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1.  Główna zasada pracy z magistralą

Jeśli w jednej komorze pracuje więcej agregatów (teo-

retycznie maks. 31), można nimi sterować za pomocą 

zdalnego sterowania. Pojedyncze agregaty są ze sobą 

połączone przewodem magistrali.

Do lewego złącza wtykowego CON3 pierwszego agre-

gatu należy podłączyć zdalne sterowanie, do drugiego 

CON2 przewód magistrali (wtyk męski) do następnego 

urządzenia.

Drugie złącze wtykowe przewodu magistrali (wtyk 

żeński) należy podłączyć do lewego złącza wtykowe-

go CON3 następnego agregatu itd. Wtyk zaślepiający 

należy zamontować na prawym złączu wtykowym 

CON2 ostatniego agregatu.

Uwaga!

Przewodu magistrali nie można kłaść w tym samym 

kanale kablowym lub rurze instalacyjnej co przewody 

sieciowe (patrz VDE 0100 część 520).

Adresowanie poszczególnych agregatów odbywa się 

automatycznie w kolejności, w której zostały podłą-

czone do magistrali. Jeśli napięcie sieciowe jednego 

z agregatów zostanie wyłączone, urządzenie to zosta-

nie odłączone od magistrali, adresy następnych urzą-

dzeń zostaną automatycznie zmniejszone o 1.

Zdalne sterowanie jest zasilane z pierwszego urzą-

dzenia. Jeśli zasilanie sieciowe tego urządzenia 

ulegnie awarii, zdalne sterowanie będzie zasilane 

z następnego urządzenia.

Zdalne sterowanie jest „mózgiem” systemu magistra-

li. Steruje przesyłem danych, włączaniem i wyłącza-

niem trybu chłodzenia i uruchamianiem odszraniania 

pojedynczych agregatów.

Ewentualne zakłócenia w agregatach są rozpozna-

wane i wyświetlane na wyświetlaczu z numerem 

adresu odpowiedniego agregatu.

Parametry pojedynczych agregatów można edyto-

wać za pomocą zdalnego sterowania.

Poszczególne funkcje są wysyłane w zdefiniowanych

telegramach przez interfejs szeregowy zdalnego

sterowania do pierwszego agregatu. Telegram taki 

zawiera m.in. adres źródłowego urządzenia, adres 

docelowego urządzenia, które ma odebrać dane, 

liczbę przesyłanych bajtów danych i bieżący numer 

adresu.

Pierwszy agregat odczytuje dane i porównuje

bieżący numer adresu z adresem docelowym. Jeśli

adres docelowy zgadza się z bieżącym numerem 

adresu lub jeśli adres docelowy zawiera wartość 32, 

dane są przetwarzane w tym agregacie. Po odczy-

taniu dane są przesyłane do kolejnego agregatu, 

a bieżący numer adresu zostaje zwiększony o 1. 

Ostatnie urządzenie przesyła dane za pomocą wtyku 

zaślepiającego ponownie do zdalnego sterowania. 

W momencie odbioru danych

w zdalnym sterowaniu, przychodzący bieżący

numer adresu jest zmniejszany o 1. Ta wartość 

odpowiada liczbie podłączonych uczestników magi-

strali. Na koniec wartość bieżącego numeru adresu 

zmieniana jest na 0. Jeśli bieżący numer adresu 

pokrywa się z adresem urządzenia

źródłowego, przesył danych zostaje zakończony.
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Wtyk zaślepiający w ostatnim urządzeniu

Do zdalnego sterowania domyślnie przypisywany jest adres 

urządzenia 0, przypisywanie adresu urządzenia odbywa się 

automatycznie. Jeśli urządzenie ulegnie awarii, adresy 

następnych urządzeń zostaną zmniejszone o 1.
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Arkusz nr 4   Zmiany techniczne zastrzeżone!

W razie awarii agregatu chłodniczego dane przycho-

dzące przez styk przekaźnika przekazywane są bez-

pośrednio do następnego agregatu bez zwiększenia 

bieżącego adresu. W tym wypadku adresy następnych 

agregatów zmniejszane są o 1. 

Jeśli agregat zostanie zdemontowany, wtyki magistrali 

zamontowane na tym urządzeniu można wyjąć i połą-

czyć ze sobą. W tym wypadku adresy następnych 

agregatów również zmniejszane są o 1.

Po wysłaniu parametrów do agregatu ze zdalnego ste-

rowania liczba agregatów podłączonych do magistrali 

zapisywana jest w zdalnym sterowaniu. Liczba ta jest 

porównywana cyklicznie z otrzymywanym, bieżącym 

numerem adresu. Jeśli obydwie wartości różnią się od 

siebie, zdalne sterowanie rozpoznaje, że urządzenie 

uległo awarii. W tym wypadku na wyświetlaczu poja-

wia się komunikat o błędzie „bUS” i „F12”.

2.  Bezpieczeństwo eksploatacji

System jest zaprojektowany, tak aby zdalne sterowa-

nie tylko wysyłało sygnały do pojedynczych agrega-

tów, które jednak poza tym powinny pracować w pełni 

autonomicznie.

Jeśli agregat nie otrzymuje sygnału z magistrali przez 

około 250 s, regulator automatycznie przełącza się na 

tryb pojedynczy z uwzględnieniem wewnętrznych war-

tości zadanych i cykli odszraniania.

Również w razie awarii systemu magistrali działanie 

agregatu chłodniczego jest zagwarantowane, z nastę-

pującymi ograniczeniami:

W razie awarii zdalnego sterowania nie jest możliwe 

wskazanie temperatury, zgłaszanie błędów, obsługa 

i ewentualne dalsze przekierowanie sygnału styku 

drzwiowego. W takim wypadku urządzenia mogą też 

zostać równocześnie uruchomione lub równocześnie 

znajdować się w trybie odszraniania.

Parametry pojedynczych agregatów można ustawiać 

również bez systemu magistrali. W tym celu zdalne 

sterowanie powinno być podłączone do lewego złącza 

wtykowego, a wtyk zaślepiający — do prawego złącza 

wtykowego.
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3. Parametry

3.1 Obróbka parametrów dostępnych dla użytkowni-

ka instalacji:

Dotyczy parametrów:

temperatura zadana, cykl odszraniania, czas trwania 

odszraniania, wilgotność wzgl., język (P06), ochro-

na hasłem (P07), kontrola temperatury parownika 

(P08) i temperatury skraplacza (P09). Parametry te, 

z wyjątkiem P08 i P09, są takie same dla wszystkich 

podłączonych agregatów.

