > Próg chłodzenia Chłodzenie 
Włączone Lokalne Automat - - < Próg ogrzewania Ogrzewanie* 
Włączone Lokalne Automat - - Pomiędzy progiem 

chłodzenia i ogrzewania 
Czuwanie 

Włączone Zdalne - Tryb chłodzenia - - Chłodzenie 
Włączone Zdalne - Tryb ogrzewania - - Ogrzewanie 
Włączone Zdalne - Tryb automatyczny - > Próg chłodzenia Chłodzenie 
Włączone Zdalne - Tryb automatyczny - < Próg ogrzewania Ogrzewanie* 
Włączone Zdalne - Tryb automatyczny - Pomiędzy progiem 

chłodzenia i ogrzewania 
Czuwanie 

Włączone CCN - - Chłodzenie - Chłodzenie 
Włączone CCN - - Ogrzewanie - Ogrzewanie 
Włączone CCN - - Automat > Próg chłodzenia Chłodzenie 
Włączone CCN - - Automat < Próg ogrzewania Ogrzewanie* 
Włączone CCN - - Automat Pomiędzy progiem 

chłodzenia i ogrzewania 
Czuwanie 

* Nie dotyczy urządzeń typu tylko chłodzenie, które nie sterują kotłem. 
 

5.3 – Sterowanie pompą wodną parownika 
Urządzenie może sterować jedną bądź dwoma pompami 
wodnymi parownika. Pompa wodna parownika jest 
włączana, jeżeli taka opcja jest skonfigurowana (patrz 
konfiguracja Użytkownika) oraz gdy urządzenie pracuje 
w jednym z trybów opisanych powyżej bądź w trybie 
opóźnienia. Ponieważ minimalna długość opóźnienia przy 
uruchomieniu wynosi 1 minutę (można je ustawić między 
1 a 15 minut), pompa będzie uruchomiona przez co 
najmniej minutę przed uruchomieniem pierwszej 
sprężarki. Pompa jest uruchomiona jeszcze przez 20 
sekund po przejściu urządzenia w tryb zatrzymania. Jest 
ona uruchomiona w trakcie przełączenia między trybami 
ogrzewania a chłodzenia i na odwrót. Pompa jest 
wyłączana, jeżeli urządzenie wyłączane jest z powodu 
alarmu poza przypadkiem, gdy awarię stanowi błąd 
ochrony przed zamarzaniem. Pompa może zostać 
uruchomiona w szczególnych warunkach roboczych 
równolegle z włączeniem grzałki parownika (patrz 
rozdział 5.5). Opis sterowania pompą parownika 
w jednostce zależnej (zespół nadrzędny/zależny) jest 
zamieszczony w rozdziale 5.14. 
 

W przypadku sterowania dwoma pompami oraz wybrania 
funkcji przełączania (patrz konfiguracja Użytkownika 1) 
sterownik usiłuje ograniczyć różnicę czasów pracy pomp 
do wartości skonfigurowanego opóźnienia przełączania 
między pompami. Po upływie opóźnienia jest 
uaktywniana funkcja przełączania między pompami 

podczas uruchomienia urządzenia. W czasie działania 
funkcji przełączenia obydwie pompy pracują razem przez 
dwie sekundy. 
W przypadku awarii pompy i dostępności pompy 
pomocniczej urządzenie jest zatrzymywane i ponownie 
uruchamiane z drugą pompą. 
Sterownik umożliwia automatyczne uruchamianie pompy 
codziennie o godzinie 14:00 na dwie sekundy 
w przypadku, gdy urządzenie jest wyłączone. Jeżeli 
urządzenie jest wyposażone w dwie pompy, pierwsza 
z nich jest uruchamiana w dni nieparzyste, a druga w dni 
parzyste. Okresowe uruchamianie pompy na kilka sekund 
przedłuża trwałość łożysk pompy i ich szczelność. 
 

5.4 – Sterowanie stykiem zamknięcia 
Styk ten sprawdza status zabezpieczenia (przełącznik 
przepływu wody oraz zabezpieczenie użytkownika, patrz 
rozdział 3.6). Zapobiega on uruchomieniu urządzenia 
w przypadku jego otwarcia po upływie opóźnienia 
uruchomienia. Styk ten powoduje alarmowe wyłączenie 
urządzenia w przypadku jego uruchomienia. 
 

5.5 – Ochrona przed zamarzaniem parownika 
Jeżeli urządzenie jest wyłączane na dłuższy czas przy 
niskiej temperaturze zewnętrznej i parownik mógłby 
zostać uszkodzony przez zamarznięcie, może zostać 
włączona grzałka parownika i pompy wodnej 
(w urządzeniach wyposażonych w pompę). 
UWAGA: Parametry sterowania grzałką parownika 
można zmienić w konfiguracji Serwisowej. 
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5.6 – Punkt regulacji 
 
Punkt regulacji odpowiada temperaturze wody, jaka jest 
oczekiwana od urządzenia. Domyślnie regulowana jest 
temperatura wody dopływającej, można jednak również 
regulować temperaturę wody wypływającej (wymaga to 
zmiany konfiguracji Serwisowej). 
 
Punkt regulacji = aktywna nastawa + przesunięcie 
 
5.6.1 – Aktywna nastawa 
W trybie chłodzenia mogą zostać wybrane jako aktywne 
dwie nastawy, tak samo w trybie ogrzewania. Zazwyczaj 
druga nastawa chłodzenia jest wykorzystywana 
w okresach braku zajętości. Druga nastawa dla trybu 
ogrzewania jest wykorzystywana w okresach braku 
zajętości. W zależności od bieżących działań, aktywną 
nastawę można wybrać poprzez wybranie pozycji w menu 
Informacje, poprzez styki beznapięciowe, za pomocą 
polecenia sieciowego bądź poprzez program czasomierza 
nastaw (harmonogram 2). 

