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1 – BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 
 
1.1 – Általános rész 
 
A berendezés telepítésénél, üzembehelyezésénél és 
szervízelésénél veszélyt jelenthet, ha a következő 
tényezőket nem veszik figyelembe: üzemi nyomás, 
villamos feszültség jelenléte és maga a telepítési helyszín 
(megemelt gépalapok és beépített szerkezetek). Csak 
megfelelően kiképzett installáló mérnököknek és 
szerelőknek – akik tökéletesen ismerik a gépet – szabad 
telepíteniük és üzembe helyezniük a berendezést. A gép 
telepítési- és üzemeltetési útmutatójában, valamint a gépen, 
és a különálló, de kapcsolódó alkatrészeken elhelyezett 
figyelmeztető táblákon és címkéken található utasításokat 
és ajánlásokat  minden szervízelési művelet során el kell 
olvasni és be kell tartani.  
•    Be kell tartani az összes általános biztonsági előírást és 
gyakorlatot. 
•    Védőszemüveget és védőkesztyűt kell viselni. 
•    Nehéz tárgyakat a megfelelő eszközzel kell mozgatni. a 
gépet óvatosan kell felemelni és lerakni.  
 
 
1.2. – Áramütés elkerülése 
 
Csak az IEC (Nemzetközi Elektrotehcnikai Bizottság) 
ajánlásai szerinti szakképzettséggel rendelkező 
szakembereknek szabad hozzáférniük az elektromos 
alkatrészekhez. Különösen fontos, hogy a berendezésen 
történő bármilyen munkavégzés előtt áramtalanítani kell a 
gépet. E célból ki kell kapcsolni a hálózati főkapcsolót.  

FIGYELEM: Ez a berendezés elektromágneses jeleket 
használ és bocsát ki. Vizsgálatok bizonyították, hogy a 
berendezés az elektromágneses kompatibilitásra 
vonatkozó összes érvényes szabályozásnak megfelel.  

ÁRAMÜTÉS VESZÉLY: A hálózati főkapcsoló vagy a 
megszakító kapcsoló kikapcsolt állapotában is 
előfordulhat, hogy egyes áramkörök feszültség alatt 
vannak, mivel ezek külön áramforrásokról 
működhetnek.  

ÉGÉSVESZÉLY: A villamos áram hatására egyes 
szerkezeti részek időszakosan vagy állandó jelleggel 
felforrósodhatnak. Ezért a villamos kábelekhez, 
kapocsdoboz fedelekhez és motorburkolatokhoz csak 
körültekintéssel lehet hozzányúlni.  
 
 
 
2 – ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 
 
2.1. – Általános rész 

  
Pro-Dialog szabályozással az alábbi típusú folyadékhűtők 
szabályozhatók: egy-hűtőkörös 30XAS léghűtésű, két-
hűtőkörös 30XW vízhűtésű és három-hűtőkörös 30XA 
léghűtésű folyadékhűtő. A Pro-Dialog rendszer úgy vezérli a 
kompresszor bekapcsolását, hogy a hőcserélőbe belépő vagy 
kilépő víz hőmérséklete a kívánt értéken maradjon. A 
léghűtésű berendezéseknél a rendszer úgy vezérli a 
ventilátorok működését, hogy megfelelő kondenzációs 
nyomás uralkodjék mindegyik hűtőkörben. A bendezés 

védelme érdekében a Pro-Dialog folyamatosan figyeli a 
biztonsági eszközöket. A Pro-Dialog egy gyorsteszt (Quick 
Test) programhoz való hozzáférést is biztosít, amely az 
összes bemenetre és kimenetre kiterjed. 

Valamennyi Pro-Dialog szabályozás az alábbi három 
független vezérlésmód szerint működhet: 
• Lokális vezérlésmód: ekkor a gépet a felhasználói 
interfészből beadott parancsok vezérlik. 
• Távvezérelt vezérlésmód: ekkor a géept 
feszültségmentes távvezérlő érintkezők vezérlik.  
• CCN vezérlésmód: ekkor a gépet a Carrier Comfort 
Network-től (CCN) érkező parancsok vezérlik. Ebben az 
esetben egy adatátviteli kábellel csatlakozik a gép a CCN 
kommunikációs buszhoz.  
 
A vezérlésmódot a 6.1. szakaszban ismertetett Start/Stop 
gombbal kell kiválasztani. Ha a Pro-Dialog rendszer 
autonóm módon (lokális vagy távvezérelt 
vezérlésmódban) üzemel, akkor a saját szabályozási 
lehetőségeivel rendelkezik, de a CCN hálózat 
tulajdonságaival nem, kivéve a „CCN vészleállás” 
parancsot (ha ez a parancs aktiválódik, az éppen aktuális 
vezérlési módtól függetlenül leállítja a berendezést).  

 
2.2 – Használt rövidítések 

 
E kézikönyben a hűtőköröket A hűtőkörnek, B hűtőkörnek 
és C hűtőkörnek nevezzük.  

 
Gyakoribb rövidítések a szövegben: 
CCN : Carrier Comfort Network (Carrier 
Komfort Hálózat) 
CCN mode : CCN vezérlésmód 
EXV : Elektronikus expanziós szelep 
LED : Fénydióda 
LEN : Szenzor busz (belső kommunikációs busz, 
amely a szolgakártáykat az alapkártyákhoz csatlakoztatja) 
Local-Off : üzemmód: Lokális Off 
Local-On : üzemmód: Lokális On  
Local-Schedule :  menetrendet követő Lokális On 
üzemmód 
Master mode : üzemmód: mester egység (mester/szolga 
rendszernél) 
Remote mode :üzemmód: távvezérelt vezérlésmód  
SCT  : Telített kondenzációs hőmérséklet  
SST : Telített elszívási hőmérséklet  
 
3 - HARDVER LEÍRÁS  
 
3.1 – Általános rész 
 
A szabályzó rendszer egy NRCP2-BASE és egy felhasználói 
interfész (kezelőpanel) elemből áll. 
 
Az összes panel egy belső LEN buszon keresztül kommunikál 
egymással. Az NRCP2-BASE panel folyamatosan kezeli a 
különböző nyomás- és hőmérséklet érzékelőktől beérkezett 
információkat és a berendezést szabályozó programot is 
tartalmazza. 
 
A felhasználói interfész (kezelőpanel) 7 soros alfanumerikus 
kijelzőt, két jelző ledet, öt navigáló nyomógombot és egy 
kontraszt beállító görgetőt tartalmaz. 
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Vissza az előző 
oldalra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Be/Ki gomb 
- Berendezés kikapcsolása 
- Működési módok felsorolása 

(local módban) 

Szabályzó panel 
 

 
 
 
Kontraszt 
beállító kerék 

 
 
Zöld   LED 
 

Berendezés leállítva 
 

Berendezés indulás közben 
 

Berendezés működik 
 
 
 
 

Piros LED 
Nincs riasztás 

 
Figyelmeztetés 

 
Hiba (kör vagy teljes berendezés) 

 
 
 

Fel/Le g o m b o k  
- Navigáció 
- Módosítás 

 
 

Enter g o m b  
- érvényesítés 
- kiválasztás 

 
 

3.2 – Panelek villamos megtáplálása 
 
Az összes panel közös 24 V.A.C. tápfeszültséget kap.  