Przyciskiem [�] lub [�] można zmienić wybrany 

parametr w podanym zakresie. Jeśli przez 10 s nie 

zostanie naciśnięty żaden przycisk, parametry prze-

kazywane są do podłączonego agregatu. Podczas 

przekazywania danych przemieszczający się do góry 

wskaźnik słupkowy symbolizuje „Pobieranie danych 

do agregatu”.

Na wyświetlaczu ponownie zostanie wskazana bie-

żąca temperatura komory.

Naciśnięcie przycisku „Start-Stop-Enter” umożliwia 

przechodzenie między wskazaniem adresu parame-

tru i wskazaniem bieżącej wartości parametru.

3.2 Wskazanie temperatury parownika i skraplacza

Parametry P08 i P09 umożliwiają obserwowanie 

temperatury parownika i skraplacza. Przyciskiem [�] 

lub [�] można wybrać żądany agregat.

Wskazanie przechodzi między A.[numer agregatu] 

i bieżącą temperaturą. Do chwili aktualizacji tempe-

ratury przez interfejs, na wyświetlaczu zamiast tem-

peratury pojawia się przemieszczający się do dołu 

wskaźnik słupkowy.

Nacisnąć jednocześnie przyciski [�] i [�] ª Wskazanie P01

Nacisnąć przycisk „Start-Stop-Enter” ª Wskazanie 1, dioda LED Enter świeci się podczas wprowadza-

nia parametrów

Przyciskiem [�] lub [�] wybrać wartość 5 (hasło poziomu użytkownika)

Nacisnąć przycisk „Start-Stop-Enter” ª Wskazanie P01

Przyciskiem [�] lub [�] wybrać wymagany adres parametru

Temperatura zadana

Cykl odszraniania

Czas trwania odszraniania

Wilgotność względna

Język

Ochrona hasłem

Temperatura parownika

Temperatura skraplacza

Wskazanie temperatury zadanej

Wskazanie cyklu odszraniania

Wskazanie czasu trwania odszraniania

Wskazanie wilgotności względnej

Wskazanie P06

Wskazanie P07

Wskazanie P08

Wskazanie P09

Nacisnąć przycisk „Start-Stop-Enter” ª Wskazanie bieżącej wartości wybranego parametru
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Arkusz nr 6   Zmiany techniczne zastrzeżone!

Wyświetlanie wybranego parametru na wyświetlaczu podczas wprowadzania parametrów

Parametrów wyświetlonych kursywą nie można zmieniać.

Funkcja Parametry Niemiecki Angielski Francuski Jednostka Zakres

Hasło P01 P01 P01 P01 0–99

Temperatura zadana P02 SL.t. n.t. t.n. °C P31...P32

Cykl odszraniania (h) P03 Ab.h. dE.C c.dE godz. 1-24

Czas trwania odszraniania (min) P04 Ab.d dE.t d.dE min 5-60

Wilgotność
(tryb pracy wentylatora parownika)

LO = czas pracy ze sprężarką

(niska wilgotność wzgl.)

HI=praca ciągła

(wysoka wilgotność wzgl.)

P05 r.F. HU. HU.

Język
d = niemiecki

e = angielski

f = francuski

P06 P06 P06 P06

Odblokowanie klawiatury
P07 = 0: Blokada klawiatury jest włączona.

P07 = 1: Klawiatura jest zwolniona

P07 = 2: Parametry P02...P09 mogą być

edytowane bez podawania hasła

P07 = 3: Temperatura zadana może być

edytowana bez podawania hasła

P07 tA.F bo.E bo.E 0...3; 10...13

Wskazanie temperatury parownika P08 P08 P08 P08 °C -50...50/OFF

Wskazanie temperatury skraplacza P09 P09 P09 P09 °C 0...99/OFF

3.3 Edytowanie parametrów dostępnych dla specjali-

stycznej firmy chłodniczej:

Dotyczy parametrów:

P29 .. P89

Nacisnąć jednocześnie przyciski [�] 

i [�]
ª Wskazanie P01

Nacisnąć przycisk „Start-Stop-Enter” ª Wskazanie 1, dioda LED Enter świeci się podczas wprowadzania parame-

trów

Przyciskiem [�] lub [�] wybrać wartość 22 (hasło poziomu specjalistycznej firmy chłodniczej)

Nacisnąć przycisk „Start-Stop-Enter” ª Wskazanie P01

Nacisnąć przycisk [�] ª Wskazanie A.nr.

Nacisnąć przycisk „Start-Stop-Enter” ª Wskazanie A.xx (xx oznacza numer bieżącego agregatu)

Przyciskiem [�] lub [�] wybrać wymagany numer agregatu

Zakres xx: ª A.01..A.(liczba podłączonych agregatów)

A.32 dla wszystkich agregatów

Jeśli wyświetlane jest wskazanie A.01, naciśnięcie przycisku [�] spowoduje wyświetlenie Fb. (zdalne sterowanie)

Nacisnąć przycisk „Start-Stop-Enter” ª Wskazanie bieżącej wartości wybranego parametru

Nacisnąć przycisk [�] ª Przemieszczający się do dołu wskaźnik słupkowy symbolizuje „Pobieranie 

danych do zdalnego sterowania”

Wskazanie po poprawnym przesłaniu danych P29

Parametry P29 .. P89 można edytować zgodnie z powyższym opisem.

Jeśli wybrano numer agregatu 32 (możliwe tylko przy haśle 22), do wszystkich agregatów wysyłane są tylko parametry 

P29 .. P51.
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Parametry trybów pracy (odblokowanie na hasło P01 = 22) 

Poniższe parametry są domyślnie ustawione jako parametry trybów pracy komory chłodniczej bądź mroźniczej. Można je 

dostosować. W razie potrzeby ustawienie fabryczne tych parametrów można przywrócić za pomocą parametrów P50 i P51. 

