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Wprowadzenie

1

Wprowadzenie

WSKAZÓWKA!

W instrukcji obsługi zawarto wszystkie ważne informacje dotyczące eksploatacji i obsługi.
Instrukcję obsługi należy przeczytać w całości i zastosować produkt dopiero wówczas, gdy w pełni zrozumiano jej treść.
W razie pytań należy zwrócić się do lokalnego partnera ﬁrmy Viessmann. Aktualny adres znajduje się na
tylnej stronie.

Ostrzega przed możliwą niebezpieczną sytuacją, która może
spowodować szkody rzeczowe lub
środowiskowe w razie braku środków zapobiegawczych.

Porady, wskazówki i zalecenia

i Przekazuje użytkownikowi porady, wskazówki i zalecenia służące wydajnej pracy z produktem.

1.2.2

Inne symbole

1.1 Grupa docelowa

Instrukcje postępowania

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona wyłącznie dla
autoryzowanych specjalistów.

Instrukcje postępowania informują o tym, w jaki sposób
wykonać daną procedurę lub etap procedury. Instrukcje postępowania należy zawsze wykonywać pojedynczo i w podanej kolejności.

Ü Prace elektryczne mogą wykonywać wyłącznie
wykwaliﬁkowani elektrycy.
Ü Pierwsze uruchomienie może wykonać wyłącznie
producent lub wskazany i upoważniony przez niego
personel specjalistyczny.

Struktura instrukcji postępowania:
Ü Instrukcja dotycząca danej czynności.
Wskazanie wyników, o ile jest to konieczne.
Listy

1.2 Struktura instrukcji obsługi

1.2.1

Wskazówki ostrzegawcze

Struktura wskazówek ostrzegawczych
Wskazówki ostrzegawcze zorganizowano następująco:
HASŁO
OSTRZEGAWCZE!

Skutki nieprzestrzegania wskazówki.

Kategorie wskazówek ostrzegawczych
7361354-01 PL - Prawo do zmian technicznych zastrzeżone!

Struktura numerowanych list:
1. Poziom listy 1
1.1
Poziom listy 2

Źródło zagrożenia!

„ Działania umożliwiające uniknięcia zagrożenia.

Wskazówki ostrzegawcze różnią się w zależności od
rodzaju zagrożenia.
NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Struktura nienumerowanych list:
¡ Poziom listy 1
¦
Poziom listy 2

Ostrzega przed bezpośrednio zagrażającym niebezpieczeństwem, które
może spowodować śmierć lub ciężkie obrażenia w razie braku środków
zapobiegawczych.

OSTRZEŻENIE!

Ostrzega przed możliwą niebezpieczną sytuacją, która może
spowodować śmierć lub ciężkie
obrażenia w razie braku środków
zapobiegawczych.

OSTROŻNIE!

Ostrzega przed możliwą niebezpieczną sytuacją, która może
spowodować lekkie lub średnie
obrażenia w razie braku środków
zapobiegawczych.

1.3 Współobowiązujące dokumenty
Aby zapewnić bezpieczną i prawidłową eksploatację
urządzenia:
Ü Przestrzegać dołączonych instrukcji montażu i
obsługi.
Ü Przestrzegać właściwych norm i przepisów.

1.4 Przechowywanie
Instrukcję obsługi należy przechowywać (łącznie z
dokumentami współobowiązującymi) w pobliżu urządzenia.
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Bezpieczeństwo i zagrożenia

2

Bezpieczeństwo i zagrożenia

WSKAZÓWKA!

Uszkodzenia, obniżenie wydajności lub awaria urządzenia
chłodniczego spowodowanego
przez nieprawidłowe zmiany
parametrów sterujących!

5

Obsługa

5.1 Panel obsługowy

„ Upewnić się, że parametry sterujące są modyﬁkowane wyłącznie
przez wykwaliﬁkowanych specjalistów.
WSKAZÓWKA!

Szkody rzeczowe spowodowane
przez niepełny instruktaż!
„ Upewnić się, że układ sterowania
obsługują wyłącznie wykwaliﬁkowani
specjaliści.

WSKAZÓWKA!

Szkody rzeczowe spowodowane
przez uszkodzone urządzenie!
„ Upewnić się, że układ sterowania
obsługują wyłącznie wykwaliﬁkowani
specjaliści.
„ Użytkować układ sterowania
wyłącznie w oryginalnym stanie, bez
samowolnych zmian oraz w nienagannym stanie technicznym.
Rysunek 1: Panel obsługowy

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Układ sterowania należy użytkować wyłącznie w połączeniu z przewidzianymi do tego celu agregatami.

4

Przewidywalne nieprawidłowe użytkowanie

Układ sterowania użytkować wyłącznie zgodnie z
przeznaczeniem.
Układ sterowania stosować wyłącznie w dozwolonych
granicach użytkowania agregatu (patrz instrukcja montażu i obsługi agregatu).

1
2
3
4
5
6
7
8

Wyświetlacz
Przycisk Ręczne odszranianie
Przycisk Do góry
Przycisk W dół
Przycisk Tryb gotowości
Dioda LED świeci się na czerwono w trybie gotowości
Przycisk SET
Przycisk ESC

Diody LED potwierdzające (po lewej stronie o góry
przy przyciskach) świecą się po naciśnięciu przycisku.
WSKAZÓWKA

Szkody rzeczowe w razie nieprawidłowej obsługi!
„ Przyciski należy naciskać wyłącznie palcami.

Dezaktywacja blokady klawiatury:
Ü Dowolny przycisk nacisnąć przez co najmniej 2
sekundy.
Rozlegnie się sygnał i zaświeci się dioda potwierdzająca przycisku.

4
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Przycisk Ręczne odszranianie 2:

5.2 Symbole na wyświetlaczu

Ü Przycisk Ręczne odszranianie 2 nacisnąć przez co
najmniej 5 sekund, aby:
¡ rozpocząć lub anulować ręczne odszranianie.

Znaczenie Symbol
symbolu
świeci się

Symbol
miga

W trakcie procesu odszraniania na wyświetlaczu
pojawi się wskazanie ostatniej temperatury zmierzonej
w komorze chłodniczej bezpośrednio przed odszranianiem.

Odszrania- Trwa odszranianie
nie

Trwa odszra- Odszranianie nie
nianie
funkcjonuje
Automatycznie
uruchomione
ręcznie

Automatycznie
uruchomione odszranianie

i Jeśli temperatura parownika jest wyższa niż określono
w parametrze dS1, wskazanie zamiga 3 x. Odszranianie nie nastąpi.