FIGYELEM! Ügyeljen a helyes polaritásra a panelek 
elektronikus bekötésénél, ellenkező esetben sérülhetnek 
a kártyák. 

Áramkimaradás után az egység automatikusan, külső 
parancs nélkül újraindul. Azonban az áramellátás 
megszakadásakori aktív hibákat elmenti a rendszer, és azok 
bizonyos esetekben megakadályozhatják egy hűtőkör vagy 
az egység újraindulását. 
 
3.3. – Fénydiódák a paneleken 

 
Az összes panel folyamatosan ellenőrzi és kijelzi saját 
elektromos áramköreinek helyes működését. Megfelelő 
működés esetén fénydióda (LED) világít valamennyi 
panelen.  
• A piros LED 2 másodperces közökkel történő 
villogása az NRCP-BASE panelen a helyes működést jelzi. 
Ettől eltérő sebességű villogás panel- vagy szoftverhibát 
jelez. 
• A zöld LED folyamatos villogása valamennyi 
panelen azt jelzi, hogy a panel megfelelően kommunikál a 
belső buszon keresztül. Ha a LED nem villog, akkor 
huzalozási probléma van a LEN busznál.  
• A narancssárga LED villogása a mester panelen 
jelzi, ha a CCN buszon keresztül kommunikáció van 
folyamatban.  
 

3.4 - Érzékelők 
 

Hűtőközeg nyomásérzékelők 
Elektronikus nyomásérzékelők (alacsony és magasnyomás) 
mérik minden körben a hűtőközeg nyomását. 

Vízköri nyomásérzékelők 
Opcióként két nyomásmérő érzékelő méri a vízköri nyomást a 
szivattyú szívó és nyomó oldalán. A szabályzó ebből számolja 
ki a keringtetett mennyiséget és védi a berendezést az alacsony 
áramlástól, valamint a kavitációtól (alacsony szívóoldali 
nyomás). 
 
Hőmérséklet érzékelők 
A vízköri hőmérséklet érzékelők az előre és a visszatérő 
oldalhoz vannak beépítve. Opcionálisan még két hőmérséklet 
érzékelőt lehet telepíteni a berendezésbe, mely több 
berendezés léptetésére szolgál. 
 
3.5 - Vezérlések 
 
Vízköri szivattyúk 
A szabályzó vezérli az összes vízköri szivattyút és kezeli az 
automatikus átváltást a szivattyúk között.  A változó 
térfogatáramú szivattyúk vagy hőmérséklet, vagy 
nyomáskülönbségre szabályozzák az adott vízkört. 
 
Kazán 
A berendezés meghibásodása esetén ez a kimenet 
elindítja a kazánt. 
 
Kiegészítő fűtés 
Az AUX1 panel kimenete elektromos kiegészítő fűtést kezel. 
Abban az esetben indul, amikor elégtelen a berendezés 
teljesítménye fűtés üzemmódban. 
 
3.6 – Csatlakozások a felhasználói kapocsblokknál 
 
3.6.1 – Általános leírás 
Az alább leírt csatlakozások az NRCP2-BASE kártyán 
találhatóak. Néhány közülük csak akkor használható, ha a 
berendezés külső indítójelről működik (Remote). 
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J2A 
 
 
 
 

J2B 
 
 
 
 
 

J3 
 
 
 

J4 

NRCP2-BASE s z a b á l y z ó  p a n e l   Opcionális PD-AUX panel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J12 
 
 
 
 

J3 

 
 
 
 
 

Az alábbi táblázat a felhasználói kapocsblokknál lévő csatlakozásokat foglalja össze: 
 

Megnevezés Csatlakozó/cs
atorna Kapocs Panel Megjegyzés 

Contact 1: Start/stop J4/CH 8 32-33 NRCP2-BASE Távindítási módban  (Remote). 
Contact 2: Fűtés/hűtés választó J4/CH 9 63-64 NRCP2-BASE Távindítási módban  (Remote). 
Contact 3: Igénykorlátozás - 1 J4/CH 10 73-74 NRCP2-BASE  
Külső biztonsági jel fogadás J4/CH 11A 34-35 NRCP2-BASE  
Beállított érték váltás J5/CH 13  NRCP2-BASE Távindítási módban  (Remote)., NRCP2-SLAVE s z o l g a  p a n e l  n é l k ü l  
Contact 3 bis: 
Igénykorlátozás - 2 

J5/CH 14  NRCP2-BASE NRCP2-SLAVE szolga panel nélkül. 
Elpárologtató szivattyú indítás J2B/CH 18  NRCP2-BASE - 
Kondenzátor szivattyú indítás J2B/CH 22  NRCP2-BASE - 
Hibajel kimenet J3/CH 24 30A-31A NRCP2-BASE - 
Berendezés működési jel kimenet J3/CH 25 37-38 NRCP2-BASE Ezt a kimenetet külső szivattyú indításra lehet használni 
CCN hálózati kapcsolat J12  NRCP2-BASE RS-485 csatlakozó 

- Pin 1: signal + 
- Pin 2: föld 
- Pin 3: signal - 

Kazán indító kimenet J2B/CH 29  NRCP2-
 

- 
 
 
 
 

3.6.2 – Potenciálmentes  on/off/cooling/heating bemenet 
Ha a berendezés távindítási módban üzemel (Remote) és az 
automatikus fűtés/hűtés funkció nem aktív és a 
beállítások engedik (61WG vagy 30WG és Pro-Dialog 
interface kiválasztva) a be/ki és fűtés/hűtés kapcsok 
működése a következő: 

 
Egy berendezés esetén 

3.6.3 – Potenciálmentes beállított érték váltás 
 
 hűtés  fűtés  

csp 1 csp 2 hsp  1 hsp  2 
beállított érték váltó 

   
Open Closed Open Closed 

 
3.6.4 – Potenciálmentes igénykorlátozás váltó 
 

100%  Limit 1  Limit 2  Limit 3 
  ki hűtés be fűtés be Igénykorlát 1          Open  Closed Open  Closed 
be/ki k a p o c s  Open  Closed Closed 
fűtés/hűtés kapocs     Open  Closed 

Igénykorlát 2         Open  Open  Closed Closed 

 
Sorolt 
berendezéseknél 

 

 
ki hűtés be    f ű t é s  b e    a u t o m a t a  

be/ki kapocs Open  Closed Closed Open 
fűtés/hűtés kapocs        Open  Open  Closed Closed 

 
Megjegyzés: Az automata átváltás (auto) a külső hőmérséklet 
alapján vált fűtés és hűtés között  (berendezés külső 
hőmérséklet érzékelővel) - 5.2).fejezet
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LOCAL OFF  1 

Entering water temp 

term_ewt  17.2 °C 

Leaving water temp 

term_lwt  17.2 °C 

Control point 

CTRL_PNT  12 °C 

 

\\MAINMENU 
GENUNIT PUMPSTAT 
TEMP  RUNTIME 

PRESSURE  MODES 

SETPOINT  LOGOUT 

INPUTS 

OUTPUTS 
General Parameters Menu 

 

4. PRO-DIALOG+ SZABÁLYZÓ ÜZEMBE HELYEZÉSE 
 

4.1 – Általános jellemzők 
 

Az interfészen az alább felsorolt különböző 
oldalak láthatóak: 
• Alapértelmezett kijelző a fő paraméterek 
közvetlen kijelzésével, 
•   Menüpontok a navigációhoz, 
• Adat/konfigurációs kijelző a paraméterek típus 
szerinti felsorolásával, 
•  Üzemmód választás kijelző, 
•  Jelszó beütés kijelző, 
•  Paraméterek módosításának kijelzője. 
 