 

Para-

metr
Opis Jednostka Zakres

Zmienione

wartości

Domyślnie

CT FT CS FS

P28 Wskazanie sygnału anteny DCF s 0-59

P29
Stykowy wyłącznik drzwiowy (0 = bez wyłącznika; 

1 = z wyłącznikiem)
0-1 0 0 0 0

P30

Tryb pracy Odszranianie

00-04; 

10-14

0 0 0 0x0 = według wyznaczonego cyklu

x1 = według wyznaczonego cyklu, jednak w 

zależności od pracy sprężarki

x2 = zależnie od wyznaczonych punktów przełą-

czania (tylko z anteną DCF)

x3 = odszranianie na żądanie

x4 = w trybie pracy z magistralą wszystkie agre-

gaty przechodzą równocześnie na tryb odszra-

niania

0y = „start odszraniania” wyłączony przez styk 

drzwiowy

1y = „start odszraniania” włączony przez styk 

drzwiowy

P31 Maks. dopuszczalna temperatura komory °C -50...+50 20 -5 20 -5

P32 Min. dopuszczalna temperatura komory °C -50...+50 -5 -25 -5 -25

P33 Histereza chłodzenia K
-8...-1

+1...+8
+2 -2 +2 -2

P34 Minimalny czas przestoju sprężarki min. 3-10 3 3 3 3

P35 Opóźnienie uruchomienia wentylatora parownika min. 0-10 5 5 3 3

P36 Czas dobiegu wentylatora parownika min. 0-20 0 0 0 0

P37 Punkt przełączenia odszraniania cyrkulacyjnego °C 3-40 20 20 3 3

P38
Różnica temperatur do włączenia odszraniania na 

żądanie
K 10-40 25 25 25 25

P39 Temperatura ograniczenia odszraniania °C +5...+50 20 20 20 20

P40 Czas ociekania parownika min. 0-10 3 3 3 3

P41 Temperatura uruchomienia wentylatora parownika °C -20...+10 -5 -5 -5 -5

P42 Czas opóźnienia alarmu temperatury min. 0–99 60 60 60 60

P43
Górna temperatura alarmu (wartość zadana + 

P43)
K 0-20 10 10 10 10

P44
Dolna temperatura alarmu (wartość zadana - 

P44)
K 0-20 5 5 5 5

P45 Czas opóźnienia alarmu styku drzwi min. 0–99 4 4 4 4

P46
Temperatura zadana skraplacza dla regulatora 

obrotów
°C 20-60 20 20 20 20

P47 Obroty wentylatora skraplacza w % OFF/10...100

P48 Minimalne obroty wentylatora skraplacza w % 10...100 40 40 40 40

P49
Nachylenie regulatora obrotów wentylatora skra-

placza
1-100 10 10 10 10
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Parametr Opis Jednostka Zakres
Zmienione

wartości

P50

Typ agregatu

CT = agregat sufitowy do chłodni

FT = agregat sufitowy do mroźni

CS = agregat monoblock do chłodni

FS = agregat ścienny do mroźni

C.t., F.t.,

C.S., F.S.

P51 Przywracanie ustawień domyślnych (P = 78) 

P52 Czas pracy sprężarki w ostatnim cyklu [godz.] godz.

P53 Czas pracy sprężarki w przedostatnim cyklu [min.] min.

P54 Czas pracy sprężarki w przedostatnim cyklu [godz.] godz.

P55 Czas pracy sprężarki w przedostatnim cyklu [min.] min.

P56 Czas pracy sprężarki w trzecim cyklu od końca [godz.] godz.

P57 Czas pracy sprężarki w trzecim cyklu od końca [min.] min.

P58 Czas pracy sprężarki w czwartym cyklu od końca [godz.] godz.

P59 Czas pracy sprężarki w czwartym cyklu od końca [min.] min.

P60 Czas przestoju sprężarki w ostatnim cyklu [godz.] godz.

P61 Czas przestoju sprężarki w ostatnim cyklu [min.] min.

P62 Czas przestoju sprężarki w przedostatnim cyklu [godz.] godz.

P63 Czas przestoju sprężarki w przedostatnim cyklu [min.] min.

P64 Czas przestoju sprężarki w trzecim cyklu od końca [godz.] godz.

P65 Czas przestoju sprężarki w trzecim cyklu od końca [min.] min.

P66 Czas przestoju sprężarki w czwartym cyklu od końca [godz.] godz.

P67 Czas przestoju sprężarki w czwartym cyklu od końca [min.] min.

P68 Średni czas pracy sprężarki z 4 cyklów [godz.] godz.

P69 Średni czas pracy sprężarki z 4 cyklów [min.] min.

P70 Średni czas przestoju sprężarki z 4 cyklów [godz.] godz.

P71 Średni czas przestoju sprężarki z 4 cyklów [min.] min.

P72 Liczba cykli załączenia sprężarki (xxyy00-xxyy99)

P73 Liczba cykli załączenia sprężarki (xx00zz-xx99zz)

P74 Liczba cykli załączenia sprężarki (00yyzz-99yyzz)

P75 Liczba cykli załączenia od ponownego uruchomienia (xxyy00-xxyy99)

P76 Liczba cykli załączenia od ponownego uruchomienia (xx00zz-xx99zz)

P77 Liczba cykli załączenia od ponownego uruchomienia (00yyzz-99yyzz)

P78 Liczba usterek presostatu (xxyy00-xxyy99)

P79 Liczba usterek presostatu (xx00zz-xx99zz)

P80 Liczba usterek presostatu (00yyzz-99yyzz)

P81 Czas pracy sprężarki od zakończenia odszraniania godz.

P82 Czas pracy sprężarki od zakończenia odszraniania min.

P83 Bieżący adres magistrali

P84 Bieżąca długość przerwy lub czasu odszraniania [godz.] godz.