Przycisk Do góry 3:
Ü Nacisnąć krótko przycisk Do góry 3, aby:
¡ przewinąć listę parametrów do góry,
¡ zwiększyć wprowadzaną wartość.
Przycisk W dół 4:
Ü Nacisnąć krótko przycisk W dół 4, aby:
¡ przewinąć listę parametrów w dół,
¡ zmniejszyć wprowadzaną wartość.

Alarm

Alarm wł.

Wentylator
parownika
nie pracuje

Sprężarka
pracuje

Żądanie
Sprężarka
chłodzenia do nie pracuje
realizacji
Brak żądaSprężarka
nia chłonie działa
dzenia
(np. jeszcze
nie upłynął
minimalny
czas przestoju sprężarki,
drzwi otwarte)

Sprężarka

Ü Przycisk Tryb gotowości 5 nacisnąć przez co najmniej 5 sekund, aby aktywować lub dezaktywować
funkcję trybu gotowości.
Przycisk SET 7:
Ü Nacisnąć krótko przycisk SET 7, aby:
¡ otworzyć menu użytkownika,
¡ potwierdzić wprowadzoną lub zmienioną wartość
parametru.
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Przycisk ESC 8:
Ü Nacisnąć krótko przycisk ESC 8, aby:
¡ przejść jeden poziom wyżej,
¡ anulować wprowadzanie wartości parametru.

Alarm wył.

Wentylator Wentylator
parownika parownika
pracuje

Przycisk Tryb gotowości 5:

Ü Przycisk SET 7 nacisnąć przez co najmniej 5 sekund, aby:
¡ otworzyć pole wprowadzania hasła dostępu do
poziomu instalatora.

Symbol
nie świeci
się

5.3 Tryb pracy normalnej
5.3.1

Standardowe wskazanie

Wyświetlacz wskazuje aktualną temperaturę w komorze chłodniczej.
5.3.2

Blokada klawiatury

i Gdy blokada klawiatury jest aktywna, funkcje przycisków są nieaktywne.

Blokada klawiatury aktywna:
¡ po włączeniu agregatu (patrz instrukcja montażu
i obsługi agregatu),
¡ gdy w ciągu 90 sekund nie nastąpi wprowadzenie żadnej wartości.
Ü Dezaktywacja blokady klawiatury: Dowolny przycisk
nacisnąć przez co najmniej 2 sekundy.
Rozlegnie się sygnał i zaświeci się dioda potwierdzająca przycisku.
Ü Nacisnąć żądany przycisk.
5
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Funkcja trybu gotowości

i W aktywnym trybie gotowości nie pojawia się wskazanie
na wyświetlaczu i dioda LED 6 świeci się na czerwono.

5.4.1

Ustawianie temperatury zadanej

Aby ustawić wartość żądaną:

Aktywowanie funkcji trybu gotowości:

Ü Dezaktywacja blokady klawiatury: Dowolny przycisk
nacisnąć przez co najmniej 2 sekundy.

Ü Dezaktywacja blokady klawiatury: Dowolny przycisk
nacisnąć przez co najmniej 2 sekundy.

Rozlegnie się sygnał i zaświeci się dioda potwierdzająca przycisku.

Rozlegnie się sygnał i zaświeci się dioda potwierdzająca przycisku.

Ü Nacisnąć krótko przycisk SET 7.

Ü Przycisk Tryb gotowości 5 nacisnąć przez co najmniej 5 sekund.
Układ sterowania przełącza się w tryb gotowości. Dioda LED 6 świeci się na czerwono.
Dezaktywowanie funkcji trybu gotowości:
Ü Przycisk Tryb gotowości 5 nacisnąć przez co najmniej 5 sekund.
Wyświetlacz wskazuje aktualną temperaturę w komorze chłodniczej.

Na wyświetlaczu pojawi się SEt.
Ü W menu użytkownika wybrać parametr SEt.
Ü Nacisnąć przycisk SET 7.
Ü Za pomocą przycisków Do góry 3 lub W dół 4 ustawić zadaną temperaturę.
¡ Chłodnia: -5°C do +20°C
¡ Mroźnia: -25°C do -5°C
Ü Wybór potwierdzić przyciskiem SET 7.
5.4.2

5.4 Menu użytkownika
Aby otworzyć menu użytkownika:
Ü Dezaktywacja blokady klawiatury: Dowolny przycisk
nacisnąć przez co najmniej 2 sekundy.
Rozlegnie się sygnał i zaświeci się dioda potwierdzająca przycisku.
Ü Nacisnąć krótko przycisk SET 7.

Ustawianie zegara (RTC)

i Ustawienie zegara jest możliwe wyłącznie wówczas,

gdy w menu instalatora aktywowano parametr RTC
(parametr H68 = yes (tak), por. rozdział 5.5.7, str. 9).

Ü Dezaktywacja blokady klawiatury: Dowolny przycisk
nacisnąć przez co najmniej 2 sekundy.
Rozlegnie się sygnał i zaświeci się dioda potwierdzająca przycisku.

Na wyświetlaczu pojawi się parametr SEt.

Ü Nacisnąć krótko przycisk SET 7.

Aby nawigować w menu użytkownika:

Na wyświetlaczu pojawi się parametr SEt.

Ü Za pomocą przycisków Do góry 3 lub W dół 4 przewijać listę parametrów.

Ü W menu użytkownika wybrać parametr rtc.

Parametry menu użytkowników:
Parametr Skrócony opis
SEt

Ustawienie zadanej temperatury komory
chłodniczej

AL

Wyświetlenie listy alarmów

Pb1

Wyświetlenie faktycznej temperatury w
komorze chłodniczej

Pb2

Wyświetlenie faktycznej temperatury
parownika

Pb3

Wskazanie faktycznej temperatury skraplacza

IdF

Okno ﬁrmware

rEL

Wersja oprogramowania

LAn

Brak przypisanej funkcji

i Jeśli przez ok. 90 sekund nie zostanie naciśnięty

żaden przycisk, wprowadzanie parametrów zostanie
automatycznie zakończone. Niepotwierdzone wartości
nie zostaną zastosowane.