FIGYELEM: ha az interfész hosszabb ideig használaton 
kívül volt, elsötétül. A szabályozó mindeközben aktív, az 
üzemmód változatlan. Az interfész kijelzője újra előjön, 
ha a felhasználó megnyom egy billentyűt. A billentyű 
egyszeri megnyomására kivilágosodik a képernyő, a 
másodszori megnyomással a billentyű jelzése szerinti 
képernyő jön elő. 

 
4.2 - Alapértelmezett kijelző tulajdonságai 

 
Négy alapértelmezett kijelző van. Mindegyiken megjelenik:  
•   Az egység állapota, a képernyő száma, 
•   Három paraméter. 
 

Ha egy érték nélküli számjegynél nyomjuk le az Enter 
billentyűt, akkor azzal a teljes jelszót érvényesítjük. A 
képernyő a menü listával frissül, és a kijelzőn az aktivált 
jelszó szintjétől függően jelennek meg az elemek.  

A helytelen jelszó megadása esetén marad a ’jelszó 
megadás’ képernyő. 

A nulla (0) jelszó az Enter billentyű egymást követő kétszeri 
lenyomásával választható ki. 
 
4.4 - A Menü kijelző tulajdonságai 

 
On the left the unit status, on the right 
the screen number 

Description of the first parameter 

Abbreviation and value with unit of 
measurement of the first parameter 

Description of the second parameter 

Abbreviation and value with unit of 
measurement of the second parameter 

Description of the third parameter 

Abbreviation and value with unit of 
measurement of the third parameter 

 
A Fel/le billentyű megnyomásával megváltoztatható az 
alapértelmezett kijelző egy másik kijelzőre. A képernyő 
sorszáma frissül. 
 

4.3 – Jelszó képernyő 
 
 

Enter password  Description of the password entry 
screen 

 
 

0_** Password value 
 
 

(0 = basic  access)  Description 

 
A jelszót számjegyenként kell beírni. A kurzor a villogó 
számjegynél van. A nyíl billentyűzetekkel változtatható a 
számjegy értéke. A számjegy módosítását az Enter 
billentyűzet lenyomásával lehet érvényesíteni, ekkor a kurzor 
a következő számjegyre ugrik. 

 
Current path in the menu structure 

Selection cursor to the left of the 
first column 

 
Menu list 

 
 
 
 

Description of the menu framed  by 
the selection cursor 

 
Minden egyes menüpont egy bizonyos adathoz való 
hozzáférést határoz meg. A Fel/Le nyilak irányítják a 
kurzort a kiválasztott menüponthoz. Az Enter billentyűvel 
jeleníthető meg a kiválasztott almenü. 
A LOGOUT menüpont teszi lehetővé, hogy kilépjünk a 
menü kijelzőből és egyben felhasználói jelszóval védi a 
hozzáférést. Az „Előző” (Previous) billentyű teszi lehetővé, 
hogy az aktuális képernyőről a jelszó-védett hozzáférés 
hatástalanítása nélkül kilépjünk. 
 
4.5 - Adatkijelző vagy a konfigurálható 
paraméterek jellemzői 
 
Az adat kijelzők mutatják az olyan paramétereket, mint a 
hőmérséklet és a nyomás. A konfiguráció kijelzők az egység 
olyan szabályozó paramétereit jelölik, mint pl. a 
vízhőmérséklet beállított értéke.
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\\MAINMENU\TEMP 
EWT  12.0°C 
LWT 7.0°C 
OAT  35.0°C 

CHWSTEMP  -17.8°C 

HTWSTEMP  -17.8°C 
Leaving Water Temperature 

 

\\MAINMENU\SETPOINT 

cps1  12.0°C 
cps2  12.0°C 
ice_sp  12.0°C 

hps1  50.0°C 

hps2  50.0°C 
Cooling Setpoint 2 

 

 
Current path in the menu structure 

List of items 

Cursor position 

FIGYELEM: Ha a felhasználó kilép az aktuális adat-
kijelzőből, az értéket elmenti a rendszer. A kijelzőn a mentés 
megerősítése felirat jelenik meg. 
Az Enter billentyű érvényesíti a paraméterek 
módosítását/módosításait. A visszatérés az előző 
kijelzőre (Return to the Previous Screen) billentyűvel 
törölhető(k) az elvégzett módosítás(ok).

 
 

Description of the item framed  by 
the selection cursor 

Current path in the menu structure 

 
A Fel és Le nyilakkal állítható a kurzor a kiválasztott 
menüponthoz. Az Enter billentyű aktiválja a paraméter 
módosítást (ha lehetséges). Helytelen módosítási kísérlet 
esetén egy elutasító kijelző blokkolja  a módosítást. 

 
4.6 – A paraméterek módosítása 

 
 
 
 
 
 
4.7 - Működési mód kijelző 

 
 
Confirmation that the modification is 
saved 

 
Konfigurációs paramétert a kurzor elhelyezésével és az 
Enter billentyű megnyomásával lehet módosítani. 

Az egyég ’Lokális Ki’ üzemmódban van, a ki/be (0/1) 
billentyű egyszeri lenyomása megjeleníti a működési mód 
kijelzőt. 

 
Current path in the menu structure 

 
List of items 

Cursor position 
 
 
 
 

Description of the item framed  by 
the selection cursor 

 
Az alábbi menüben lehet a paramétereket módosítani. 
 

Modify value   Screen description 

csp 2 

12.0  °C  Current value 

_  °C  Cursor position 
 
 

Item description 

 
A Fel és Le nyilak teszik lehetővé az első számjegy 
kiválasztását. A Fel billentyű többszöri megnyomásával az 
alábbi számokhoz jutunk: 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ., -. 

 
A Le billentyű lenyomásával a fent felsorolt számok lefelé 
görgetésével a Fel billentyűvel ellentétes irányba 
haladhatunk. Minden számjegyet az Enter billentyűvel 
érvényesíthetünk. 

Select Machine  Mode  Description of the screen 

Local On  List of the machine operating 
modes 

Local Schedule  Cursor 

CCN 

Remote 

 
A Fel és Le nyilakkal tehető a kurzor a kiválasztott 
üzemmódra. Négy üzemmód azonnal megjelenik a 
képernyőn. A nem látható üzemmódok megjelenítéséhez 
használja a Fel és Le nyilakat. 
 
Az üzemmód kiválasztása után az új üzemmódot az 
Enter billentyűvel aktiválhatja. 
 

 
Operating mode  validation screen 

 

 
 
 
 
 
 
Amikor az egység valamilyen üzemmódban van, és 
megnyomják a Be=ki gombot, az egység leáll. A nem 
szándékos leállítások ellen egy megerősítést kérő kijelző 
védi az egységet. 
 
 
 
 

PRESS ENTER  Machine  shutdown confirmation 

Modify value   Description of the screen 

csp 2 

12.0  °C  Current value 

11.5_  °C  New value before validation 
 
 

Item description 

 
Az érték az Enter billentyűvel érvényesíthető. A vissza 
(return) billentyű bármikor érvényteleníti az aktuális 
módosítást.