P85 Bieżąca długość przerwy lub czasu odszraniania [min.] min.
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Parametr Opis Jednostka Zakres
Zmienione

wartości

P86 Wzorcowanie czujnika temperatury K -20...+20

P87 Wzorcowanie czujnika parownika K -20...+20

P88 Wzorcowanie czujnika skraplacza K -20...+20

P89
Opóźnienie włączenia następnych agregatów podczas pracy z magi-

stralą (tylko ze zdalnym sterowaniem)
min. 0..10 2

P90 Regulacja -50° czujnika komory

P91 Nachylenie czujnika komory

P92 Regulacja -50° czujnika parownika

P93 Nachylenie czujnika parownika

P94 Regulacja -50° czujnika skraplacza

P95 Nachylenie czujnika skraplacza

P96
Opóźnienie włączenia po zamknięciu drzwiowego wyłącznika stykowe-

go
min. [0...20]

P97 Częstotliwość sieci Hz 50, 60

P98

Ocena sygnału styku drzwiowego przez magistralę

0 = Gdy tylko rozwarty zostanie dowolny styk drzwiowy jednego 

z agregatów podłączonych do systemu magistrali, wszystkie agregaty 

zostaną wyłączone.

1 = Oceniany jest tylko własny sygnał styku drzwiowego 

 0, 1

P101 Temperatura zadana + 50

P102 Bajt stanu 1

P103 Bajt stanu 2

P104 Bajt stanu 3

P105 Bajt znacznika 7

P106 Wybrany numer agregatu (tylko przy zdalnym sterowaniu)

P107 Liczba urządzeń przy magistrali

Parametry od P90 mogą być edytowane tylko po podaniu hasła serwisowego.
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4.  Tryb chłodzenia

Zdalne sterowanie cyklicznie pobiera dane z agre-

gatów podłączonych do magistrali. Na wyświetlaczu 

wskazywana jest temperatura komory agregatu o naj-

niższej temperaturze.

Zdalne sterowanie przejmuje włączanie poszczegól-

nych agregatów.

Temperatury włączania i wyłączania wyznaczane są 

zależnie od znaku poprzedzającego histerezę modyfi-

kowaną za pomocą P33.

1. Dodatnia wartość P33

Jeśli wartość P33 jest dodatnia, wszystkie agregaty 

wyłączane są, gdy temperatura komory chłodniczej 

osiągnie wartość temperatury zadanej. Są one włą-

czane, gdy temperatura komory chłodniczej osiągnie 

wartość będącą sumą temperatury zadanej i histere-

zy.

Przykład:  Temperatura zadana +5°C,

 Histereza +2K

 Punkt wyłączenia +5°C,

 Punkt włączenia +7°C.

2. Ujemna wartość P33

Jeśli wartość P33 jest ujemna, wszystkie agregaty 

są wyłączane, jeśli temperatura komory chłodniczej 

uzyska wartość temperatury zadanej pomniejszoną 

o wartość bezwzględną histerezy.

Są one włączane, gdy temperatura komory chłodni-

czej osiągnie wartość temperatury zadanej.

Przykład:  Temperatura zadana -20°C,

 Histereza -2K

 Punkt wyłączenia -22°C,

 Punkt włączenia -20°C.

Gdy osiągnięty lub przekroczony zostanie punkt 

włączenia, włączany jest pierwszy agregat. Jeśli po 

upływie czasu ustawianego w zdalnym sterowaniu za 

pomocą parametru (P89) punkt włączenia nadal jest 

przekroczony, włączany jest dodatkowo drugi agregat 

itd.

Jeśli w parametrze P89 wprowadzona zostanie war-

tość 0, włączanie i wyłączanie trybu chłodniczego 

nie jest realizowane przez zdalne sterowanie, lecz 

poprzez porównanie temperatury zadanej i rzeczywi-

stej poszczególnych agregatów.

Uwaga!

Następne informacje w punkcie 4 obowiązują 

tylko wtedy, gdy wartość parametru P89 > 0.

Gdy osiągnięty zostanie punkt wyłączenia, wyłączane 

są równocześnie wszystkie agregaty.

Jeśli po wyłączeniu agregatów temperatura komory 

ponownie wzrośnie, po osiągnięciu punktu włącze-

nia włączany jest pierwszy agregat. Jeśli po upływie 

czasu opóźnienia temperatura nadal jest przekroczo-

na, włączany jest drugi agregat itd.

Kolejność zmieniana jest cyklicznie, aby czas pracy 

wszystkich agregatów był zbliżony.

Włączanie lub wyłączanie poszczególnych agregatów 

realizowane jest przez zmniejszenie o 5 K lub zwięk-

szenie o 5 K ich temperatury zadanej przez zdalne 

sterowanie.

Zezwolenie na uruchomienie sprężarki jest udzielane, 

gdy z danego urządzenia żądane są dane robocze.

Zapobiega to równoczesnemu uruchomieniu agrega-

tów, co mogłoby spowodować zadziałanie bezpiecz-

nika.

5.  Tryb odszraniania

Cykl odszraniania wprowadzany jest w zdalnym ste-

rowaniu (parametr Ab.h.). Zdalne sterowanie dzieli 

ten czas przez liczbę agregatów podłączonych do 

magistrali i po upływie obliczonego czasu cyklicz-

nie włącza odszranianie poszczególnych urządzeń. 

W ten sposób zawsze tylko jeden agregat znajduje 

się w trybie odszraniania.

Aby ta funkcja działała, we wszystkich agregatach 

musi być ustawiona wartość 0 parametru P30.

W przeciwnym razie może się zdarzyć, że agregaty 

będą przeprowadzały dodatkowe cykle odszraniania.

Jeśli wszystkie agregaty mają przechodzić na tryb 

odszraniania równocześnie, należy zmienić ustawie-

nie parametru P30 na 4. Wtedy czas cyklu odszra-

niania równy jest wartości parametru Ab.h. Ta funkcja 

wskazana jest zwłaszcza w przypadku agregatów 

monoblock.

Działa ona jednak poprawnie, pod warunkiem że 

żaden agregat nie znajduje się w trybie gotowości.
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6.  Stykowy wyłącznik drzwiowy

 

Stykowy wyłącznik drzwiowy można podłączyć do każ-

dego agregatu; zazwyczaj jest to agregat znajdujący się 

najbliżej drzwi.

Jeśli w chłodni znajdują się więcej niż jedne drzwi, sty-

kowe wyłączniki drzwiowe można podłączyć do dowol-

nych różnych agregatów.