Poniższa tabela przedstawia możliwości wyboru 
w zależności od trybu sterowania (lokalnego, zdalnego 
bądź CCN) oraz następujących parametrów: 
- Wybór nastawy przy sterowaniu lokalnym: pozycja 

nr 13 w menu Informacje umożliwia wybranie aktywnej 
nastawy, o ile urządzenie jest w lokalnym trybie pracy. 

- Tryb ogrzewania/chłodzenia. 
- Styk sterowania 2: status styku sterowania 2. 
- Status harmonogramu 2: harmonogram wyboru 

nastawy. 

 
LOKALNY TRYB PRACY 
STATUS PARAMETRU  
TRYB OGRZEWANIA / 
CHŁODZENIA 

WYBÓR NASTAWY 
LOKALNEJ 

KONFIGURACJA 
PRODUKCJI LODU [2] 

STATUS STYKU 
PRODUKCJI LODU [2] 

STATUS 
HARMONOGRAMU 2 

AKTYWNA NASTAWA 

Chłodzenie Nastawa 1    Nastawa chłodzenia 1 
Chłodzenie Nastawa 2    Nastawa chłodzenia 2 
Chłodzenie [2] Automatycznie aktywna  Brak zajętości Nastawa produkcji lodu 
Chłodzenie [2] Automatycznie aktywna otwarty Brak zajętości Nastawa chłodzenia 2 
Chłodzenie Automatycznie  zamknięty Zajętość Nastawa chłodzenia 1 
Chłodzenie Automatycznie nieaktywna  Brak zajętości Nastawa chłodzenia 2 
Ogrzewanie Nastawa 1    Nastawa ogrzewania 1 
Ogrzewanie Nastawa 2    Nastawa ogrzewania 2 
Ogrzewanie Automatycznie   Zajętość Nastawa ogrzewania 1 
Ogrzewanie Automatycznie   Brak zajętości Nastawa ogrzewania 2 
 
ZDALNY TRYB PRACY 
STATUS PARAMETRU  
TRYB OGRZEWANIA / 
CHŁODZENIA 

WYBÓR NASTAWY 
LOKALNEJ 

KONFIGURACJA 
PRODUKCJI LODU [2] 

STATUS STYKU 
PRODUKCJI LODU [2] 

STYK STEROWANIA 2 AKTYWNA NASTAWA 

Chłodzenie [2] Nastawa kontrolna    Nastawa kontrolna 
Chłodzenie    Nastawa 1 (otwarty) Nastawa chłodzenia 1 
Chłodzenie    Nastawa 2 (zamknięty) Nastawa chłodzenia 2 
Chłodzenie [2]  aktywna  Otwarty Nastawa chłodzenia 1 
Chłodzenie [2]  aktywna otwarty Zamknięty Nastawa produkcji lodu 
Chłodzenie [2]  aktywna zamknięty Zamknięty Nastawa chłodzenia 2 
Ogrzewanie    Nastawa 1 (otwarty) Nastawa ogrzewania 1 
Ogrzewanie    Nastawa 2 (zamknięty) Nastawa ogrzewania 2 
 
ZDALNY TRYB PRACY – URZĄDZENIA DWUOBWODOWE 
STATUS PARAMETRU 
TRYB OGRZEWANIA / 
CHŁODZENIA 

KONFIGURACJA PRODUKCJI 
LODU [2] 

STATUS STYKU PRODUKCJI 
LODU [2] 

STATUS HARMONOGRAMU 2 AKTYWNA NASTAWA 

Chłodzenie   Zajętość Nastawa chłodzenia 1 
Chłodzenie   Brak zajętości Nastawa chłodzenia 2 
Chłodzenie [2] aktywna otwarty Brak zajętości Nastawa produkcji lodu 
Chłodzenie [2] aktywna zamknięty Brak zajętości Nastawa chłodzenia 2 
Ogrzewanie   Zajętość Nastawa ogrzewania 1 
Ogrzewanie   Brak zajętości Nastawa ogrzewania 2 
 
2  Tylko dla opcji zarządzania energią. 



32 

5.6.2 – Przesunięcie 
Przesunięcie oznacza modyfikowanie aktywnej nastawy 
tak, aby była wymagana niższa wydajność urządzenia 
(w trybie chłodzenia nastawa jest zwiększana, w trybie 
ogrzewania jest zmniejszana). Taka modyfikacja jest 
z reguły reakcją na spadek obciążenia. Dla systemu 
sterowania Pro-Dialog źródło przesunięcia może zostać 
ustawione w konfiguracji Użytkownika 1: może 
pochodzić z temperatury zewnętrznej (powiązanej 
z całkowitego obciążenia dla budynku) bądź 
z temperatury wody powracającej (różnica temperatur, 
powiązana ze średnim obciążeniem budynku), poprzez 
nastawę przesunięcia uzależnioną od wejścia 4-20 mA 
(z opcją zarządzania energią) bądź od temperatury 
pomieszczenia, przy wykorzystaniu czujnika temperatury 
pomieszczenia (przy zastosowaniu opcji zarządzania 
energią). W odpowiedzi na spadek temperatury 
zewnętrznej bądź spadek różnicy temperatur, nastawa 
chłodzenia jest z reguły przesuwana w górę, w celu 
zoptymalizowania wydajności urządzenia: 
 
Wszystkie trzy parametry przesunięcia, tj. prędkość, 
źródło i wartość maksymalną można skonfigurować 
w menu Nastawy (patrz rozdział 4.3.8). Przesunięcie jest 
funkcją liniową opartą o trzy parametry. 
• Punkt odniesienia, w którym przesunięcie wynosi zero 

(temperatura zewnętrzna bądź różnica temperatur – brak 
wartości przesunięcia). 