 
TO CONFIRM STOP 

screen 



 

 
GENUN T 

 
TEMP 

 
PRESSURE 

 
SETPO NT 

 

NPUTS 

OUTPUTS 

PUMPSTAT 

RUNT ME 

MODES 

ALARMS 

 
CONF G 

 
LOGOUT 

 
ALARMRST 

 
CUR_ALRM 

 
ALMH ST1 

 
GENCONF 

 
PUMPCONF 

 
HCCONF G 

 
RESETCFG 

 
USERCONF 

 
SCHEDULE 

 
HOL DAY 

 
BRODCAST 

DATET ME 

D SPLAY 

 
HOL DY01S 

 
HCCONF G 

 
HOL DY16S 

 
HOL DY02S 

 
… 

PUMPSTAT 

 
OCC1P01S 

 
OCC1P02S 

4.8 – A
 m

enü jellem
zői 
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ACCESS 

GENUNIT 
I 

General parameters 

 
 
 

USER 
 
 
 

ALL 

TEMP 
 

Temperatures 

 
PRESSURE 
 

Pressures 

ALARMRST 
 
Reset of the alarms 

 
CUR_ALRM 

 
Current alarm 

GENCONF 
 
General configuration 
 

 
PUMPCONF 

 
Pump configuration 

 

OCC1P01S 
 

Schedule 1 
 

 
OCC2P02S 
 

Schedule 2 
 
 

Password = "0" 
SETPOINT* I ALMHIST1 

I 
SCHEDULE  

OCC3P03S 
Setpoint Alarm history  Time schedule I 

Schedule 3 
 

I INPUTS HOLIDAY 
I 

HOLIDY01S 
Inputs Holidays Holidays 1 

 
 
 
 
 

DEFAULT 
SCREENS 

 
 
 
 
PASSWORD 

OUTPUTS 
 

Outputs 

 
PUMPSTAT 
 

Pump status 

HCCONFIG 
Heating/coIoling 

configuration 
 

 
HDC_CONF 

I 
Heating module  configuration 

HOLIDY02S 
H
I
olidays 2 

 
 

… 
 
 

HDC_STAT 
 

Heating module  status 

RESETCFG 
 

Setpoint reset 

HOLIDY16S 
I 

Holidays 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAVIGATION 

RUNTI IME 

Operating time 

 
MODES 

 
Unit status 

 
ALARMS* 

 
Alarms menu 

 
CONFIG 

I 
Configuration menu 
 
 

LOGOUT 
 

Disconnection 

USERCONF 
 

User configuration 

 
BRODCAST 

 
Broadcast 

 
DATEITIME 

 
Date and time 

 
CI TRL_ID 

Identification control 

 
* Configurable from the GENCONF menu 

 
 
 
 
 
 

SHUTDOWN 
CONFIRMATION 

SCREEN 
 

 
 
LIST OF OPERATING 

MODES 
 
 
 

(for local 
interface only) 
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4.9 – Részletes menü leírás 
 

FIGYELEM: Az egység jellemzőinek függvényében egyes menüpontok nem használhatóak. 
 

4.9.1 - GENUNIT menü 
NAME FORMAT UNIT DESCRIPTION 
ctrl_typ  0/1/2  - Local = 0. CCN = 1. Remote = 2 
STATUS  Running/Off/Stopping/ 

Delay 
- Operating status 

ALM Normal/Partial/Shutdown    - Alarm status min_left
 0-15  min  Start-up delay 
HEATCOOL Heat/Cool/Standby/Both  - Heating/cooling status 
LOCAL_HC  0/1/2  - Heating/cooling selection via the main interface 
HC_SEL  0/1/2  - Heating/cooling selection via the CCN network 

0 = cooling, 1 = heating, 2 = auto 
LSP_SEL  0/1/2  - Setpoint selection via the main interface 
SP_SEL 0/1/2  - Setpoint selection via the CCN network 

0 = Auto    1 = Spt1    2 = Spt2 
SP_OCC Yes/No  - Occupied setpoint active 
CHIL_S_S  Enable/Disable - Unit start/stop via the CCN network 
CHIL_OCC  Yes/No  - Unit time schedule via the CCN network 
CAP_T  nnn  %  Total unit capacity 
CAPA_T  nnn  %  Capacity circuit A 
CAPB_T  nnn  %  Capacity circuit B 
DEM_LIM nnn  %  Demand limit value 
SP  ±nnn.n  °C  Current setpoint 
CTRL_PNT  ±nnn.n  °C  Control point 
EMSTOP  Enable/Emstop - CCN emergency stop 

 

 
4.9.2 - TEMP menü 

 

NAME FORMAT UNIT DESCRIPTION 
CL_EWT ±nnn.n °C Evaporator entering  water temperature 
CL_LWT ±nnn.n °C Evaporator leaving water temperature 
OAT ±nnn.n °C Outside air temperature 
CHWSTEMP ±nnn.n °C Common  master/slave temperature, evaporator 
HTWSTEMP ±nnn.n °C Common  master/slave temperature, condenser 
DGT A ±nnn.n °C Discharge gas  temperature A 
SCT_A ±nnn.n °C Saturated condensing temperature A 
SST_A ±nnn.n °C Saturated suction  temperature A 
SUCT_A ±nnn.n °C Suction  gas  temperature A 
DGT_B ±nnn.n °C Discharge gas  temperature B 
SCT_B ±nnn.n °C Saturated condensing temperature B 
SST_B ±nnn.n °C Saturated suction  temperature B 
SUCT_B ±nnn.n °C Suction  gas  temperature B 
COND_EWT ±nnn.n °C Condenser entering  water temperature 
COND_LWT ±nnn.n °C Condenser leaving water temperature 
DRY_LWT ±nnn.n °C Drycooler leaving water temperature 

 
4.9.3 - PRESSURE menü 

 

NAME FORMAT UNIT DESCRIPTION 
DP_A ±nnn.n kPa Discharge pressure A 
SP_A ±nnn.n kPa Suction  pressure A 
DP_B ±nnn.n kPa Discharge pressure B 
SP_B ±nnn.n kPa Suction  pressure B 

 
4.9.4 - SETPOINT menü 

 

NAME FORMAT VALUE UNIT DESCRIPTION 
csp1 - 29.7 to 20 12.0 °C Cooling setpoint 1 
csp2 - 29.7 to 20 12.0 °C Cooling setpoint 2 
ice_sp - 29.7 to 20 12.0 °C Ice storage cooling setpoint 
hsp1 20 to 50 50.0 °C Heating setpoint 1 
hsp2 20 to 50 50.0 °C Heating setpoint 2 
hsp3 20 to 55 50.0 °C Heating setpoint 3 
hramp_sp 0.1 to 1.1 0.60 ^C Ramp  loading 
cauto_sp 3.9 to 50 24.0 °C Cooling changeover setpoint 
hauto_sp 0 to 46.1 18.0 °C Heating changeover setpoint 
lim_sp1 0 to 100 100 % Limit setpoint 1 
lim_sp2 0 to 100 100 % Limit setpoint 2 
lim_sp3 0 to 100 100 % Limit setpoint 3 
cond_sp 0 to 60 38 °C Condensing setpoint, condenser 

 
* 50, if the unit includes a variable-speed fan 
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4.9.5 - INPUTS menü 
 