Jeśli w chłodni znajduje się więcej drzwi niż jest zamon-

towanych agregatów, pozostałe stykowe wyłączniki 

drzwiowe można połączyć szeregowo i podłączyć do 

agregatu.

W każdym agregacie, do którego podłączony jest sty-

kowy wyłącznik drzwiowy, w parametrze P29 musi być 

ustawiona wartość 1.

Zdalne sterowanie cyklicznie odczytuje ustawienie łącze-

nia poszczególnych stykowych wyłączników drzwiowych. 

Jeśli stykowy wyłącznik drzwiowy nie jest uaktywniony, 

wysyłany jest sygnał do wszystkich agregatów, który 

powoduje wyłączenie wszystkich wentylatorów z parow-

ników. Gdy zamknięte zostaną wszystkie drzwi, wenty-

latory parowników zostaną odblokowane. Warunkiem 

działania tej funkcji jest ustawienie wartości 0 parametru 

P98.

Jeśli w danym agregacie ma być oceniany tylko jego 

własny stykowy wyłącznik drzwiowy, wartość parametru 

P98 musi wynosić 1.

Jeśli stykowy wyłącznik drzwiowy nie jest uaktywniony 

przez czas dłuższy niż ustawienie wartości parametru 

P45 (czas opóźnienia alarmu drzwi), na wyświetlaczu 

zdalnego sterowania wyświetlany jest numer błędu F05 

na zmianę ze wskazaniem A.xx (xx oznacza agregat 

chłodniczy, do którego podłączony jest wyłącznik). W ten 

sposób można z łatwością zlokalizować niesprawny lub 

niepoprawnie ustawiony stykowy wyłącznik drzwiowy.

7.  Zgłaszanie usterek

Gdy jeden z agregatów zgłasza usterkę, wyświetlana 

jest ona na zmianę z temperaturą komory jako np. 

„A.02”, co oznacza agregat nr 2, oraz „F03”, co oznacza 

błąd tego agregatu.

Jeśli agregat ulegnie awarii, przestaje być obsługiwany 

przez magistralę, a adresy następnych urządzeń zmniej-

szane są automatycznie o 1. Ten błąd wyświetlany 

jest jako F12. Jeśli nadal pracuje więcej niż 1 agregat, 

na zmianę z F12 wyświetlane jest wskazanie „bUS”. 

Wskazanie błędu można zatwierdzić, naciskając przy-

cisk [ ] lub [ ].
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7.1  Komunikaty o błędzie

Wskazanie na 

wyświetlaczu

Znaczenie

F01 Zwarcie w czujniku komory

F02 Przerwa w czujniku komory

F03 Usterka presostatu

F04 Za wysoka temperatura komory chłodniczej

F05 Drzwi komory chłodniczej otwarte

F06 Za niska temperatura komory chłodniczej

F07 Za niska wydajność chłodnicza

F08 Awaria czujnika parownika

F09 Awaria czujnika skraplacza

F10 Włącznik pracy awaryjnej ZAŁ

F11 Usterka EEPROM

F12 Awaria przynajmniej jednego uczestnika 

magistrali

F13 Uszkodzenie interfejsu szeregowego

Usterka Przyczyna Sposób usunięcia

Komunikaty o błędzie F01.. 

F11

patrz instrukcja 

obsługi

agregatu chłodnicze-

go.

patrz instrukcja obsługi agregatu chłodniczego

Komunikat o błędzie F12 Awaria przynajmniej

jednego uczestnika

magistrali.

Zatwierdzenie komunikatu o błędzie odbywa się przez naci-

śnięcie przycisku [ ] lub [ ]. Sprawdzić, czy wszystkie agre-

gaty mają zasilanie elektryczne. Komunikat o błędzie pojawia 

się również wtedy, gdy podłączone są dwa wtyki magistrali 

jednego agregatu.

Komunikat o błędzie F13 Interfejs szeregowy

działa niepoprawnie.

Przy pracy z magistralą: Sprawdzić, czy wszystkie wtyczki 

połączone

są z 9-biegunowymi złączami wtykowymi. Sprawdzić, czy 

podłączony jest wtyk zamykający. Komunikat przestanie być 

wyświetlany po przywróceniu poprawnego stanu połączenia.

Czasami zdalne sterowanie 

może

wymusić ponowne urucho-

mienie. Widać to, kiedy bez 

naciśnięcia przycisku pojawia 

się przemieszczający się do 

dołu wskaźnik słupkowy.

Impulsy zakłócające

w przewodzie magi-

strali wywołane przez 

zbyt blisko ułożone 

przewody pod wyso-

kim napięciem 230 V 

lub 400 V.

Sprawdzić, czy w bezpośrednim pobliżu nie są ułożone 

przewody pod wysokim napięciem 230 V lub 400 V. W razie 

konieczności zwiększyć odstęp do > 50 mm.

Przewodu magistrali nie można kłaść w tym samym kanale 

kablowym lub rurze instalacyjnej co przewody sieciowe (patrz 

VDE 0100 część 520).

8.  Tryb gotowości

Przytrzymanie wciśniętego przycisku Start-Stop 

przez około 4 s w czasie, gdy wyświetlana jest tem-

peratura komory, powoduje przejście wszystkich 

agregatów na tryb gotowości; wskazanie „OFF” na 

wyświetlaczu. Ponowne naciśnięcie tego przycisku 

spowoduje, że wszystkie agregaty zostaną po kolei 

włączone. Po włączeniu na wyświetlaczu wyświetla-

na jest wersja oprogramowania regulatora „F.b. 5.08 

SD”.
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9. Odszranianie ręczne 

Naciśnięcie przycisku Start-Stop w czasie, gdy wyświe-

tlana jest temperatura komory, powoduje przejście 

wszystkich agregatów na tryb gotowości; 

wskazanie „OFF” na wyświetlaczu. Przytrzymanie wci-

śniętych przycisków [ ] i [ ], a następnie 

ponowne naciśnięcie przycisku Start-Stop sprawi, że 

wszystkie agregaty

równocześnie przejdą na tryb pracy „Odszranianie”. Na 

wyświetlaczu wyświetlony zostanie stan „Abt.”. Gdy tylko 

temperatura parownika jednego z agregatów osiągnie 

przypisaną mu temperaturę zakończenia odszraniania 

lub upłynie czas wyznaczony wartością parametru P04, 

agregat ten powróci do trybu chłodzenia.