• Punkt odniesienia, w którym przesunięcie jest 
maksymalne (temperatura zewnętrzna bądź różnica 
temperatur – wartość pełnego przesunięcia). 

• Maksymalna wartość przesunięcia. 
 

 
Legenda 
A  Maksymalna wartość przesunięcia 
B Temperatura zewnętrzna bądź różnica temperatur dla przesunięcia 

zerowego 
C Temperatura zewnętrzna bądź różnica temperatur dla przesunięcia 

pełnego 
D  Obciążenie budynku

5.7 – Ograniczenie wydajności 
Ograniczenie wydajności jest wykorzystywane do 
ograniczenia ilości energii elektrycznej pobieranej przez 
urządzenie. System sterowania PRO-DIALOG Plus 
umożliwia limitowanie wydajności urządzenia dwoma 
metodami: 
- za pomocą styków beznapięciowych sterowanych przez 

użytkownika. Urządzenia niewyposażone w opcję 
zarządzania energią mają tylko jeden poziom 
ograniczenia wydajności (tylko jeden styk: styk 
sterowania 3). Urządzenia wyposażone w opcję 
zarządzania energią udostępniają trzy poziomy 
ograniczenia wydajności (2 styki). Wydajność 
urządzenia nie może nigdy przekraczać nastawy limitu 
uaktywnianej poprzez te styki. Nastawy limitu mogą być 
modyfikowane w menu Nastawy. 

- za pomocą wejścia 4-20 mA na płytce zarządzania 
energią. Ograniczenie jest oparte o liniową interpolację 
od 0 do 100% sygnału wejściowego. Można wybrać 
ograniczenie wydajności w trybie nocnym (o ile wartość 
jest niższa od podawanej przez sygnał zewnętrzny). 

 

5.8 – Tryb nocny 
Tryb nocny jest definiowany (patrz konfiguracja 
Użytkownika) przez czas rozpoczęcia i czas zakończenia, 
takie same dla każdego z dni tygodnia. W czasie nocy 
może zostać ograniczona ilość pracujących wentylatorów 
oraz wydajność urządzenia (można jednak skonfigurować 
minimalną wartość wydajności). 
 

5.9 – Kontrola wydajności 
Funkcja ta reguluje ilość aktywnych sprężarek, wymaganą 
do utrzymania temperatury wody wymiennika ciepła 
w punkcie nastawy. Precyzja działania tej funkcji zależy 
do pojemności obwodu wodnego, prędkości przepływu, 
obciążenia oraz ilości stopni dostępnych w urządzeniu. 
System sterowania stale uwzględnia błąd wartości 
temperatury w odniesieniu do nastawy, jak również 
prędkość zmian tego błędu i różnicę wartości temperatury 
wody wpływającej i wypływającej, w ten sposób 
określając optymalny moment, w którym należy dodać 
bądź wyłączyć stopień wydajności. Jeżeli ta sama 
sprężarka jest zbyt często uruchamiana (na godzinę) bądź 
jest uruchamiana na czas poniżej minuty za każdym 
uruchomieniem, powoduje to automatyczne zmniejszenie 
ilości uruchomień sprężarki, co zmniejsza precyzję 
regulacji temperatury wody wypływającej. Poza tym, na 
dokładność regulacji temperatury mogą wpływać również 
funkcje rozładowywania ze względu na wysokie ciśnienie, 
niskie ciśnienie bądź rozmrażanie. Sprężarki są 
uruchamiane i zatrzymywane zgodnie z sekwencją mającą 
na celu wyrównanie ilości uruchomień (wartość jest 
ważona czasem uruchomienia). 
 

5.10 – Kontrola ciśnienia głównego 
Ciśnienie główne jest kontrolowane przez maksymalnie 
sześć wentylatorów w każdym obwodzie, z których jeden 
może mieć zmienną prędkość obrotową. Ciśnienie główne 
jest kontrolowane niezależnie dla każdego z obwodów w 
oparciu o wartość wyjściowej temperatury nasycenia. 
Uruchomienie wentylatora: 
OSTRZEŻENIE: Wentylatory mogą być okresowo 
uruchamiane (w celu czyszczenia), nawet przy 
wyłączonym urządzeniu.

Przykład przesunięcia w trybie chłodzenia 
w oparciu o temperaturę zewnętrzną 
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5.11 – Funkcja rozmrażania 
Rozmrażanie jest uaktywniane przy pracy urządzenia 
w trybie ogrzewania w celu ograniczenia osadzania się 
szronu na powietrznym wymienniku ciepła. W danym 
momencie cykl rozmrażania może następować w jednym 
obwodzie. W czasie cyklu rozmrażania wentylatory 
danego obwodu są zatrzymywane, a zawór czterodrożny 
zostaje odwrócony, wymuszając przejście obwodu w tryb 
chłodzenia. Podczas cyklu rozmrażania na pewien czas 
może zostać uruchomiony wentylator. Cykl jest w pełni 
automatyczny i nie wymaga konfigurowania. 
 
5.12 – Sterowanie dodatkowym stopniem 
ogrzewania elektrycznego 
Urządzenia typu pompa ciepła mogą sterować nawet 
czterema dodatkowymi stopniami ogrzewania 
elektrycznego. 
Stopnie ogrzewania elektrycznego są uaktywniane w celu 
uzupełnienia wydajności grzewczej przy spełnieniu 
następujących warunków: 
- Urządzenie wykorzystuje 100% dostępnej wydajności 

grzewczej, bądź też praca urządzenia jest ograniczana 
poprzez tryb ochronny (niska temperatura wejściowa, 
ochrona przed gorącym gazem bądź trwająca sekwencja 
rozmrażania), a we wszystkich przypadkach nie może 
dostarczyć odpowiedniej mocy grzewczej. 