NAME FORMAT UNIT DESCRIPTION 
ONOFF_SW Open/Close - Remote start/stop contact 
HC_SW Open/Close - Remote heating/cooling contact 
on_ctrl Off, On Cool, On Heat, On Auto - Current control 
SETP_SW1 Open/Close - Remote setpoint contact 1 
SETP_SW2 Open/Close - Remote setpoint contact 2 
LIM_SW1 Open/Close - Remote demand limit contact 1 
LIM_SW2 Open/Close - Remote demand limit contact 2 
FLOW_SW Open/Close - Water flow rate/customer safety loop contact 
DIFF_SW Open/Close - Water flow rate contact 2 (30WG) 

 
4.9.6 - OUTPUTS menü 

 

NAME FORMAT UNIT DESCRIPTION 
CP_A1 On/Off - Compressor output A1 
CP_A2 On/Off - Compressor output A2 
CP_A3 On/Off - Compressor output A3 
FAN_A 0-8 - Fan outputs, condenser A 
exv_a 0-100 % EXV position circuit A 
HD_POS_A 0-100 % Position variable speed controller fan A 
RV_A On/Off - Four-way refrigerant  valve 
LLS_A On/Off - Liquid line solenoid valve A 
CP_B1 On/Off - Compressor output B1 
CP_B2 On/Off - Compressor output B2 
FAN_B 0-8 - Fan outputs, condenser B 
exv_b 0-100 % EXV position circuit B 
HD_POS_B 0-100 % Position variable fan speed controller B 
RV_B On/Off - Four-way refrigerant  valve 
LLS_B On/Off - Liquid line solenoid valve B 
FAN_DRY 0-8 - Drycooler fan outputs 
VFAN_DRY 0-100 % Position drycooler  variable speed fan 
3wv 0-100 % Three-way valve position 
EHS_STEP 0-4 - Electric heater stages 
ALARM On/Off - Alarm relay 
RUNNING On/Off - Unit on relay 

 
4.9.7 - PUMPSTAT menü 

 

NAME FORMAT UNIT DESCRIPTION 
CL_PUMP On/Off - Evaporator pump control 
CL_WPIN ±nnn.n kPa Evaporator entering  water pressure sensor 
CL_WPOUT ±nnn.n kPa Evaporator leaving water pressure sensor 
CL_WPCAL Yes/No - Evaporator water pressure sensor calibration?.Following a water pressure sensor error, CL_OFFST  is 

deconfigured (-99 kPa) to inform of the need to calibrate the water loop. This calibration  must be 
made while there  is no water flow in the machine 

CL_OFFST ±nnn.n kPa Water pressure sensor calibration  value 
CL_FILTR nnn.n kPa Evaporator filter pressure drop 
CL_WPMIN nnn.n kPa Minimum evaporator water pressure 
CL_WFLOW ±nnn.n G/s Evaporator water flow rate 
CL_wdtsp nn.n ^C Evaporator temperature difference setpoint 
CL_wdpsp nn.n kPa Evaporator pressure difference setpoint 
CL_DvPos Nnn % Evaporator pump speed setpoint 
CL_drvpwr ±nnn.n kW Evaporator pump power 
CL_drvpI ±nnn.n A Evaporator pump current 
CL_drvvs xxxxxxxx - Evaporator pump speed variable speed controller version 
CL_dvTyp Xxxxxxxx - Evaporator pump variable speed controller type 
CD_PUMP On/Off - Control condenser pump 
CD_WPIN ±nnn.n kPa Condenser entering  water pressure sensor 
CD_WPOUT ±nnn.n kPa Condenser leaving water pressure sensor 
CD_WPCAL Yes/No - Condenser water pressure sensor calibration? Following a water pressure sensor error, CD_OFFST 

is deconfigured (-99 kPa) to inform of the need to calibrate the water loop. This calibration  must be 
made while there  is no water flow in the machine 

CD_OFFST ±nnn.n kPa Condenser water pressure sensor calibration  value 
CD_FILTR nnn.n kPa Condenser filter pressure drop 
CD_WPMIN nnn.n kPa Minimum condenser water pressure 
CD_WFLOW ±nnn.n g/s Condenser water flow rate 
CD_wdtspt nn.n ^C Condenser temperature difference setpoint 
CD_wdpspt nn.n kPa Condenser pressure difference setpoint 
CD_DvPos Nnn % Condenser pump speed setpoint 
CD_drvpwr +nnn.n kW Condenser pump power 
CD_drvpl +nnn.n A Condenser pump current 
CD_drvvs xxxxxxxx - Condenser pump speed variable speed controller version 
CD_dvTyp Xxxxxxxx - Condenser pump variable speed controller type 
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4.9.8 – HDC_STAT  menü 
 

NAME FORMAT UNIT DESCRIPTION 
dhw_mode n - Mode (0 = heating, 1 = DHW, 2 = valve moving) 
dhw_dem No/Yes - DHW demand 
dhw_time nnn mn DHW mode  operating time 
shc_time nnn mn Heating mode  operating time 
sum_mode No/Yes - Summer mode 
ctrl_pnt +-nnn.n °C Current setpoint 
oat +-nnn.n °C Outside air temperature 
DHW_REQ Open/Close - DHW demand volt-free contact (from the tank) 
DHW_SW Open/Close - DHW priority volt-free contact 
SUMM_SW Open/Close - Summer mode  volt-free contact 
add_pump Off/On - Additional pump output 
dhw_vlv Off/On - DHW three-way valve output 
ehs n - Electric heater stages 

 
4.9.9 - RUNTIME  menü 

 

NAME FORMAT UNIT DESCRIPTION 
hr_mach nnnnn hours Unit operating hours 
chr_mach nnnnn hours Unit operating hours in cooling mode 
hhr_mach nnnnn hours Unit operating hours in heating  mode 
st_mach nnnnn - Number  of start-ups, unit 
HR_CP_A1 nnnnn hours Operating hours compressor A1 
st_cp_a1 nnnnn - Number  of start-ups compressor A1 
HR_CP_A2 nnnnn hours Operating hours compressor A2 
st_cp_a2 nnnnn - Number  of start-ups compressor A2 
HR_CP_A3 nnnnn hours Operating hours compressor A3 
st_cp_a3 nnnnn - Number  of start-ups compressor A3 
HR_CP_B1 nnnnn hours Operating hours compressor B1 
st_cp_b1 nnnnn - Number  of start-ups compressor B1 
HR_CP_B2 nnnnn hours Operating hours compressor B2 
st_cp_b2 nnnnn - Number  of start-ups compressor B2 
hr_clpmp nnnnn hours Operating hours evaporator pump 
hr_cdpmp nnnnn hours Operating hours condenser pump 
Hr_olpmp nnnnn - Operating hours open-loop pump 
hr_ehs nnnnn - Operating hours electric heater stages 
hr_hdpmp nnnnn hours Operating hours HDC module  pump 

 
4.9.10 - MODES menü 

 