6

Ü Nacisnąć przycisk SET 7.
Na wyświetlaczu pojawia się DAY (DZIEŃ).
Aby ustawić dzień tygodnia:
Ü Nacisnąć ponownie przycisk SET 7.
Ü Ustawić dzień tygodnia.
¡ 0 = niedziela
¡ 1 = poniedziałek ... 6 = sobota
Ü Wybór potwierdzić przyciskiem SET 7.
Aby ustawić zegar (godzina):
Ü Za pomocą przycisku Do góry 3 wybrać czas (h).
Ü Potwierdzić przyciskiem SET 7.
Ü Ustawić godzinę:
¡ zakres od 0 do 23 godzin.
Ü Wybór potwierdzić przyciskiem SET 7.

7361354-01 PL - Prawo do zmian technicznych zastrzeżone!

5.3.3

Obsługa

Aby ustawić zegar (minuta):

5.4.4

Ü Za pomocą przycisku Do góry 3 wybrać czas (‘).

Ü Dezaktywacja blokady klawiatury: Dowolny przycisk
nacisnąć przez co najmniej 2 sekundy.

Ü Potwierdzić przyciskiem SET 7.
Ü Ustawić liczbę minut:
¡ zakres od 0 do 59 minut.

Rozlegnie się sygnał i zaświeci się dioda potwierdzająca przycisku.

Ü Wybór potwierdzić przyciskiem SET 7.

Ü Nacisnąć krótko przycisk SET 7.

Wskazanie

Opis

min.

maks.

Ü Nacisnąć przycisk SET 7.
DAY Dzień tygodnia

0

6

0 = niedziela
1 = poniedziałek ...
6 = sobota

5.4.3

Na wyświetlaczu pojawi się parametr SEt.
Ü W menu użytkownika wybrać parametr AL.

rtc

Zostanie wyświetlona lista alarmów.
Ü Za pomocą przycisków Do góry 3 lub W dół 4 przewijać listę alarmów.

h

Zegar (godzina)

0

23

‘

Zegar (minuta)

0

59

Wyświetlenie faktycznych temperatur

Ü Dezaktywacja blokady klawiatury: Dowolny przycisk
nacisnąć przez co najmniej 2 sekundy.
Rozlegnie się sygnał i zaświeci się dioda potwierdzająca przycisku.
Ü Nacisnąć krótko przycisk SET 7.

Ü Znaczenie skrótów komunikatów alarmowych — patrz
rozdział „6. Komunikaty alarmowe” na stronie <?>.

5.5 Menu instalatora
Aby otworzyć menu instalatora:
Ü Dezaktywacja blokady klawiatury: Dowolny przycisk
nacisnąć przez co najmniej 2 sekundy.
Rozlegnie się sygnał i zaświeci się dioda potwierdzająca przycisku.

Na wyświetlaczu pojawi się parametr SEt.

Ü Przycisk SET 7 nacisnąć przez co najmniej 5 sekund.

Ü W menu użytkownika wybrać parametr Pb1.

Na wyświetlaczu pojawi się PA1 (wprowadzanie hasła).

Ü Nacisnąć przycisk SET 7.

Ü Nacisnąć przycisk SET 7.

Zostanie wyświetlona temperatura w komorze chłodniczej.

Ü Wprowadzić hasło za pomocą przycisków Do
góry 3 lub W dół 4.
¡ Hasło: 22

i Temperatura w komorze chłodniczej jest identyczna ze
wskazaniem standardowym.

7361354-01 PL - Prawo do zmian technicznych zastrzeżone!

Wyświetlenie listy alarmów

Ü Wybór potwierdzić przyciskiem SET 7.

Ü W menu użytkownika wybrać parametr Pb2.

Aby nawigować w menu instalatora:

Ü Nacisnąć przycisk SET 7.

Ü Za pomocą przycisków Do góry 3 lub W dół 4 przewijać listę parametrów.

Zostanie wyświetlona temperatura parownika.
Ü W menu użytkownika wybrać parametr Pb3.
Ü Nacisnąć przycisk SET 7.

i Parametr SP1 (ustawianie temperatury zadanej) jest

identyczny, jak parametr SEt menu użytkownika (patrz
rozdział „5.4.1 Ustawianie temperatury zadanej” na
stronie <?>).

Zostanie wyświetlona temperatura skraplacza.
Wskazanie

Opis

Jednostka

Pb1

Wyświetlenie temperatury
w komorze chłodniczej

°C

Pb2

Wskazanie temperatury
parownika

°C

Pb3

Wskazanie temperatury
skraplacza

°C
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5.5.1

Ustawianie sposobu odszraniania

5.5.3

Okresowe odszranianie

i W przypadku wszystkich ustawień dot. odszraniania

i W przypadku odszraniania według zegara RTC możli-

Ü Dezaktywacja blokady klawiatury: Dowolny przycisk
nacisnąć przez co najmniej 2 sekundy.

i W przypadku odszraniania okresowego jest możliwe

należy przestrzegać listy parametrów.

Rozlegnie się sygnał i zaświeci się dioda potwierdzająca przycisku.

we jest odszranianie okresowe.

ustawienie zegara oraz interwału wymaganego odszraniania poprzez parametry dPH, dPn i dPd (np. raz
dziennie, co 2 dni).

i Odszranianie okresowe jest możliwe maks. raz dziennie.

Ü Przycisk SET 7 nacisnąć przez co najmniej 5 sekund.

i Odszranianie okresowe można stosować wyłącznie

Na wyświetlaczu pojawi się PA1 (wprowadzanie hasła).

Aktywowanie odszraniania okresowego:

Ü Nacisnąć przycisk SET 7.
Ü Wprowadzić hasło za pomocą przycisków Do
góry 3 lub W dół 4.
¡ Hasło: 22
Ü Wybór potwierdzić przyciskiem SET 7.
Ü W menu instalatora wybrać parametr dCt.
Sposoby odszraniania
¡ 0 = dezaktywacja odszraniania
¡ 1 = według czasu cyklu (dit), w zależności od
czasu działania sprężarki
¡ 2 = według czasu cyklu (dit), niezależnie od czasu działania sprężarki
¡ 3 = zatrzymanie sprężarki, odszranianie po każdym
wyłączeniu sprężarki
¡ 4 = według zegara czasu rzeczywistego (RTC),
patrz rozdział „5.5.7 Aktywowanie zegara (RTC)
do odszraniania” na stronie 9
¡ 5 = według temperatury, odszranianie na żądanie
Ü Wybór potwierdzić przyciskiem SET 7.
Ü Wybrać sposób odszraniania.

wówczas, gdy zegar RTC jest aktywowany i ustawiony.