- Temperatura zewnętrzna jest niższa od 
skonfigurowanego progu (patrz konfiguracja 
Użytkownika 1). 

- Ograniczenie wydajności urządzenia nie jest aktywne. 
Użytkownik może skonfigurować ostatni dostępny stopień 
ogrzewania elektrycznego jako stopień bezpieczeństwa. 
W takim przypadku stopień bezpieczeństwa jest 
uaktywniany jedynie jako uzupełnienie pozostałych stopni 
w przypadku awarii urządzenia uniemożliwiającej 
skorzystanie z mocy grzewczej. Pozostałe stopnie 
ogrzewania elektrycznego kontynuują wtedy działanie 
zgodnie z powyższym opisem. 
 
5.13 – Sterowanie kotłem 
UWAGA: Sterowanie stopniami ogrzewania 
elektrycznego bądź kotłem nie jest dozwolone dla 
jednostek zależnych. 
Urządzenie może sterować uruchomieniem kotła, o ile 
pracuje ono w trybie ogrzewania. Podczas uruchomienia 
kotła pompa wodna urządzenia jest wyłączona. 
Urządzenie typu pompa ciepła i kocioł nie mogą pracować 
razem. W takim przypadku wyjście kotła jest uaktywniane 
pod następującymi warunkami: 
- Urządzenie pracuje w trybie ogrzewania, ale awaria 

uniemożliwia skorzystanie z mocy grzewczej. 
- Urządzenie pracuje w trybie ogrzewania, ale pracuje 
przy bardzo niskiej temperaturze zewnętrznej, co sprawia, 
iż wydajność pompy ciepła jest niewystarczająca. Próg 
temperatury zewnętrznej umożliwiający wykorzystanie 
kotła jest ustalony na -10 °C, wartość tę można jednak 
zmienić w menu Użytkownika 1. 
 
5.14 – Zespół jednostki nadrzędnej/zależnej 
Dwa urządzenia PRO-DIALOG Plus można połączyć 
ze sobą, tworząc zespół jednostki nadrzędnej/zależnej. 
Takie dwa urządzenia są łączone poprzez szynę CCN. 
Wszystkie parametry wymagane dla funkcji 

nadrzędnej/zależnej należy konfigurować poprzez menu 
konfiguracji Serwisowej. Praca w trybie jednostki 
nadrzędnej/zależnej wymaga podłączenia sondy 
temperatury na wspólnym kolektorze w każdym 
z urządzeń, o ile regulacja dotyczy wody wypływającej 
z wymiennika ciepła. 
Zespół jednostki nadrzędnej/zależnej może pracować przy 
przepływie stałym bądź zmiennym. W przypadku 
przepływu zmiennego każde urządzenie musi sterować 
własną pompą wodną i automatycznie ją wyłączać, jeżeli 
wydajność chłodnicza wynosi zero. W przypadku 
przepływu stałego pompy w każdym z urządzeń są stale 
uruchomione, o ile uruchomiony jest sam system. 
Urządzenie nadrzędne może sterować wspólną pompą, 
która zostanie uaktywniona po uruchomieniu systemu. 
W takim przypadku pompa jednostki zależnej nie jest 
wykorzystywana. 
Wszystkie polecenia sterujące do zespołu jednostki 
nadrzędnej/zależnej (uruchomienie/zatrzymanie, nastawa, 
praca w trybie ogrzewania/chłodzenia, wzrost obciążenia 
itp.) są obsługiwane przez urządzenie skonfigurowane 
jako jednostka nadrzędna, w związku z czym muszą być 
one przekazywane wyłącznie do jednostki nadrzędnej. 
Będą one automatycznie transmitowane do jednostki 
zależnej. Urządzenie nadrzędne może być sterowane 
lokalnie, zdalnie bądź poprzez polecenia CCN. 
W związku z tym w celu uruchomienia zespołu należy 
wprowadzić jednostkę nadrzędną w tryb jednostki 
nadrzędnej (MASt). Jeżeli jednostka nadrzędna została 
skonfigurowana do sterowania zdalnego, należy do 
uruchomienia/zatrzymania urządzenia wykorzystać styki 
beznapięciowe. Urządzenie zależne musi stale przebywać 
w trybie CCN. W celu zatrzymania zespołu jednostki 
nadrzędnej/zależnej należy wybrać tryb Lokalny 
Wyłączony (LOFF) na urządzeniu nadrzędnym bądź 
wykorzystać zdalne styki beznapięciowe, o ile urządzenie 
zostało skonfigurowane do sterowania zdalnego. 
Jedną z funkcji urządzenia nadrzędnego (uzależnioną od 
jego konfiguracji) może być wyznaczenie urządzenia 
nadrzędnego bądź zależnego na urządzenie wiodące bądź 
wtórne. Role urządzenia wiodącego i wtórnego zostaną 
odwrócone, gdy różnica czasu pracy tych dwóch urządzeń 
przekroczy skonfigurowaną wartość, co zapewni 
automatyczne wyrównanie czasu pracy obydwu urządzeń. 
Przełączenie między urządzeniem wiodącym i wtórnym 
może nastąpić podczas uruchamiania zespołu bądź nawet 
podczas jego pracy. Funkcja równoważenia czasu pracy 
nie jest aktywna, jeżeli nie została skonfigurowana: 
w takim przypadku urządzeniem wiodącym będzie zawsze 
urządzenie nadrzędne. 
Urządzenie wiodące będzie zawsze uruchamiane jako 
pierwsze. Po osiągnięciu przez urządzenie wiodące jego 
pełnej dostępnej wydajności zostanie zainicjowane 
(konfigurowane) opóźnienie uruchomienia urządzenia 
wtórnego. Po upływie opóźnienia, jeżeli odchylenie od 
punktu regulacji będzie przekraczało 1,7°C, będzie 
możliwe uruchomienie urządzenia wtórnego i zostanie 
uruchomiona pompa. Urządzenie wtórne przyjmie 
automatycznie aktywną nastawę urządzenia nadrzędnego. 
Urządzenie wiodące będzie utrzymywane na pełnej 
dostępnej wydajności tak długo, jak długo aktywna 
wydajność urządzenia wtórnego nie będzie zerowa. 
W przypadku otrzymania przez urządzenie wtórne 
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polecenia zatrzymania, jego pompa wodna parownika 
zostanie wyłączona z 20 sekundowym opóźnieniem. 
W przypadku zerwania komunikacji pomiędzy tymi 
dwoma urządzeniami każde z nich powróci do 
autonomicznego trybu pracy do czasu przywrócenia 
komunikacji. W przypadku zatrzymania urządzenia 
nadrzędnego z powodu alarmu urządzenie zależne będzie 
mogło zostać uruchomione bez spełnienia poprzednich 
warunków. 
 