NAME FORMAT UNIT DESCRIPTION 
m_limit Yes/No - Demand limit active 
m_ramp Yes/No - Ramp  loading active 
m_night Yes/No - Low-noise level night mode 
m_SM Yes/No - Aquasmart active 
m_leadla Yes/No - Master/slave active 
m_auto Yes/No - Changeover active 
m_heater Yes/No - Electric heater stages active 
m_lo_ewt Yes/No - Lock heating  mode  and entering  water too cold 
m_boiler Yes/No - Boiler active 
m_sst_a Yes/No - Low suction  temperature circuit A 
m_sst_b Yes/No - Low suction  temperature circuit B 
m_dgt_a Yes/No - High discharge gas  temperature circuit A 
m_dgt_b Yes/No - High discharge gas  temperature circuit B 
m_hp_a Yes/No - High pressure circuit A 
m_hp_b Yes/No - High pressure circuit B 
m_sh_a Yes/No - Low superheat circuit A 
m_sh_b Yes/No - Low superheat circuit B 
m_dhw Yes/No - Domestic hot water mode 
m_summer Yes/No - Summer mode 

 
4.9.11 - ALARMS  menü 
NAME DESCRIPTION 
ALARMRST Alarm reset 
CUR_ALRM  Current alarms 
ALMHIST1 Alarm history 
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4.9.12 - CONFIG menü 
NAME DESCRIPTION GEN_CONF
 General configuration  menu  
PUMPCONF  Water pump configuration  menu 
HC_CONFIG  Heating/cooling configuration  menu 
HDC_CONF  Heating module  configuration  menu 
RESETCFG Reset configuration  menu 
USERCONFIG  User configuration  menu 
SCHEDULE Time schedule 
HOLIDAY Holiday calendar 
BRODCAST  Broadcast menu DATETIME
 Date and time menu 
DISPLAY Display configuration  menu 
CTRL_ID  Identification control 

 
4.9.13 - ALARMRST  menü 

 

NAME FORMAT UNIT DESCRIPTION 
RESET_AL Normal - Alarm reset 
ALM Normal - Alarm status 
alarm_1c nnnnn - Current alarm 1 
alarm_2c nnnnn - Current alarm 2 
alarm_3c nnnnn - Current alarm 3 
alarm_4c nnnnn - Current alarm 4 
alarm_5c nnnnn - Current alarm 5 
alarm_1 nnnnn - Current JBus  alarm 1 
alarm_2 nnnnn - Current JBus  alarm 2 
alarm_3 nnnnn - Current JBus  alarm 3 
alarm_4 nnnnn - Current JBus  alarm 4 
alarm_5 nnnnn - Current JBus  alarm 5 

 
4.9.14 - CUR_ALRM  menü 

Ez a menülista tíz aktív riasztási tételt tartalmaz. Minden Ez a menülista húsz olyan riasztást tartalmaz, amelyek 
riasztásnál feltűnik a kijelzőn a riasztás kiváltásának ideje megtörténtek az egységben. Minden riasztásnál feltűnik  
és dátuma, valamint a riasztás leírása. Minden kijelző egy  a kijelzőn a riasztás kiváltásának ideje és dátuma, valamint 
riasztást mutat. 

4.9.15 - ALMHIST1 menü 
Ez a menülista húsz olyan riasztást tartalmaz, amelyek 
megtörténtek az egységben. Minden riasztásnál feltűnik a 
kijelzőn a riasztás kiváltásának ideje és dátuma, valamint a 
riasztás leírása. Minden kijelző egy riasztást mutat. 

 
…\ALARMS\CUR_ALM 

HH:MM DD-MM-YY: alarm text 

 
 
 
 
 

Alarm #1 

…\ALARMS\ALMHIST1 

HH:MM DD-MM-YY: alarm text 
 
 
 
 
 
 

Alarm #1 
 
 
 

4.9.16 - SCHEDULE menü 
NAME DESCRIPTION 
OCC1P01S Unit on/off time schedule 
OCC1P02S Unit setpoint selection time schedule 
OCC3P03S  Domestic hot water time schedule 

 
4.9.17 - HOLIDAY menü 
NAME DESCRIPTION 
HOLDY_01  Holiday period 1 
HOLDY_02  Holiday period 2 
HOLDY_03  Holiday period 3 
HOLDY_04  Holiday period 4 
HOLDY_05  Holiday period 5 
HOLDY_06  Holiday period 6 
HOLDY_07  Holiday period 7 
HOLDY_08  Holiday period 8 
HOLDY_09  Holiday period 9 
HOLDY_10  Holiday period 10 
HOLDY_11  Holiday period 11 
HOLDY_12  Holiday period 12 
HOLDY_13  Holiday period 13 
HOLDY_14  Holiday period 14 
HOLDY_15  Holiday period 15 
HOLDY_16  Holiday period 16 
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4.9.18 - BRODCAST menü 
 

NAME FORMAT DEFAULT UNIT DESCRIPTION 
ccnbroad 0/1/2 2 - Activates  the broadcast 

0 = deactivated, 1= broadast during holidays at the network, 2 = 
broadcast during holidays, machine only 

oatbusnm 0 to 239 0 - Broadcast of the outside temperature 
Bus number of the machine with the outside temperature 

oatlocad 0 to 239 0 - Element  number of the machine with the outside temperature 
dayl_sel Disable/Enable Disable - Activation summer time, winter time 
Summer time     
startmon 1 to 12 3 - Month 
startdow 1 to 7 7 - Day of the week (1 = Monday) 
startwom 1 to 5 5 - Week of the month 
Winter time     
stopmon 1 to 12 10 - Month 
stoptdow 1 to 7 7 - Day of the week (1 = Monday) 
stopwom 1 to 5 5 - Week of the month 

 
4.9.19 - GENCONF menü 

 

NAME FORMAT DEFAULT UNIT DESCRIPTION 
lead_cir 0/1/2 0 - Circuit loading sequence 

0 = auto, 1 = A first, 2 = B first 
seq_typ No/Yes No - Loading sequence by circuit 
ramp_sel No/Yes No - Ramp  loading sequence 
off_on_d 1 to 15 1 min Start-up delay 
nh_limit 0 to 100 100 % Capacity limitation in night mode 
nh_start 00:00 to 24:00 00:00 - Night mode  start hour 
nh_end 00:00 to 24:00 00:00 - Night mode  stop hour 
bas_menu 0 to 3 0 - Basic menu configuration 

0 = total access 
1 = access to the alarm menu by password 
2 = access to the setpoint menu by password 
3 = combination of 1 and 2 

synoptic No/Yes No - Synoptic  diagram displayed 
 

4.9.20 - PUMPCONF  menü 
 

NAME FORMAT DEFAULT UNIT DESCRIPTION 
clpmpseq No/Yes No - Evaporator pump selection 
clpmpper No/Yes No - Evaporator pump seizure protection 
clpmpsby No/Yes No - Pump shutdown when the unit is in standby 
clpmploc No/Yes Yes - Flow rate verification when the pump has  shut down 
cdpmpseq No/Yes No - Condenser pump selection 
cdpmpper No/Yes No - Condenser pump seizure protection 
cdpmpsby No/Yes No - Pump shutdown when the unit is in standby 
cdpmploc No/Yes Yes - Flow rate verification when the pump has  shut down 
ol_pump No/Yes No  Open-loop pump control selection 

 
4.9.21 - HCCONFIG menü 

 

NAME FORMAT DEFAULT UNIT DESCRIPTION 
auto_sel No/Yes No - Automatic changeover selection 
cr_sel 0 to 2 0 - Cooling reset selection 
hr_sel 0 to 2 0 - Heating reset selection 