10.  Kontrola przesyłu danych

Odbieranie i wysyłanie parametrów jest sygnalizowane 

na wyświetlaczu zdalnego sterowania w postaci wypeł-

niania się poziomego paska od góry (podczas odbiera-

nia) lub od dołu (podczas wysyłania).

Jeśli w zdalnym sterowaniu jako wartość parametru P01 

ustawiono 44, można obserwować przesył danych na 

wyświetlaczu zdalnego sterowania. W trakcie przesyłu 

danych na wyświetlaczu wyświetlany jest następujący 

kod:

Wynik pomiaru temperatury chłodni danego agregatu 

wyświetlany jest po użyciu funkcji 4.xx.

Po wysłaniu innej funkcji wyświetlana jest bieżąca tem-

peratura chłodni (najniższa wartość ze wszystkich agre-

gatów).

Kontrola przesyłu danych zostanie wyłączona, jeśli jako 

wartość parametru P01 ustawione zostanie 22.

Wskazanie na wyświetlaczu

(XX oznacza bieżący

numer agregatu)

Funkcja

110 Wczytanie wszystkich parametrów

111 Zwiększenie wartości zadanej we wszystkich agregatach o 5 K, wyłączenie trybu chło-

dzenia

112 Wysłanie parametrów

113 Włączenie trybu gotowości we wszystkich agregatach

114 Zresetowanie komunikatu o usterce

2.xx Zmniejszenie wartości zadanej w agregacie xx o 5 K, wyłączenie trybu chłodzenia

3.xx Włączenie odszraniania w agregacie xx

4.xx Żądanie danych roboczych od agregatu xx

5.xx Wczytanie parametrów z agregatu xx

7.00 Pytanie zdalnego sterowania o stan styku drzwiowego

6.00 Zdalne sterowanie zgłasza błąd F04 lub F06 do agregatu 1

7.01 Wysłanie stanu styku drzwiowego przez regulator SD
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11.  Interfejs szeregowy

11.1 Parametry interfejsu szeregowego

Prędkość transmisji 9600

Bity danych 8

Parzystość NO

Bity stopu 1

11.2 Schemat elektryczny modułu magistrali 00097630 z pełnym wyposażeniem

Elementy montować w ramie tylko w przypadku 

połączenia z magistralą

1     W przypadku braku połączenia 

       z magistralą mostek lutowniczy

W przypadku pracy z magistralą 

podłączenie następnego urządzenia.

Wtyk końcowy w przypadku ostatniego 

urządzenia w magistrali.
TxD

TxD

RxD

RxD

SG

+6 V

SG

+6 V

Przyłącze zdalnego sterowania, PC.

W przypadku pracy z magistralą 

podłączenie zdalnego sterowania lub 

poprzedniego urządzenia.

X2

X1B1

B3

CON1
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11.3 Struktura telegramu

 

Dane przesyłane magistralą składają się z pakietów bajtów 

o następującej strukturze:

Nagłówek danych Odbiór Wysyłanie

1. bajt „B” identyfikator pracy z magistralą „B” „B”

2. bajt Adres źródłowego urządzenia Bajt 1 Bajt 1

3. bajt Adres docelowego urządzenia, 32 oznacza 

wszystkie urządzenia

Bajt 2 Bajt 2

4. bajt Liczba wysyłanych bajtów (n) Bajt 3 Bajt 3

5. bajt Bieżący numer adresu Bajt 1 (Bajt 1) + 1

Dane wiadomości

6. bajt Pierwszy bajt danych wiadomości

Identyfikator rodzaju danych

Pierwszy bajt danych

Dane wiadomości

Pierwszy bajt danych

Dane wiadomości

.. .. .. .. ..

n-1. bajt Ostatni bajt danych wiadomości Ostatni bajt danych

Dane wiadomości

Ostatni bajt danych

Dane wiadomości

n. bajt Bajt kontrolny (liczba ustawionych bitów) Bajt kontrolny Bajt kontrolny

Bajt kontrolny 

Przed bajtami od 1 do n-1 zliczana

jest liczba bitów HI. Dolny bajt z tej liczby wysyłany

jest jako ostatni bajt.

1. bajt danych wiadomości 

(bajt nr 6)

Bajt identyfikacyjny wartości 

ASCII / dziesiętnej

Znaczenie

S / 38 Odbiorca ma wysłać dane robocze

T / 84 Wysyłane są żądane dane robocze

E / 69 Nadawca wysyła parametry trybu pracy bez wezwania

? / 63 Odbiorca ma wysłać wersję

V / 86 Wysyłany jest numer wersji

C / 67 Odbiorca ma wysłać bajty danych z EEPROM

W / 87 Nadawca wysyła bajty danych z EEPROM, odbiorca zapisuje je w EEPROM

M / 77 Nadawca wysyła parametry, odbiorca nie zapisuje ich w EEPROM

K / 107 Odbiorca ma wysłać sygnał ze stykowego wyłącznika drzwiowego

K / 75 Odbiorca otrzymuje sygnał ze stykowego wyłącznika drzwiowego i wysyła go dalej

P / 80 Odbiorca wyłączy wentylator skraplacza na tyle czasu, aby wystąpiła usterka preso-

statu wysokicgo ciśnicnia (Funkcja ta wykorzystywana jest w ramach automatycznej 

kontroli presostatu w trakcie produkcji)

11.3.1 Struktura danych wiadomości

 

6. bajt = „S” -> Odbiorca ma wysłać dane robocze

Nadawca Odbiorca

6. bajt „S” (83Dez) ª Identyfikator żądania danych roboczych

7. bajt Bajt kontrolny ª Bajt kontrolny
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6. bajt = „T” -> Wysyłanie danych roboczych

Nadawca Odbiorca

6. bajt „T” (84Dez) ª Identyfikator wysyłania danych roboczych

7. bajt ª Temperatura rzeczywista + 50

8. bajt P02 ª Temperatura zadana + 50

9. bajt P03 ª Czas cyklu odszraniania [godz.]

10. bajt P04 ª Czas trwania odszraniania [min.]