5.15 – Opcjonalny moduł odzysku ciepła 
 

Ta opcja wymaga zainstalowania dodatkowej płytki. 
Płytka ta umożliwia sterowanie: 
- Pompą skraplacza odzysku ciepła, 
- Grzałką skraplacza odzysku ciepła, 
- Dwoma zaworami przekaźnikowymi odcinającymi 

wężownicę odzysku ciepła (jeden na każdy obwód), 
- Dwoma zaworami przekaźnikowymi odpływu 

z wężownicy odzysku ciepła (jeden na każdy obwód). 
- Dwoma zaworami przekaźnikowymi odcinającymi 

skraplacz (jeden na każdy obwód), 
- Dwoma zaworami przekaźnikowymi odpływu 

ze skraplacza (jeden na każdy obwód). 
 

Wybór trybu odzysku ciepła może zostać dokonany 
z poziomu interfejsu lokalnego, bądź też zdalnie poprzez 
styk (recl_sw) lub też CCN. 
 

Funkcja odzysku ciepła jest aktywna, jeżeli: temperatura 
wody wpływającej dla odzysku ciepła jest niższa od 
nastawy odzysku ciepła pomniejszonej o połowę wartości 
martwego pasma dla odzysku ciepła. 
 

Funkcja odzysku ciepła nie jest aktywna, jeżeli: 
temperatura wody wpływającej dla odzysku ciepła jest 
wyższa od nastawy odzysku ciepła powiększonej 
o połowę wartości martwego pasma dla odzysku ciepła. 
 

W martwym paśmie funkcja pozostaje w trybie 
aktywnym. Wartością domyślną martwego pasma jest 
4,4 °C. Wartość tę może zmodyfikować serwis firmy 
Carrier. 
 

Procedura przełączenia z trybu chłodzenia w tryb odzysku 
ciepła: 
- Uruchomienie pompy skraplacza. 
- Weryfikacja styku przełącznika przepływu wody przez 

skraplacz. 
Jeżeli pozostaje otwarty po upływie jednej minuty pracy 
pompy skraplacza, obwód pozostaje w trybie chłodzenia 
i zostaje uaktywniony alarm. 

- Po osiągnięciu przez temperaturę wyjściową nasycenia 
poziomu 30°C uruchamiana jest sekwencja 
odpompowania. 

- Odpompowanie: otwarcie zaworu dopływu wody do 
skraplacza i zamknięcie po upływie 3 sekund zaworów 
powietrznych. 

- Po upływie jednej minuty, bądź gdy wartość 
przechłodzenia przekroczy -10°C, uruchamiana jest 
funkcja odzysku ciepła. 

6 – DIAGNOSTYKA – ROZWIĄZYWANIE 
PROBLEMÓW 
 

6.1 – Informacje ogólne 
 

System sterowania PRO-DIALOG Plus jest wyposażony 
w wiele funkcji wspomagających śledzenie awarii. 
Interfejs lokalny przez różne menu zapewnia dostęp do 
wszystkich parametrów pracy urządzenia. W przypadku 
wykrycia awarii uaktywniany jest alarm, a jego kod jest 
zapisywany w menu Alarmy. 
 

6.2 – Wyświetlanie alarmów 
 

Diody LED alarmów na interfejsie uproszczonym (patrz 
rozdział 4.1) zapewniają szybkie wyświetlenie stanu 
każdego z obwodów oraz całego urządzenia. 
- Dioda LED migająca oznacza, iż obwód pracuje, ale 

występuje w nim alarm. 
- Dioda LED świecąca oznacza, iż obwód został 

wyłączony z powodu awarii. 
 

Menu Alarmy w interfejsie głównym wyświetla do 5 
kodów awarii, które są aktywne w urządzeniu. 
 

6.3 – Zerowanie alarmów 
 

Po skorygowaniu przyczyny alarmu można go 
wyzerować, w zależności od jego rodzaju, albo poprzez 
automatyczny powrót do stanu normalnego, albo ręcznie 
w przypadku dokonania interwencji w urządzeniu. Alarmy 
można zerować nawet przy pracującym urządzeniu.  
 

Oznacza to, iż alarm może zostać wyzerowany bez 
zatrzymywania urządzenia. W przypadku awarii zasilania 
urządzenie uruchamia się ponownie w sposób 
automatyczny, bez konieczności wydania polecenia 
z zewnątrz. Niemniej jednak wszelkie awarie aktywne 
w momencie awarii zasilania są zachowywane i mogą 
w pewnych okolicznościach uniemożliwić ponowne 
uruchomienie obwodu bądź samego urządzenia. 
 