1 = outside temp.,  0 = none,  2 = delta T 
heat_th -20 to 0 -15 °C Outside temperature threshold cooling mode 
boil_sel No/Yes No - Boiler control selection 
boil_th -15 to 15 -10 °C Outside temperature threshold for the boiler 
ehs_sel 0 to 4 0 - Selection, number of electric heater stages 
ehs_th -5 to 21.2 5 °C Outside temperature threshold for electric heater stages 
both_sel No/Yes No - Heating or cooling command selection for HSM 
ehs_back No/Yes No - 1 backup electric heater stage 
ehs_pull 0 to 60 0 minutes Delay before start-up of the first electric heater stage 
ehs_defr No/Yes No - Quick electric heat  stages for defrost 

 
4.9.22 - HDC_CONF  menü 

 

NAME FORMAT DEFAULT UNIT DESCRIPTION 
adpmpper Yes/No Yes - Additional pump anti-stick function 
summ_oat 15.0 to 30.0 20.0 °C Outside air temperature threshold for the mode 
Summer     
summ_on 0 to 12 5 hours Time before changeover to summer mode 
summ_off 0 to 12 5 hours Time before changeover to winter mode 
shc_min 0 to 720 30 minutes Minimum duration  in heating  mode 
shc_max -1 to 720 * 180 minutes Maximum duration  in heating  mode 
dhw_min 0 to 720 30 minutes Minimum duration  in DHW mode 
dhw_max -1 to 720 * 180 minutes Maximum duration  in DHW mode 

* -1 means that the maximum value is ignored 
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4.9.23 - RESETCFG menü 
 

NAME FORMAT DEFAULT UNIT DESCRIPTION 
COOLING RESET     
oatcr_no -10 to 51.7 -10 °C Outside temperature for no reset 
oatcr_fu -10 to 51.7 -10 °C Outside temperature for maximum reset 
dt_cr_no 0 to 13.9 0 ^C Delta T for no reset 
dt_cr_fu 0 to 13.9 0 ^C Delta T for maximum reset 
cr_deg -16.7 to 16.7 0 ^C Cooling reset value 
HEATING RESET     
oathr_no -10 to 51.7 -10 °C Outside temperature for no reset 
oathr_fu -10 to 51.7 -10 °C Outside temperature for maximum reset 
dt_hr_no 0 to 13.9 0 ^C Delta T for no reset 
dt_hr_fu 0 to 13.9 0 ^C Delta T for maximum reset 
hr_deg -16.7 to 16.7 0 ^C Heating reset value 

 
4.9.24 - USERCONF menü 

 

NAME FORMAT DEFAULT UNIT DESCRIPTION 
language 0 to 4 0 - Language selection 

English = 0, Spanish = 1, French =  2, Portuguese = 3, Italian = 4, 
Translation = 5 

use_pass 1 to 9999 11 - User password 
 

4.9.25 - DATETIME  menü 
 

NAME FORMAT DEFAULT UNIT DESCRIPTION 
hour 0 to 24  hours Hour 
minutes 0 to 59  minutes Minutes 
dow 1 to 7   Day of the week 
tom_hol No/Yes No - Holiday tomorrow? 
tod_hol No/Yes No - Holiday today 
dlig_off No/Yes  - Winter time changeover active? 
dlig_on No/Yes  - Summer time changeover active? 
d_of_m 1 to 31   Day of the month 
month 1 to 12   Month 
year 0 to 99   Year 

 
4.9.26 - Menü CTRL_ID 

 

NAME FORMAT DEFAULT UNIT DESCRIPTION 
elemt_nb 1 to 239 1 - Element  number 
bus_nb 0 to 239 0 - Bus number 
baudrate 9600 to 38400 9600 - Communication speed 
  PRO-DIALOG + 30WG  Description 
  CSA-SR-20H450NN 

-  Software  version 
Serial number 

 

 
4.9.27 - OCCx P0xS menü 
A szabályzó három időprogram beállítását teszi lehetővé:: 
időprogram  1, időprogram  2 and időprogram  3, melyek 
aktivizálhatóak. 

 
Az első időprogram (schedule 1) lehetővé teszi, hogy a 
berendezést időprogram alapján aktív és inaktív állapotok 
között átváltsuk. 

 
A második időprogram (schedule 2) lehetővé teszi, hogy az 
aktív beállított értéket időprogram alapján váltsuk át beállított 
érték 1 és beállított érték 2 között. Az 1 érték az aktív, a 2. 
érték az inaktív időszakokhoz van rendelve. 

 
A harmadik időprogram (schedule 3) lehetővé teszi, hogy a 
berendezés a HMV készítést ez alapján végezze. A HMV 
készítés az aktív időszakokban engedélyezett. 

 
Minden időprogram nyolc programozható időtartamot 
tartalmaz. Ezek az időtartamok megjelölhetőek, hogy a hét 
melyik napján vagy szabadság alatt működjenek vagy ne. A 
napok 00.00 órakor kezdődnek 23.59 órakor végződnek. 

 
Az időprogram inaktív állapotban van, ha az adott időtartam 
nincs kijelölve aktívnak. Ha két időtartam összecsúszik és 
különböző értékeket mutat, a szabályzó aktív értéknek veszi. 

 
Mind a nyolc időtartam almenüben programozható. A 15. 
oldalon található táblázat mutatja, hogy miként kell belépni az 
időprogramok módosításába. A beállítás megegyezik az 1, 2, 3 
időprogramozások esetében. 
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Time MON TUE WES THU FRI SAT SUN HOL 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

P1 
P1 
P1 

       

 

P2 
P2 
P2 
P2 
P2 

P2 
P2 
P2 
P2 
P2 

P3 
P3 
P3 
P3 
P3 

P4 
P4 
P4 
P4 
P4 

P4 
P4 
P4 
P4 
P4 

P5 
P5 
P5 
P5 
P5 

P2 
P2 
P2 
P2 

P2 

P2 
P2 
P2 
P2 

P2 

P3 
P3 
P3 
P3 

P3 

P4 
P4 
P4 
P4 

P4 

P4 
P4 
P4 
P4 

P4 

 

P2 P2 P3   
  P3 

P3 

P3 P6 
  

 

 Időzítés táblázat: 
 

MON: Monday  Starts  at Stops at Active on 
TUE: Tuesday P1: period 1, 

P2: period 2, 
0h00, 
7h00, 

3h00, 
18h00, 

Monday 
Monday + Tuesday 

WED: Wednesday P3: period 3, 7h00, 21h00, Wednesday 
THU: Thursday P4: period 4, 7h00, 17h00, Thursday + Friday 
FRI: Friday 

SAT:  Saturday 

SUN:  Sunday 

HOL: Holiday 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Occupied 
Unoccupied 

P5: period 5,  7h00,  12h00, Saturday 
P6: period 6,  20h00, 21h00, Holidays 
P7: period 7,  Not used in this example 
P8: period 8,  Not used in this example 

 
 