Ü Dezaktywacja blokady klawiatury: Dowolny przycisk
nacisnąć przez co najmniej 2 sekundy.
Rozlegnie się sygnał i zaświeci się dioda potwierdzająca przycisku.
Ü Przycisk SET 7 nacisnąć przez co najmniej 5 sekund.
Na wyświetlaczu pojawi się PA1 (wprowadzanie hasła).
Ü Nacisnąć przycisk SET 7.
Ü Wprowadzić hasło za pomocą przycisków
Do góry 3 lub W dół 4.
¡ Hasło: 22
Ü Wybór potwierdzić przyciskiem SET 7.
Ü Ustawianie zegara (godziny) (dPH): zakres
od 0 do 23 godzin, 24 = dezaktywacja
Ü Ustawianie zegara (minuty) (dPn): zakres
od 0 do 59 minut
Ü Ustawianie interwału odszraniania (dPd):
1 = codziennie, 2 = co dwa dni itp.
5.5.4

Odszranianie według przedziałów czasowych

i W przypadku odszraniania według zegara RTC możliwe jest odszranianie według przedziałów czasowych.

Ręczne odszranianie

Ü Przycisk Ręczne odszranianie 2 nacisnąć przez
co najmniej 5 sekund, aby uruchomić lub anulować
ręczne odszranianie.
W trakcie procesu odszraniania na wyświetlaczu
pojawi się wskazanie ostatniej temperatury zmierzonej
w komorze chłodniczej bezpośrednio przed odszranianiem.

i Jeśli temperatura parownika jest wyższa niż określono
w parametrze dS1, wskazanie zamiga 3 x. Odszranianie nie nastąpi.

i W przypadku odszraniania według przedziałów cza-

sowych możliwe jest odszranianie kilka razy dziennie.
Rozróżnia się dni robocze i dni wolne od pracy.

Aktywowanie odszraniania:
Ü Dezaktywacja blokady klawiatury: Dowolny przycisk
nacisnąć przez co najmniej 2 sekundy.
Rozlegnie się sygnał i zaświeci się dioda potwierdzająca przycisku.
Ü Przycisk SET 7 nacisnąć przez co najmniej 5 sekund.
Na wyświetlaczu pojawi się PA1 (wprowadzanie hasła).
Ü Nacisnąć przycisk SET 7.
Ü Wprowadzić hasło za pomocą przycisków
Do góry 3 lub W dół 4.
¡ Hasło: 22
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5.5.2

Obsługa

Ü Wybór potwierdzić przyciskiem SET 7.

Ü Wybrać parametr dit.

Ü W menu instalatora wybrać parametr dCt (sposób
odszraniania).

Ü Za pomocą przycisków Do góry 3 lub W dół 4 wybrać zakres czasu.

Ü Wybór potwierdzić przyciskiem SET 7.

Ü Wybór potwierdzić przyciskiem SET 7.

Ü Za pomocą przycisków Do góry 3 lub W dół 4 wybrać wartość 4.

5.5.6

Dostosowanie wilgotności powietrza

Ü Wybrać Fd1, aby zdeﬁniować 1. dzień tygodnia
wolny od pracy (patrz rozdział „8 Lista parametrów”
na stronie 15)

i Istnieje możliwość zmiany wilgotności powietrza w

Ü Wybrać Fd2, aby zdeﬁniować 2. dzień tygodnia
wolny od pracy (patrz rozdział „8 Lista parametrów”
na stronie 15)

Ü Dezaktywacja blokady klawiatury: Dowolny przycisk
nacisnąć przez co najmniej 2 sekundy.

Ü Wybrać d1H do d6n, aby zdeﬁniować czasy odszraniania w dniach roboczych (patrz rozdział „8 Lista
parametrów” na stronie 15)
Ü Wybrać F1H do F6n, aby zdeﬁniować czasy odszraniania w dniach tygodnia wolnych od pracy (patrz
rozdział „8 Lista parametrów” na stronie 15)
Ü Wybór potwierdzić przyciskiem SET 7.

5.5.5

Odszraniania na żądanie

i Jeśli dCt = 5, odszranianie nastąpi wówczas, gdy

temperatura parownika będzie długotrwale poniżej
wartości dSS dla zakresu czasu określonego w parametrze dit.

Ustawienie odszraniania na żądanie:
Ü Dezaktywacja blokady klawiatury: Dowolny przycisk
nacisnąć przez co najmniej 2 sekundy.
Rozlegnie się sygnał i zaświeci się dioda potwierdzająca przycisku.

komorze chłodniczej za pośrednictwem trybu pracy
wentylatora parownika.

Rozlegnie się sygnał i zaświeci się dioda potwierdzająca przycisku.
Ü Przycisk SET 7 nacisnąć przez co najmniej 5 sekund.
Na wyświetlaczu pojawi się PA1 (wprowadzanie hasła).
Ü Nacisnąć przycisk SET 7.
Ü Wprowadzić hasło za pomocą przycisków
Do góry 3 lub W dół 4.
¡ Hasło: 22
Ü Wybór potwierdzić przyciskiem SET 7.
Ü W menu instalatora wybrać parametr FCO.
Ü Wybór potwierdzić przyciskiem SET 7.
Ü Ustawić wilgotność powietrza.
¡ Wartość 0: Wentylator działa powoli razem ze
sprężarką: niska względna wilgotność powietrza
¡ Wartość 1: Wentylator działa także w trakcie
przerw w cyklach sprężarki: wysoka względna
wilgotność powietrza
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Ü Przycisk SET 7 nacisnąć przez co najmniej 5 sekund.
Na wyświetlaczu pojawi się PA1 (wprowadzanie hasła).

5.5.7

Ü Nacisnąć przycisk SET 7.

i Służy do ustawiania odszraniania w zdeﬁniowanym

Ü Wprowadzić hasło za pomocą przycisków Do
góry 3 lub W dół 4.
¡ Hasło: 22

Aktywowanie zegara (RTC) do odszraniania

czasie.

Aktywowanie zegara RTC:

Ü Wybór potwierdzić przyciskiem SET 7.

Ü Dezaktywacja blokady klawiatury: Dowolny przycisk
nacisnąć przez co najmniej 2 sekundy.

Ü W menu instalatora wybrać parametr dCt (sposób
odszraniania).

Rozlegnie się sygnał i zaświeci się dioda potwierdzająca przycisku.

Ü Za pomocą przycisków Do góry 3 lub W dół 4 wybrać wartość 5.