Zerowanie ręczne musi być przeprowadzone z poziomu 
interfejsu głównego w sposób następujący: 
 

ZEROWANIE AKTYWNYCH ALARMÓW 
CZYNNOŚĆ NUMER POZYCJI 

NA WYŚWIETLACZU 
DWUCYFROWYM 

WARTOŚĆ POZYCJI 
NA WYŚWIETLACZU 
DWUCYFROWYM 

NACIŚNIJ 
PRZYCISK

LED 
MENU 

Przytrzymaj przycisk 
MENU do momentu 
podświetlenia się 
LEDu alarmów. 
Wyświetlacz 
pokazuje ilość 
aktywnych alarmów 
(na przykładzie 2). 

 
0 
 
 
0 

 
 
 
 
2 ALArM   

Naciskaj przycisk 
Wprowadź, aby 
wyświetlić napis 
„rESEt ALARrM”. 

0 rESEt ALArM 
 

Naciśnij ponownie 
przycisk Wprowadź, 
aby zatwierdzić 
wyzerowanie. 
Wyświetli się napis 
„Good” przez 2 
sekundy, potem „2 
ALArM”, a następnie 
„no ALArM”. 

0 Good 
następnie „2 
ALArM” 
następnie „no 
ALArM” 
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6.4 – Kody alarmów 
 
Poniższa lista zawiera kompletny opis każdego kodu alarmu i możliwych przyczyn. 
 
OPISY KODÓW ALARMÓW 
 
KOD ALARMU OPIS ALARMU TYP ZEROWANIA PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA 
Awarie termistorów    
th-01 Awaria czujnika, woda dopływająca do wymiennika 

ciepła 
Automatyczne, gdy temperatura mierzona 
przez czujnik powróci do wartości normalnej 

Uszkodzony termistor 

th-02 Awaria czujnika, woda wypływająca z wymiennika 
ciepła 

Jak wyżej Jak wyżej 

th-03 Awaria rozmrażania, obwód A Jak wyżej Jak wyżej 
th-04 Awaria rozmrażania, obwód B Jak wyżej Jak wyżej 
th-08 Awaria czujnika dopływu do skraplacza wymiennika 

ciepła 
Jak wyżej Jak wyżej 

th-09 Awaria czujnika odpływu ze skraplacza wymiennika 
ciepła 

Jak wyżej Jak wyżej 

th-10 Awaria czujnika temperatury zewnętrznej Jak wyżej Jak wyżej 
th-11 Awaria czujnika cieczy CHWS (nadrzędny/zależny) Jak wyżej Jak wyżej 
th-12 Awaria czujnika wejściowego, obwód A Jak wyżej Jak wyżej 
th-13 Awaria czujnika wejściowego, obwód B Jak wyżej Jak wyżej 
th-14 Awaria czujnika wejściowego, obwód C Jak wyżej Jak wyżej 
th-18 Awaria czujnika przechłodzenia cieczy 

w skraplaczu, obwód A 
Jak wyżej Jak wyżej 

th-19 Awaria czujnika przechłodzenia cieczy 
w skraplaczu, obwód B 

Jak wyżej Jak wyżej 

th-21 Awaria czujnika temperatury pomieszczenia Jak wyżej Jak wyżej 
Przetworniki ciśnienia    
Pr-01 Awaria przetwornika ciśnienia wyjściowego, obwód 

A 
Automatyczne, gdy napięcie przekazywane 
przez czujnik powróci do wartości normalnej 

Uszkodzony przetwornik bądź błąd instalacji 

Pr-02 Awaria przetwornika ciśnienia wyjściowego, obwód 
B 

Jak wyżej Jak wyżej 

Pr-03 Awaria przetwornika ciśnienia wyjściowego, obwód 
C 

Jak wyżej Jak wyżej 

Pr-04 Awaria przetwornika ciśnienia wejściowego, obwód 
A 

Jak wyżej Jak wyżej 

Pr-05 Awaria przetwornika ciśnienia wejściowego, obwód 
B 

Jak wyżej Jak wyżej 

Pr-06 Awaria przetwornika ciśnienia wejściowego, obwód 
C 

Jak wyżej Jak wyżej 

Pr-07 Awaria czujnika ciśnienia odzysku ciepła, obwód A  Jak wyżej Jak wyżej 
Pr-08 Awaria czujnika ciśnienia odzysku ciepła, obwód B Jak wyżej Jak wyżej 
Komunikacja z płytkami 
zależnymi 

   

Co-a1 Utrata komunikacji z płytką sprężarki A1 Automatyczne po przywróceniu komunikacji Błąd instalacji szyny bądź uszkodzona płytka 
zależna 

Co-a2 Utrata komunikacji z płytką sprężarki A2 Jak wyżej Jak wyżej 
Co-a3 Utrata komunikacji z płytką sprężarki A3 Jak wyżej Jak wyżej 
Co-a4 Utrata komunikacji z płytką sprężarki A4 Jak wyżej Jak wyżej 
Co-b1 Utrata komunikacji z płytką sprężarki B1 Jak wyżej Jak wyżej 
Co-b2 Utrata komunikacji z płytką sprężarki B2 Jak wyżej Jak wyżej 
Co-b3 Utrata komunikacji z płytką sprężarki B3 Jak wyżej Jak wyżej 
Co-b4 Utrata komunikacji z płytką sprężarki B4 Jak wyżej Jak wyżej 
Co-c1 Utrata komunikacji z płytką sprężarki C1 Jak wyżej Jak wyżej 
Co-c2 Utrata komunikacji z płytką sprężarki C2 Jak wyżej Jak wyżej 
Co-c3 Utrata komunikacji z płytką sprężarki C3 Jak wyżej Jak wyżej 
Co-c4 Utrata komunikacji z płytką sprężarki C4 Jak wyżej Jak wyżej 
Co-e1 Utrata komunikacji z płytką EXV nr 1 Jak wyżej Jak wyżej 
Co-e2 Utrata komunikacji z płytką EXV nr 2 Jak wyżej Jak wyżej 
Co-f1 Utrata komunikacji z płytką wentylatora nr 1 Jak wyżej Jak wyżej 
Co-f2 Utrata komunikacji z płytką wentylatora nr 2 Jak wyżej Jak wyżej 
Co-f3 Utrata komunikacji z płytką wentylatora nr 3 Jak wyżej Jak wyżej 
Co-01 Utrata komunikacji z płytką swobodnego chłodzenia Jak wyżej Jak wyżej 
Co-02 Utrata komunikacji z płytką ogrzewania 