11. bajt EEPROM 102 ª Bajt stanu 1

12. bajt EEPROM 103 ª Bajt stanu 2

13. bajt EEPROM 104 ª Bajt stanu 3

14. bajt EEPROM 105 ª Bajt znacznika 7

15. bajt P84 ª Bieżąca długość przerwy lub czasu odszraniania [godz.]

16. bajt P85 ª Bieżąca długość przerwy lub czasu odszraniania [min.]

17. bajt P52 ª Czas pracy sprężarki w ostatnim cyklu [godz.]

18. bajt P53 ª Czas pracy sprężarki w ostatnim cyklu [min.]

19. bajt P60 ª Czas przestoju sprężarki w ostatnim cyklu [godz.]

20. bajt P61 ª Czas przestoju sprężarki w ostatnim cyklu [min.]

21. bajt Bajt kontrolny ª Bajt kontrolny

6. bajt = „E” -> Wysyłanie parametrów trybu pracy

Nadawca Odbiorca

6. bajt Identyfikator odbierania „E” ª Identyfikator wysyłania danych roboczych

7. bajt Temperatura zadana + 50 ª P02, EEPROM Adr. 2

8. bajt Cykl odszraniania ª P03, EEPROM Adr. 3

9. bajt Czas trwania odszraniania ª P04, EEPROM Adr. 4

10. bajt Tryb pracy Wilgotność ª P05, EEPROM Adr. 5

11. bajt Bajt stanu 1 ª EEPROM Adr. 102

12. bajt Bajt kontrolny ª Bajt kontrolny

Struktura bajtu stanu 1

Wartość Funkcja Uwagi

1 Tryb gotowości

2 Trwa przerwa w odszranianiu

4 Trwa odszranianie

8 Drzwi otwarte W źródłowym urządzeniu (podłączony stykowy wyłącznik 

drzwiowy) wartość P29 musi wynosić 1, a w docelowym 0

16 Drzwi zamknięte

32 Praca ciągła wentylatora

64 Uruchamianie sprężarki

128 Sprężarka pracuje



PL

Uwagi ogólne (odpowiedzialność): Informacje podane w niniejszej dokumentacji technicznej stanowią treść opisową. Gwarancje odnoszące się 

do występowania określonych właściwości lub konkretnego przeznaczenia zawsze wymagają odrębnej umowy w formie pisemnej.

Arkusz nr 17   Zmiany techniczne zastrzeżone!

Struktura bajtu stanu 2 (komunikaty o błędzie)

Wartość Funkcja

1 F1, zwarcie w czujniku komory

2 F2, przerwa w czujniku komory

4 F3, zadziałał presostat wysokociśnieniowy

8 F4, za wysoka temperatura komory chłodniczej

16 F5, drzwi komory chłodniczej otwarte

32 F6, za niska temperatura komory chłodniczej

64 F7, za niska wydajność chłodnicza

128 F8, awaria czujnika parownika

Struktura bajtu stanu 3 (komunikaty o błędzie)

Wartość Funkcja

1 F9, awaria czujnika skraplacza

2 F10, włącznik pracy awaryjnej ZAŁ

4 F12, usterka EEPROM

8 F12

16 F13

32 F14

64 F15

128 F16

6. bajt = „?” -> żądanie numeru wersji

Nadawca Odbiorca

6. bajt „?” (63Dez) ª Identyfikator żądania numeru wersji

7. bajt Bajt kontrolny ª Bajt kontrolny

6. bajt = „V” -> wysyłanie numeru wersji

Nadawca Odbiorca

6. bajt „V” (86 Dez) ª Identyfikator wysyłania numeru wersji

7.–36. bajt Viessmann Kaeltetechnik ª
37. bajt \r (13 Dez) ª
38. bajt \n (10 Dez) ª
39.-48. bajt Wersja x.y ª
49. bajt \r (13 Dez) ª
50. bajt \n (10 Dez) ª
51. bajt Bajt kontrolny ª Bajt kontrolny

6. bajt = „P” -> żądanie numeru wersji

Nadawca Odbiorca

6. bajt „P” (80 Dez) ª Identyfikator wyłączenia wentylatora skraplacza

7. bajt Bajt kontrolny ª Bajt kontrolny
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6. bajt = „C” -> żądanie danych EEPROM

Nadawca Odbiorca

6. bajt „C” (67 Dez) ª Identyfikator żądania danych EEPROM

7. bajt Adres EEPROM pierwszego bajtu danych x

8. bajt Liczba bajtów danych y

9. bajt Bajt kontrolny Bajt kontrolny

6. bajt = „W” -> wysyłanie danych EEPROM

Nadawca Odbiorca

6. bajt „W” (87 Dez) ª Identyfikator wysyłania danych EEPROM

7. bajt Adres EEPROM pierwszego wysłanego 

bajtu danych ª
x

8. bajt Liczba bajtów danych ª y

1. - y. bajt Bajty danych od adresu x EEPROM ª
Ostatni bajt Bajt kontrolny Bajt kontrolny

6. bajt = „M” -> wysyłanie danych EEPROM, odbiorca nie zapisuje ich w EEPROM

Nadawca Odbiorca

6. bajt „M” (77 Dez) ª Identyfikator wysyłania parametrów

7. bajt Adres parametru pierwszego wysłanego 

bajtu danych ª
x

8. bajt Liczba bajtów danych ª y

1. - y. bajt Bajty danych od adresu x parametru ª
Ostatni bajt Bajt kontrolny Bajt kontrolny

6. bajt = „k” -> odbiorca ma wysłać sygnał ze stykowego wyłącznika drzwiowego

Nadawca Odbiorca

6. bajt „k” (107 Dez)
ª

Identyfikator wysyłania sygnału ze stykowego wyłącznika drzwiowego przez 

odbiorcę

7. bajt Bajt kontrolny Bajt kontrolny

6. bajt = „k” -> odbiorca ma wysłać sygnał ze stykowego wyłącznika drzwiowego i wysłać go dalej

Ta funkcja wykonywana jest 2-krotnie.