Ü Przycisk SET nacisnąć przez co najmniej 5 sekund.
Na wyświetlaczu pojawi się PA1 (wprowadzanie hasła).

Ü Potwierdzić przyciskiem SET 7.
Ü Wybrać parametr progowej wartości temperatury dSS.
Ü Ustawić progową wartość temperatury (patrz rozdział „8 Lista parametrów” na stronie 15).
Ü Wybór potwierdzić przyciskiem SET 7.

Ü Nacisnąć przycisk SET.
Ü Wprowadzić hasło za pomocą przycisków Do
góry 3 lub W dół 4.
¡ Hasło: 22
9
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Ü Wybór potwierdzić przyciskiem SET 7.
Ü W menu instalatora wybrać parametr H68.
Ü Wybór potwierdzić przyciskiem SET 7.
Ü Za pomocą przycisków Do góry 3 lub W dół 4 ustawić wartość YES (TAK).
Ü W menu instalatora wybrać parametr dCt.
Ü Wybór potwierdzić przyciskiem SET 7.
Ü Ustawić wartość 4 i potwierdzić przyciskiem SET 7.
Ü Potwierdzić przyciskiem SET 7.
Ü Ustawić dzień tygodnia i godzinę, patrz rozdział
„5.4.2 Ustawianie zegara (RTC)” na stronie 6.

5.5.9 Ochrona układu sterowania przed niepowołanym dostępem

i Istnieje możliwość, aby układ sterowania zabloko-

wać przed niepowołanym dostępem. Odszranianie i
funkcja trybu gotowości są zablokowane, a dostęp do
menu instalatora i wskazanie zadanej temperatury są
nadal możliwe.

Aby zablokować wprowadzanie wartości przez użytkownika:
Ü Dezaktywacja blokady klawiatury: Dowolny przycisk
nacisnąć przez co najmniej 2 sekundy.
Rozlegnie się sygnał i zaświeci się dioda potwierdzająca przycisku.
Ü Przycisk SET 7 nacisnąć przez co najmniej 5 sekund.
Na wyświetlaczu pojawi się PA1 (wprowadzanie hasła).

Ü W menu instalatora wybrać parametr H68.
Ü Wybór potwierdzić przyciskiem SET 7.
Ü Za pomocą przycisków Do góry 3 lub W dół 4 ustawić wartość no (nie).
Ü Potwierdzić przyciskiem SET 7.
5.5.8 Aktywowanie drzwiowego przełącznika
stykowego

Ü Nacisnąć przycisk SET 7.
Ü Wprowadzić hasło za pomocą przycisków
Do góry 3 lub W dół 4.
¡ Hasło: 22
Ü Wybór potwierdzić przyciskiem SET 7.
Ü W menu instalatora wybrać parametr LOC.
Ü Wybór potwierdzić przyciskiem SET 7.
Ü Za pomocą przycisków Do góry 3 lub W dół 4 ustawić wartość YES (TAK).

Ustawianie drzwiowego przełącznika stykowego (o ile
jest zamontowany):

Ü Potwierdzić przyciskiem SET 7.

Ü Dezaktywacja blokady klawiatury: Dowolny przycisk
nacisnąć przez co najmniej 2 sekundy.

Aby odblokować wprowadzanie wartości przez użytkownika:

Rozlegnie się sygnał i zaświeci się dioda potwierdzająca przycisku.

Ü W menu instalatora wybrać parametr LOC.

Ü Przycisk SET 7 nacisnąć przez co najmniej 5 sekund.

Ü Za pomocą przycisków Do góry 3 lub W dół 4 ustawić wartość no (nie).

Na wyświetlaczu pojawi się PA1 (wprowadzanie hasła).
Ü Nacisnąć przycisk SET 7.
Ü Wprowadzić hasło za pomocą przycisków
Do góry 3 lub W dół 4.
¡ Hasło: 22
Ü Wybór potwierdzić przyciskiem SET 7.
Ü W menu instalatora wybrać parametr H17.
Ü Wybór potwierdzić przyciskiem SET 7.
Ü Ustawić wartość 1 i potwierdzić przyciskiem SET 7.
Inne możliwości konﬁguracji:
¡ Parametr tDO: Czas opóźnienia do wywołania
alarmu (standardowy czas opóźnienia: 1 minuta)
¡ Parametr dFO: Czas opóźnienia do wyłączenia
wentylatora parownika (standardowy czas opóźnienia: 0 minut)
¡ Parametr dCO: Czas opóźnienia do wyłączenia
sprężarki (standardowy czas opóźnienia: 1 minuta)
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Ü Wybór potwierdzić przyciskiem SET 7.

Ü Potwierdzić przyciskiem SET 7.
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Dezaktywacja zegara RTC (czasu):

Obsługa

5.5.10 Przywracanie ustawień fabrycznych

i Istnieje możliwość, aby w razie potrzeby zresetować
wszystkie parametry do wartości fabrycznych.

Ü Na krótki czas odłączyć agregat od zasilania elektrycznego.
Ü Włączyć agregat.
Ü Po ponownym uruchomieniu w ciągu 30 sekund nacisnąć dowolny przycisk przez co najmniej 2 sekundy.
Blokada klawiatury zostanie wyłączona.
Ü Jednocześnie nacisnąć przyciski SET 7 i Do góry 4
przez co najmniej 5 sekund.
Na wyświetlaczu pojawi się parametr AP1.
Ü Wybór potwierdzić przyciskiem SET 7.
Na wyświetlaczu pojawia się RUN (PRACA).

i Po pomyślnym resetowaniu na wyświetlaczu pojawi
się YES (TAK).

-lub-

i Po niepomyślnym resetowaniu na wyświetlaczu pojawi
się no (nie).

7361354-01 PL - Prawo do zmian technicznych zastrzeżone!

Pojawi się standardowe wskazanie.
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Komunikaty alarmowe
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Komunikaty alarmowe

i Komunikaty alarmowe są zatwierdzane automatycznie po usunięciu usterki. Jedyny wyjątek: usterka wysokiego ci-

śnienia (w zależności od ustawienia parametrów PEn i PEi). W takim przypadku należy w razie potrzeby zatwierdzić
parametr rAP.