elektrycznego 
Jak wyżej Jak wyżej 

Co-03 Utrata komunikacji z płytką zarządzania energią 
NRCP2 

Jak wyżej Jak wyżej 

Co-04 Utrata komunikacji z płytką odzysku ciepła NRCP2 Jak wyżej Jak wyżej 
Awarie procesu    
P-01 Ochrona przed zamarzaniem wodnego wymiennika 

ciepła 
Automatyczne, o ile ten sam alarm nie wystąpił 
w ciągu ostatnich 24 godzin, w przeciwnym 
wypadku ręczne. 

Zbyt niska prędkość przepływu wody bądź 
uszkodzony termistor 

P-05 Niska temperatura wejściowa, obwód A Automatyczne, gdy temperatura powraca do 
poziomu normalnego, oraz jeżeli ten alarm nie 
pojawił się w ciągu ostatnich 24 godzin, 
w przeciwnym wypadku ręczne. 

Uszkodzony czujnik ciśnienia, zablokowany 
EXV bądź zbyt mała ilość czynnika 
chłodniczego 

P-06 Niska temperatura wejściowa, obwód B Jak wyżej Jak wyżej 
P-07 Niska temperatura wejściowa, obwód C Jak wyżej Jak wyżej 
P-08 Wysoka wartość przegrzania, obwód A Jak wyżej Jak wyżej 
P-09 Wysoka wartość przegrzania, obwód B Jak wyżej Jak wyżej 
P-10 Wysoka wartość przegrzania, obwód C Jak wyżej Jak wyżej 
P-11 Niska wartość przegrzania, obwód A Jak wyżej Uszkodzony EXV, termistor lub przetwornik 
P-12 Niska wartość przegrzania, obwód B Jak wyżej Jak wyżej 
P-13 Niska wartość przegrzania, obwód C Jak wyżej Jak wyżej 
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OPISY KODÓW ALARMÓW (ciąg dalszy) 
 
KOD ALARMU OPIS ALARMU TYP ZEROWANIA PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA 
Awarie procesu    
P-14 Awaria kontroli przepływu wody i zabezpieczenia 

użytkownika 
Automatyczne, o ile urządzenie jest w trybie 
ręcznego wyłączenia, w przeciwnym wypadku 
ręczne. 

Uszkodzenie pompy parownika bądź awaria 
przełącznika przepływu wody 

P-16 Sprężarka A1 nie uruchomiła się, bądź brak wzrostu 
ciśnienia 

Ręczne Problem połączenia 

P-17 Sprężarka A2 nie uruchomiła się, bądź brak wzrostu 
ciśnienia 

Ręczne Problem połączenia 
P-18 Sprężarka A3 nie uruchomiła się, bądź brak wzrostu 

ciśnienia 
Ręczne Problem połączenia 

P-19 Sprężarka A4 nie uruchomiła się, bądź brak wzrostu 
ciśnienia 

Ręczne Problem połączenia 
P-20 Sprężarka B1 nie uruchomiła się, bądź brak wzrostu 

ciśnienia 
Ręczne Problem połączenia 

P-21 Sprężarka B2 nie uruchomiła się, bądź brak wzrostu 
ciśnienia 

Ręczne Problem połączenia 
P-22 Sprężarka B3 nie uruchomiła się, bądź brak wzrostu 

ciśnienia 
Ręczne Problem połączenia 

P-23 Sprężarka B4 nie uruchomiła się, bądź brak wzrostu 
ciśnienia 

Ręczne Problem połączenia 
P-24 Sprężarka C1 nie uruchomiła się, bądź brak wzrostu 

ciśnienia 
Ręczne Problem połączenia 

P-25 Sprężarka C2 nie uruchomiła się, bądź brak wzrostu 
ciśnienia 

Ręczne Problem połączenia 
P-26 Sprężarka C3 nie uruchomiła się, bądź brak wzrostu 

ciśnienia 
Ręczne Problem połączenia 

P-27 Sprężarka C4 nie uruchomiła się, bądź brak wzrostu 
ciśnienia 

Ręczne Problem połączenia 
P-28 Termostat skrzynki sterownika bądź wykryto 

odwrócenie faz 
Automatyczne, gdy styk na powrót się zamyka Skrzynka sterownika niedostatecznie 

wentylowana bądź niska jakość połączeń 
elektrycznych 

P-29 Utrata komunikacji z System Manager Automatyczne po przywróceniu komunikacji Uszkodzona szyna CCN 
P-30 Utrata komunikacji między jednostką nadrzędną 

a zależną 
Automatyczne po przywróceniu komunikacji Uszkodzona szyna CCN 

MC-nn Błąd konfiguracji maszyny nadrzędnej nr 1 w nn Automatyczne po powrocie konfiguracji 
nadrzędnej do normalnej, bądź gdy urządzenie 
wychodzi z trybu jednostki nadrzędnej/zależnej

Błąd konfiguracji jednostki 
nadrzędnej/zależnej 

FC-n0 Brak konfiguracji fabrycznej Automatyczne, gdy konfiguracja zostaje 
wprowadzona 

Rozmiar urządzenia nie został skonfigurowany

FC-01 Niedozwolony numer konfiguracji fabrycznej Ręczne Rozmiar urządzenia został skonfigurowany na 
nieprawidłową wartość 