Nadawca Odbiorca

6. bajt „K” (75 Dez)
ª

Identyfikator otrzymania sygnału ze stykowego wyłącznika 

drzwiowego przez odbiorcę i wysłania go dalej

7. bajt 108 Wysyłane są parametry od P108

8. bajt 4 Wysyłane są 4 parametry

9. bajt P 108 Sygnał styku drzwiowego A.01..A.08

10. bajt P 109 Sygnał styku drzwiowego A.09..A.16

11. bajt P 110 Sygnał styku drzwiowego A.17..A.24

12. bajt P 111 Sygnał styku drzwiowego A.25..A.31

13. bajt Bajt kontrolny Bajt kontrolny
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Struktura parametrów P108 .. P111

Przykład

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 Bit

P 108 A.08 0 0 0 1 0 0 0 0 A.01

P 109 A.16 1 0 0 0 0 0 0 0 A.09

P 110 A.24 0 0 0 0 0 0 0 1 A.17

P 111 A.31 1 0 0 0 0 0 0 A.25

W tym przykładzie nie są aktywne stykowe wyłączniki drzwiowe agregatów A.05, A.16, A.17 i A.31.

Nadawca A.01, odbiorca A.02

W A.01 aktywny jest stykowy wyłącznik drzwiowy, wszystkie bity od P108.0 do P111.6 wynoszą 0.

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 Bit

P 108 A.08 0 0 0 0 0 0 0 0 A.01

P 109 A.16 0 0 0 0 0 0 0 0 A.09

P 110 A.24 0 0 0 0 0 0 0 0 A.17

P 111 A.31 0 0 0 0 0 0 0 A.25

Nadawca A.04, odbiorca A.05

W agregatach od A.01 do A.04 aktywne są wszystkie stykowe wyłączniki drzwiowe, bity od P108.0 do P108.3 nadal 

wynoszą 0.

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 Bit

P 108 A.08 0 0 0 0 0 0 0 0 A.01

P 109 A.16 0 0 0 0 0 0 0 0 A.09

P 110 A.24 0 0 0 0 0 0 0 0 A.17

P 111 A.31 0 0 0 0 0 0 0 A.25

Nadawca A.05, odbiorca A.06

W A.05 nie jest aktywny stykowy wyłącznik drzwiowy, bit P108.4 wynosi 1.

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 Bit

P 108 A.08 0 0 0 1 0 0 0 0 A.01

P 109 A.16 0 0 0 0 0 0 0 0 A.09

P 110 A.24 0 0 0 0 0 0 0 0 A.17

P 111 A.31 0 0 0 0 0 0 0 A.25
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Nadawca A.06, odbiorca A.07

W A.06 aktywny jest stykowy wyłącznik drzwiowy, brak zmiany wzorca bitowego.

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 Bit

P 108 A.08 0 0 0 1 0 0 0 0 A.01

P 109 A.16 0 0 0 0 0 0 0 0 A.09

P 110 A.24 0 0 0 0 0 0 0 0 A.17

P 111 A.31 0 0 0 0 0 0 0 A.25

Nadawca A.16, odbiorca A.17

W A.16 nie jest aktywny stykowy wyłącznik drzwiowy, bity P108.0 ... P109.6 wynoszą 0, bit P109.7 wynosi 1.

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 Bit

P 108 A.08 0 0 0 0 0 0 0 0 A.01

P 109 A.16 1 0 0 0 0 0 0 0 A.09

P 110 A.24 0 0 0 0 0 0 0 0 A.17

P 111 A.31 0 0 0 0 0 0 0 A.25

Nadawca A.17, odbiorca A.18

W A.17 nie jest aktywny stykowy wyłącznik drzwiowy, bity P108.0 ... P109.7 wynoszą 0, bit P110.0 wynosi 1.

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 Bit

P 108 A.08 0 0 0 1 0 0 0 0 A.01

P 109 A.16 0 0 0 0 0 0 0 0 A.09

P 110 A.24 0 0 0 0 0 0 0 1 A.17

P 111 A.31 0 0 0 0 0 0 0 A.25

W każdym agregacie oceniane są parametry od P108 do P111. Gdy tylko ustawiony zostanie bit, agregat rozpoznaje, 

że w systemie magistrali

nie jest aktywny stykowy wyłącznik drzwiowy. Jeśli wartości wszystkich bitów wynoszą 0, aktywne są wszystkie styko-

we wyłączniki drzwiowe.
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Viessmann Kühlsysteme GmbH

Dr.-Vießmann-Straße 1

95030 Hof/Saale, Niemcy

Telefon +49 9281/814-0

Telefaks +49 9281/814-269

kuehlsysteme@viessmann.de

kuehlen.viessmann.de 

Przedstawicielstwo firmy Viessmann:

Kontakt

Przedstawicielstwo:

W razie pytań lub prac konserwacyjnych i napraw-

czych dotyczących danego urządzenia chłodniczego 

prosimy zwrócić się do specjalistycznej firmy z branży 

chłodniczej. 

Niemcy

Viessmann Kühlsysteme GmbH

Tel. +49 9281 814-0

Faks +49 9281 814-269

kuehlsysteme@viessmann.de

www.viessmann.de

Szwajcaria

Viessmann (Switzerland) AG

Tel. +41 56 418 67 11

Faks +41 56 401 13 91

info@viessmann.ch

www.viessmann.ch

Austria

Viessmann Ges.m.b.H.

Tel. +43 72 42 623 81-175

Faks +43 72 42 623 81-633

rine@viessmann.com

www.viessmann.at

Wielka Brytania

Viessmann Cold Technology UK Ltd.

Tel. +44 1952 457157

Faks +44 1952 455825

sales@viessmann-coldtech.co.uk

www.viessmann.co.uk

Francja

Viessmann Technique du Froid S.à.r.l.

Tel. +33 3 87 13 08 13

Faks +33 3 87 87 93 57

france@viessmann-refrigeration.com

www.viessmann.fr

Polska

Viessmann Group – Norpe Polska SP.z. o.o

Tel. +48 22 882 0020

Faks +48 22 882 00 19

jurj@viessmann.com

www.viessmann.pl

Rosja

Viessmann Group – Norpe Moscow

Norpe St. Petersburg

Tel. +7 499 277 1260

www.viessmann.ru

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Viessmann Middle East FZE

Tel. +971 43724240

Faks  +971 43724241

info-me@viessmann.com

www.viessmann.ae