Ü Aby wybrać listę alarmów, patrz rozdział „5.4.4 Wyświetlenie listy alarmów” na stronie 7.
Wskazanie

Znaczenie

Przyczyna

Skutek

Usuwanie błędów

Ad2

Koniec odszraniania z powodu
limitu czasu
(TimeOut)

Odszranianie zakończone poprzez limit czasu
(TimeOut), parametr dE1,
nie poprzez osiągnięcie
temperatury końca odszraniania, parametr dS1

brak

Ü Odczekać do kolejnego odszraniania.

AH1

Alarm wysokiej
temperatury

Temperatura w komorze
wyższa niż SP1 + HA1 po
czasie tA1

brak

Ü Upewnić się, że
temperatura w
komorze obniży się
poniżej wartości
SP1 + HA1 - AFd.

AL1

Alarm niskiej
temperatury

Temperatura w komorze
niższa niż SP1 + LA1 po
czasie tA1

brak

Ü Upewnić się, że
temperatura w
komorze wzrośnie
powyżej wartości
SP1 + LA1 + AFd.

E1

Uszkodzony
czujnik w komorze

Pomiar wartości poza
zakresem roboczym

Regulacja agregatu za
Ü Sprawdzić kabel
pomocą parametrów Ont
czujnika.
i OFt
Ü Wymienić czujnik.

Uszkodzony
czujnik modułu
parownika

Pomiar wartości poza
zakresem roboczym

E3

E7

Czujnik odłączony/zwarty/
uszkodzony

Uszkodzony
czujnik skraplacza

Pomiar wartości poza
zakresem roboczym

Komunikacja pomiędzy
zdalnym sterowaniem i płytą
główną została
przerwana

Kabel pomiędzy zdalnym
sterowaniem i płytą główną
nie jest prawidłowo podłączony

Czujnik odłączony/zwarty/
uszkodzony

Płyta główna została
uszkodzona (zawiesiła się
i/lub jest wadliwa)

Regulacja wentylatora
parownika w zależności
od sprężarki

Ü Sprawdzić kabel
czujnika.
Ü Wymienić czujnik.

Maks. czas trwania
odszraniania
Wentylator skraplacza
obraca się z pełną prędkością.

Ü Sprawdzić kabel
czujnika.
Ü Wymienić czujnik.

żaden, jeśli tylko kabel
został nieprawidłowo
podłączony

Ü sprawdzić prawidłowe podłączenia
kabla

awaria chłodzenia, jeśli
została uszkodzona
płyta główna

Ü odłączyć i ponownie
podłączyć podłączenie do agregatu
i sieci elektrycznej
Ü wymienić płytę
główną

E10

12

Zegar czasu
rzeczywistego
(RTC) uszkodzony

Rozładowana bateria
Zegar nie został prawidłowo ustawiony

Usterka podczas odszraniania, gdy proces
jest sterowany zegarem
RTC.

Ü Ustawić zegar.
Ü W razie potrzeby
zegar zasilać przez
min. 1 godzinę.
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E2

Czujnik odłączony/zwarty/
uszkodzony

Ü Ustawić dAt = 0
(NO), aby w przyszłości zapobiec
wyświetleniu komunikatu.

Komunikaty alarmowe

Wskazanie

Znaczenie

Przyczyna

Skutek

Usuwanie błędów

HPA

Usterka wysokiego ciśnienia

Zadziałał presostat wysokiego ciśnienia

Tryb chłodzenia jest
przerwany.

Możliwe przyczyny:

Tryb chłodzenia jest
później kontynuowany,
gdy:

Ü Usterkę zatwierdzić
lub ponownie uruchomić agregat.

Zbyt wysoka temperatura
otoczenia
Wentylator skraplacza nie
działa
Skraplacz mocno zabrudzony
nPA

Czujnik faz

Brak sygnału zezwolenia
od czujnika faz

Ü Obniżyć temperaturę otoczenia.

usterka wysokiego
ciśnienia ustała

Ü Wyczyścić skraplacz.

jeszcze nie osiągnięto
maks. liczby dozwolonych usterek wysokiego
ciśnienia (PEn)

Ü Sprawdzić, czy
wentylator skraplacza obraca się.

Tryb chłodzenia jest
przerwany

Ü Zamienić fazy.

Tryb chłodzenia jest
przerwany

Ü Obniżyć temperaturę otoczenia.

Możliwe przyczyny:

Ü Sprawdzić zasilanie
elektryczne.

Zamiana faz (nieprawidłowe pole wirujące)
Usterka jednej lub kilku faz
Asymetria faz
Zasilanie elektryczne zbyt
wysokie lub za niskie
Termostat gorącego gazu

Temperatura gorącego
gazu zbyt wysoka

Ü Wyczyścić skraplacz.

Możliwe przyczyny:
Zbyt wysoka temperatura
otoczenia

Ü Sprawdzić, czy
wentylator skraplacza obraca się.

Wentylator skraplacza nie
działa
Skraplacz mocno zabrudzony
Usterka sprężarki
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OPd

Alarm drzwi

Drzwi są otwarte dłużej niż
zdeﬁniowano w tdO

Sprężarka i wentylator
parownika wyłączają się
zgodnie z parametrami
dCO i dFO.

Ü Zamknąć drzwi.
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Schematy
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Schematy

7.1 Zasada histerezy włączania wentylatora parownika

Wentylator
WŁ

Ciepło

Zimno

Wentylator
WYŁ

Temperatura (°C)
FAd

FSt

SP1

Rysunek 2: Zasada histerezy włączania wentylatora parownika

¡ SP1 = temperatura zadana
¡ FSt = próg przełączania wentylatora parownika
(temperatura parownika)
¡ FAd = histereza włączania wentylatora parownika
¡ Punkt włączania: FSt
¡ Punkt wyłączania: FSt + FAd
¦
Przykład: SP1 = 0°C; FSt = 5°C; FAd = 20 K
¦
Chłodzenie komory chłodniczej: wentylator
włącza się przy temp. 5°C (temperatura
parownika)
¦
Ogrzewanie komory chłodniczej: wentylator
wyłącza się przy temp. 25°C (temperatura
parownika)

7.3 Histereza alarmu temperatury
¡ Przykład: SP1 = 0°C, HA1 = 10 K, LA1 = -5 K,
AFd = 4 K, tA1 = 60 min
¡ W razie przekroczenia temperatury komory
chłodniczej SP1 + HA1, czyli 10°C, następuje
wywołanie alarmu wysokiej temperatury po czasie tA1 (1 godzina).
¡ W razie temperatury w komorze chłodniczej poniżej SP1 + HA1 - AFd, czyli 6°C, nastąpi samoczynne zatwierdzenie alarmu.
¡ W razie temperatury w komorze chłodniczej
poniżej SP1 + LA1 (LA1 ujemne), czyli -5°C,
następuje wywołanie alarmu niskiej temperatury
po czasie tA1 (1 godzina).
¡ W razie temperatury powyżej SP1 + LA1 + AFd,
czyli -1°C, nastąpi samoczynne zatwierdzenie
alarmu.