P-31 Zatrzymanie krytyczne CCN Ręczne Polecenie sieciowe 
P-32 Awaria pompy wodnej 1 Ręczne Przegrzanie pompy bądź niska jakość 

połączenia pompy 
P-33 Awaria pompy wodnej 2 Ręczne Przegrzanie pompy bądź niska jakość 

połączenia pompy 
P-15 Awaria sterownika przepływu skraplacza Ręczne Uszkodzony czujnik 
P-34 Awaria operacji odzysku ciepła, obwód A Ręczne Uszkodzony czujnik bądź niska prędkość 

przepływu wody przez skraplacz 
P-35 Awaria operacji odzysku ciepła, obwód B Ręczne Uszkodzony czujnik bądź niska prędkość 

przepływu wody przez skraplacz 
P-37 Powtórzone rozładowanie obwodu z powodu 

wysokiego ciśnienia, obwód A 
Automatyczne Uszkodzony przetwornik bądź awaria obwodu 

wentylacji 
P-38 Powtórzone rozładowanie obwodu z powodu 

wysokiego ciśnienia, obwód B 
Automatyczne Jak wyżej 

P-39 Powtórzone rozładowanie obwodu z powodu 
wysokiego ciśnienia, obwód C 

Automatyczne Jak wyżej 

P-40 Powtórzone rozładowanie obwodu w trybie 
ogrzewania z powodu niskiej temperatury 
wejściowej, obwód A 

Ręczne Uszkodzony czujnik ciśnienia bądź zbyt mała 
ilość czynnika chłodniczego 

P-41 Powtórzone rozładowanie obwodu w trybie 
ogrzewania z powodu niskiej temperatury 
wejściowej, obwód B 

Ręczne Jak wyżej 

P-42 Powtórzone rozładowanie obwodu z powodu niskiej 
temperatury wejściowej, obwód C 

Ręczne Jak wyżej 

P-43 Zbyt niska temperatura wymiennika ciepła, poniżej 
10 °C, nie pozwala na uruchomienie urządzenia 

Automatyczne, gdy wykryta temperatura 
powraca do normalnej, bądź gdy następuje 
powrót do trybu chłodzenia 

Zabezpieczenie sprężarki poza zakresem 
bądź uszkodzenie czujnika ciśnienia 

Alarmy konserwacyjne    
A1-01 Alert konserwacyjny, numer przeglądu nn Ręczne Minął termin wykonania przeglądu 
Awarie sprężarki    
A1-01 Awaria sprężarki A1 nr 1 Patrz pod-kod alarmu sprężarki  
A1-nn Awaria sprężarki A1 nr nn Patrz pod-kod alarmu sprężarki  
A2-01 Awaria sprężarki A2 nr 1 Patrz pod-kod alarmu sprężarki  
A2-nn Awaria sprężarki A2 nr nn Patrz pod-kod alarmu sprężarki  
A3-01 Awaria sprężarki A3 nr 1 Patrz pod-kod alarmu sprężarki  
A3-nn Awaria sprężarki A3 nr nn Patrz pod-kod alarmu sprężarki  
A4-01 Awaria sprężarki A4 nr 1 Patrz pod-kod alarmu sprężarki  
A4-nn Awaria sprężarki A4 nr nn Patrz pod-kod alarmu sprężarki  
B1-01 Awaria sprężarki B1 nr 1 Patrz pod-kod alarmu sprężarki  
B1-nn Awaria sprężarki B1 nr nn Patrz pod-kod alarmu sprężarki  
B2-01 Awaria sprężarki B2 nr 1 Patrz pod-kod alarmu sprężarki  
B2-nn Awaria sprężarki B2 nr nn Patrz pod-kod alarmu sprężarki  
B3-01 Awaria sprężarki B3 nr 1 Patrz pod-kod alarmu sprężarki  
B3-nn Awaria sprężarki B3 nr nn Patrz pod-kod alarmu sprężarki  
B4-01 Awaria sprężarki B4 nr 1 Patrz pod-kod alarmu sprężarki  
B4-nn Awaria sprężarki B4 nr nn Patrz pod-kod alarmu sprężarki  
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OPISY KODÓW ALARMÓW (ciąg dalszy) 
 
KOD ALARMU OPIS ALARMU TYP ZEROWANIA PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA 
C1-01 Awaria sprężarki C1 nr 1 Patrz pod-kod alarmu sprężarki  
C1-nn Awaria sprężarki C1 nr nn Patrz pod-kod alarmu sprężarki  
C2-01 Awaria sprężarki C2 nr 1 Patrz pod-kod alarmu sprężarki  
C2-nn Awaria sprężarki C2 nr nn Patrz pod-kod alarmu sprężarki  
C3-01 Awaria sprężarki C3 nr 1 Patrz pod-kod alarmu sprężarki  
C3-nn Awaria sprężarki C3 nr nn Patrz pod-kod alarmu sprężarki  
C4-01 Awaria sprężarki C4 nr 1 Patrz pod-kod alarmu sprężarki  
C4-nn Awaria sprężarki C4 nr nn Patrz pod-kod alarmu sprężarki  
Awarie procesu    
XX-01* Zbyt wysoka temperatura silnika sprężarki B1 Ręczne Błąd okablowania silnika 
XX-02* Awaria grzałki karteru sprężarki B1 Ręczne Błąd okablowania grzałki karteru 
XX-03* Awaria przełącznika wysokiego ciśnienia sprężarki 

B1 
Ręczne Zbyt niska prędkość przepływu przez 

skraplacz, zablokowany zawór skraplacza, 
awaria obwodu wentylatora, zbyt wysoka 
temperatura powietrza w skraplaczu bądź 
wody wpływającej 

XX-03* Sonda temperatury PTC 
Silnik sprężarki B1 poza zakresem 

Ręczne Uszkodzona sonda 
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