Rysunek 3: Zasada prędkości obrotowej skraplacza

¡ Przykład: FH0 = 0°C FH2 = 35°C FH3 = 100%
FH4 = 0%
¡ W razie temperatury skraplacza poniżej FH0 (0°C)
prędkość obrotowa skraplacza wynosi FH4 (0%).
¡ Od 0°C prędkość obrotowa zaczyna liniowo
wzrastać, aż do uzyskania 35°C (FH2) górnej
wartości granicznej FH3 (100%).
¡ W razie wyższych temperatur prędkość obrotowa
zostaje na górnej wartości granicznej FH3.
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7.2 Zasada prędkości obrotowej wentylatora
skraplacza

Lista parametrów

8

Lista parametrów

WSKAZÓWKA!

Szkody rzeczowe spowodowane niedostatecznymi kwaliﬁkacjami personelu!
„ Upewnić się, że układ sterowania obsługują wyłącznie wykwaliﬁkowani specjaliści.

i Otwarcie i edycję listy parametrów opisano w rozdziale „5.5 Menu instalatora” na stronie 7.
Wskazanie

Opis

Jedmin.
nostka

maks. Wytyczna dla
mrożenia

Wytyczna dla
chłodzenia

Temperatura zadana chłodzenia

°C

-5°C

20°C

0

Temperatura zadana mrożenia

°C

-25°C -5°C

-20

Histereza włączania (≠ 0)

K

-58

302

-2

2

Zmieniona wart.
parametru

8.1 Ustawienie zadanej temperatury
SP1

dF1

8.2 Czas działania sprężarki
Ont

Czas działania sprężarki w przyp. uszkodzonego czujnika temperatury w komorze

min

0

250

10

10

OFt

Czas przestoju sprężarki w przyp. uszkodzonego czujnika temperatury w komorze

min

0

250

5

5

dOF

Minimalny czas przestoju sprężarki (zabezpieczenie sprężarki)

min

0

250

3

3

OdO

Czas przestoju sprężarki po włączeniu
agregatu

min

0

250

1

1

Pot

Czas Pumpout

s

0

250

5

5

godz.

0

250

4

4

0

5

2

2

8.3 Odszranianie
dit

Cykl odszraniania [h]

dCt

Sposób odszraniania
0 = odszranianie dezaktywowane
1 = według czasu cyklu dit, w zależności od
czasu działania sprężarki
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2 = według czasu cyklu dit, niezależnie od
czasu działania sprężarki
3 = zatrzymanie sprężarki, odszranianie
następuje po każdym wyłączeniu sprężarki
4 = według zegara czasu rzeczywistego
(RTC), warunek: parametr H68 = 1
5 = według temperatury, odszranianie na
żądanie

i Jeśli dCt = 5, odszranianie nastąpi wówczas, gdy temperatura parownika będzie
długotrwale poniżej wartości dSS dla zakresu czasu określonego w parametrze dit.

dE1

Maksymalny czas trwania odszraniania
(TimeOut)

min

1

250

20

15

dS1

Temperatur końcowa odszraniania

°C

-58

302

15

10

PrH

Wstępny czas podgrzewania podczas
odszraniania

min

0

255

3

3

15

Lista parametrów

Wskazanie

Opis

Jedmin.
nostka

maks. Wytyczna dla
mrożenia

Wytyczna dla
chłodzenia

dSS*

Progowa wartość temperatury do odszraniania na żądanie względem wartości
zadanej SP1

K

-58

302

-15

-15

dPH*

Początek odszraniania okresowego: godzina godz.

0

24

24

24

Zmieniona wart.
parametru

24 = dezaktywacja
dPn*

Początek odszraniania okresowego: minuta min

0

59

0

0

dPd*

Interwał odszraniania okresowego: dni

1

7

1

1

Fd1*

Wybór 1. dnia tygodnia wolnego od pracy

0

7

0

0

0

7

7

7

godz.

0

24

7

7

dni

0 = niedziela, 1 = poniedziałek do 6 =
sobota; 7 = dezaktywacja
Fd2*

Wybór 2. dnia tygodnia wolnego od pracy
0 = niedziela, 1 = poniedziałek
do 6 = sobota; 7 = dezaktywacja

d1H*

Początek odszraniania 1 w dniu roboczym: godzina

d1n*

Początek odszraniania 1 w dniu roboczym: minuta

min

0

59

0

0

d2H*

Początek odszraniania 2 w dniu roboczym: godzina

godz.

d1H

24

21

21

24 = dezaktywacja

24 = dezaktywacja
d2n*

Początek odszraniania 2 w dniu roboczym: minuta

min

0

59

0

0

d3H*

Początek odszraniania 3 w dniu roboczym: godzina

godz.

d2H

24

24

24

24 = dezaktywacja
d3n*

Początek odszraniania 3 w dniu roboczym: minuta

min

0

59

0

0

d4H*

Początek odszraniania 4 w dniu roboczym: godzina

godz.

d3H

24

24

24

d4n*

Początek odszraniania 4 w dniu roboczym: minuta

min

0

59

0

0

d5H*

Początek odszraniania 5 w dniu roboczym: godzina

godz.

d4H

24

24

24

24 = dezaktywacja
d5n*

Początek odszraniania 5 w dniu roboczym: minuta

min

0

59

0

0

d6H*

Początek odszraniania 6 w dniu roboczym: godzina

godz.

d5H

24

24

24

24 = dezaktywacja
d6n*

Początek odszraniania 6 w dniu roboczym: minuta

min

0

59

0

0

F1H*

Początek odszraniania 1 w dniu tygodnia
wolnym od pracy: godzina

godz.

0

24

12

12

min

0

59

0

0

24 = dezaktywacja
F1n*
16

Początek odszraniania 1 w dniu tygodnia
wolnym od pracy: minuta
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24 = dezaktywacja

Lista parametrów

Wskazanie

Opis

Jedmin.
nostka

maks. Wytyczna dla
mrożenia

Wytyczna dla
chłodzenia

F2H*

Początek odszraniania 2 w dniu tygodnia
wolnym od pracy: godzina

godz.

F1H

24

23

23

Zmieniona wart.
parametru

24 = dezaktywacja
F2n*

Początek odszraniania 2 w dniu tygodnia
wolnym od pracy: minuta

min

0

59

0

0

F3H*

Początek odszraniania 3 w dniu tygodnia
wolnym od pracy: godzina

godz.

F2H

24

24

24

24 = dezaktywacja
F3n*

Początek odszraniania 3 w dniu tygodnia
wolnym od pracy: minuta

min

0

59

0

0

F4H*

Początek odszraniania 4 w dniu tygodnia
wolnym od pracy: godzina

godz.

F3H

24

24

24

24 = dezaktywacja
F4n*

Początek odszraniania 4 w dniu tygodnia
wolnym od pracy: minuta

min

0

59

0

0

F5H*

Początek odszraniania 6 w dniu tygodnia
wolnym od pracy: godzina

godz.

F4H

24

24

24

24 = dezaktywacja
F5n*

Początek odszraniania 5 w dniu tygodnia
wolnym od pracy: minuta

min

0

59

0

0

F6H*

Początek odszraniania 5 w dniu tygodnia
wolnym od pracy: godzina

godz.

F5H

24

24

24

min

0

59

0

0

24 = dezaktywacja
F6n*

Początek odszraniania 6 w dniu tygodnia
wolnym od pracy: minuta

8.4 Wentylator parownika
FSt

Próg przełączania wentylatora parownika
(temperatura parownika)

°C

-58

302

-10

10

FAd

Histereza włączania wentylatora parownika: FSt + FAd

K

0,1

25

25

25

Fdt

Minimalny czas przestoju wentylatora
parownika po odszranianiu

min

0

250

5

5

min

0

250

5

5

0

1

0

1

0

250

0

0

0,1

25

4

4
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Obejmuje czas ociekania dt
dt

Czas ociekania po odszranianiu

FCO

Tryb pracy wentylatora parownika
0 = wentylator działa powoli razem ze
sprężarką (niska względna wilgotność
powietrza)
1 = praca ciągła (wysoka względna wilgotność powietrza)

FdC

Opóźnienie wyłączania wentylatora parownika po wyłączeniu sprężarki (użycie
zimna resztkowego w bloku parownika)

min

8.5 Alarmy i czasy
Afd

Histereza alarmu temperatury: SP1 + HA1 K
- AFd; SP1 + LA1 + AFd
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Lista parametrów

Wskazanie

Opis

Jedmin.
nostka

maks. Wytyczna dla
mrożenia

Wytyczna dla
chłodzenia

HA1

Górna temperatura alarmu: SP1 + HA1

K

LA1

302

5

5

LA1

Dolna temperatura alarmu: SP1 + LA1

K

-58

HA1

-5

-5

PAO

Czas blokowania alarmów temperatury po
włączeniu agregatu

godz.

0

10

3

3

dAO

Czas blokowania alarmów temperatury po
odszranianiu

min

0

250

30

30

tdO

Czas opóźnienia alarmu otwartych drzwi

min

0

250

1

1

tA1

Czas opóźnienia alarmu temperatury

min

0

250

60

60

dAt

Wybór, czy koniec odszraniania z powodu
limitu czasu TimeOut (dE1) jest stanem
alarmowym:

0

1

1

1

Zmieniona wart.
parametru

0 (no) = brak alarmu
1 (YES) = alarm
dCO

Opóźnienie wyłączania sprężarki, gdy
drzwi są otwarte

min

0

250

1

1

dFO

Opóźnienie wyłączania wentylatora parownika, gdy drzwi są otwarte

min

0

250

0

0

PEn

Maks. liczba usterek wysokiego ciśnienia
w ciągu czasu PEi, aż będzie wymagane
zatwierdzenie usterki przez użytkownika.

liczba

0

15

15

15

PEi

Interwał, w trakcie którego musi wystąpić
min
określona w PEn liczba usterek wysokiego
ciśnienia, aby wymagane było zatwierdzenie usterki przez użytkownika.

1

250

1

1

Prędkość obrotowa wentylatora skraplacza: dolna wartość zadana temperatury w
przyp. urządzeń 400 V

°C

-58

302

0

0

Prędkość obrotowa wentylatora skraplacza: dolna wartość zadana temperatury w
przyp. urządzeń 230 V

°C

-58

302

7

7

FH2

Prędkość obrotowa wentylatora skraplacza: górna wartość zadana temperatury

°C

0

100

35

35

FH3

Prędkość obrotowa wentylatora skraplacza: górna wartość procentowa wartości
zadanej

%

0

100

100

100

FH4

Prędkość obrotowa wentylatora skraplacza: dolna wartość procentowa wartości
zadanej

%

0

100

0

0

LOC

Blokowanie wprowadzania wartości przez
użytkownika

0

1

0

0

FH0

¡0 (no) = przyciski nie są zablokowane
¡1 (YES) = przyciski są zablokowane
CA1

Offset czujnika temperatury w komorze

K

-30

30

0

0

CA2

Offset czujnika temperatury parownika

K

-30

30

0

0

CA3

Offset czujnika temperatury skraplacza

K

-30

30

0

0
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8.6 Wentylator skraplacza

Lista parametrów

Wskazanie

Opis

Jedmin.
nostka

maks. Wytyczna dla
mrożenia

Wytyczna dla
chłodzenia

0

1

0

0

no

YES

no

no

Zmieniona wart.
parametru

8.7 Przełącznik stykowy drzwi
H17

Wybór przełącznika stykowego drzwi
0 = bez przełącznika stykowego drzwi
1 = z przełącznikiem stykowym drzwi

8.8 Zegar czasu rzeczywistego (RTC)
H68

Zegar czasu rzeczywistego (RTC)
no = brak zegara RTC
YES = zegar RTC dostępny

8.9 Ręczne odszranianie
dEF

Rozpoczęcie ręcznego odszraniania

i Identyczna funkcja, jak w przypadku
przycisku Ręczne odszranianie 2

8.10 Pozostałe parametry
Aon/
AoF

brak funkcji

rAP

Zatwierdzenie usterek wysokiego ciśnienia:
W razie powtórnego wystąpienia skontaktować się z serwisem.

OFF

Przełączenie urządzenia do trybu gotowości

i Identyczna funkcja, jak w przypadku
przycisku Tryb gotowości 5
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* Widoczne tylko wówczas, gdy dct = 4 lub 5
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