NAME FORMAT DEFAULT UNIT DESCRIPTION 
OVR_EXT 0-4 0 hours Occupied schedule override 
DOW1 0/1 11111111 - Period 1 day of the week MTWTFSSH 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Holiday 
OCCTOD1 0:00-24:00 00:00 - Occupied from 
UNOCTOD1 0:00-24:00 24:00:00 - Occupied until 
DOW2 0/1 0 - Period 2 days of the week MTWTFSSH 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Holiday 
OCCTOD2 0:00-24:00 00:00 - Occupied from 
UNOCTOD2 0:00-24:00 00:00 - Occupied until 
DOW3 0/1 0 - Period 3 days of the week MTWTFSSH 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Holiday 
OCCTOD3 0:00-24:00 00:00 - Occupied from 
UNOCTOD3 0:00-24:00 00:00 - Occupied until 
DOW4 0/1 0 - Period 4 days of the week MTWTFSSH 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Holiday 
OCCTOD4 0:00-24:00 00:00 - Occupied from 
UNOCTOD4 0:00-24:00 00:00 - Occupied until 
DOW5 0/1 0 - Period 5 days of the week MTWTFSSH 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Holiday 
OCCTOD5 0:00-24:00 00:00 - Occupied from 
UNOCTOD5 0:00-24:00 00:00 - Occupied until 
DOW6 0/1 0 - Period 6 days of the week MTWTFSSH 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Holiday 
OCCTOD6 0:00-24:00 00:00 - Occupied from 
UNOCTOD6 0:00-24:00 00:00 - Occupied until 
DOW7 0/1 0 - Period 7 days of the week MTWTFSSH 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Holiday 
OCCTOD7 0:00-24:00 00:00 - Occupied from 
UNOCTOD7 0:00-24:00 00:00 - Occupied until 
DOW8 0/1 0 - Period 8 days of the week MTWTFSSH 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Holiday 
OCCTOD8 0:00-24:00 00:00 - Occupied from 
UNOCTOD8 0:00-24:00 00:00 - Occupied until 

 
4.9.28 - HOLIDY0XS  menu 
Ez a funkció 16 szünidő kiválasztására szolgál. Mindegyik 
időszak három paraméter segítségével határozható meg: a 
szünidő hónapjával, induló napjával és hosszával. Ezek alatt 
a szünidők alatt a szabályozó az adott szünidőre 
érvényesített programozási időszakok szerint lesz aktív vagy 
inaktív állapotban. 

 
Ezek a szünidők egy almenü segítségével megjele-níthetőek 
és változthatóak. 
 
FIGYELEM: A közvetítés funkciót az ünnepek 
tervezésekor akkor is aktiválni kell, ha az egység önálló 
üzemmódban működik (azaz nincs csatlakoztatva a 
CCN-hez). 

 
NAME FORMAT DEFAULT UNIT DESCRIPTION 
HOL_MON 0-12 0 - Holiday month 
HOL_DAY 0-31 0 - Holiday day 
HOL_LEN 0-99 0 - Holiday duration 
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5 - PRO-DIALOG+ SZABÁLYZÓ MŰKÖDÉSE 
 

5.1 - Be/Ki vezérlés 
 

Az alábbi táblázat összefoglalja az egység vezérlésmódjait 
és a leállítási/működési státuszait az alábbi paraméterekre 
tekintettel. 
• Működési állapot: a kiválasztott üzemmódok, 

melyeket a Be/Ki gombokkal lehet kiválasztani a 
szabályzó főoldalán: 
LOFF: helyi ki, L-C: helyi be, L-SC: időzített be, 
REM: távindítás, CCN: hálózatos, MAST: Mester 

• Távoli be/ki csatlakozó: ezek a csatlakozók 
szolgálnak a berendezés be/ki kapcsolására 
REM(Remote) működésnél. Lásd 3.6.2 és 3.6.3. 
pontokat 

• CHIL_S_S: ez a hálózati parancs jelenti a berendezés 
ki/be kapcsolását hálózati üzemmódban. 

• Stop parancs: berendezés kikapcsol 
• Start parancs: berendezés az 1. időzítés szerint üzemel 
• Start/Stop időzítés: aktív vagy inaktív állapot, mely a 

berendezés ki/be időzítési táblájában (Schedule 1) van 
meghatározva. 

• Mester szabályzás. Ezt a beállítást akkor használjuk, ha a 
berendezés egy két egységből álló (mester/szolga) telep 
mester berendezése. A mester szabályzás lehetséges helyi, 
távindítású, vagy CCN hálózaton keresztüli (ezt a 
paramétert a Service menüben kell konfigurálni). 

• CCN vészleállítás: ez a parancs leállítja a berendezést 
függetlenül attól, hogy az milyen aktív működési állapotban 
van. 

•  Általános hiba: a berendezés hiba miatt teljesen megáll 

 
 

ACTIVE OPERATING TYPE STATUS OF PARAMETERS CONTROL 
TYPE 

UNIT 
MODE 

 

LOFF L-ON L-SC rEM CCN MASt CHIL_S_S REMOTE 
START/STOP 
CONTACT 

MASTER 
CONTROL 
TYPE 

START/STOP 
SCHEDULE 
MODE 

CCN 
EMERGENCY 
SHUTDOWN 

GENERAL 
ALARM  

- - - - - - - - - - Enable - - Off 
- - - - - - - - - - - Yes - Off 
Active - - - - - - - - - - - Local Off 
- - Active - - - - - - Unoccupied - - Local Off 
- - - Active - - - Off - - - - Remote Off 
- - - Active - - - - - Unoccupied - - Remote Off 
- - - - Active - Disable - - - - - CCN Off 
- - - - Active - - - - Unoccupied - - CCN Off 
- - - - - Active - - Local Unoccupied - - Local Off 
- - - - - Active - Off Remote - - - Remote Off 
- - - - - Active - - Remote Unoccupied - - Remote Off 
- - - - - Active Disable - CCN - - - CCN Off 
- - - - - Active - - CCN Unoccupied - - CCN Off 
- Active - - - - - - - - Disable No Local On 
- - Active - - - - - - Occupied Disable No Local On 
- - - Active - - - On cooling - Occupied Disable No Remote On 
- - - Active - - - On heating - Occupied Disable No Remote On 
- - - Active - - - On auto - Occupied Disable No Remote On 
- - - - Active - Enable - - Occupied Disable No CCN On 
- - - - - Active - - Local Occupied Disable No Local On 
- - - - - Active - On cooling Remote Occupied Disable No Remote On 
- - - - - Active - On heating Remote Occupied Disable No Remote On 
- - - - - Active - On auto Remote Occupied Disable No Remote On 
- - - - - Active Enable - CCN Occupied Disable No CCN On 

 
 

5.2 - Fűtés/hűtés/készenléti működés 
 

5.2.1 - Általános 
A fűtés/hűtés/készenléti állapotok minden berendezésen 
beállíthatóak. A beállítás vagy kézzel, vagy automatikusan 
történik (külső hőmérséklet érzékelő segítségével). 

 
Automata üzemmódban a külső hőmérséklet érzékelő 
meghatározza, hogy a berendezés fűtés/hűtés/készenléti 
állapotok közül milyen állapotban működik. A szükséges 
alapbeállításokat a RESETCFG menüben lehet konfigurálni.

 
 
 
 
 
 
 
 
Fűtési 
alapérték* 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hűtési 
alapérték 

 
 
 
 
Külső 
hőmérséklet 

 
Ha a berendezés készenléti állapotban van, nem fűt, nem hűt és 
kompresszor nem működik. Az alábbi táblázat összefoglalja az 
automata üzemmódváltás működését. 

* Ez a táblázat nem vonatkozik olyan cask hűtő berendezésekre, amik nem vezérelnek 
kiegészítő fűtést. 
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5.2.2 - Fűtés/hűtés/auto választás 
Az alábbi táblázat összefoglalja a fűtés/hűtés működést a 
következő paraméterek alapján: 
•  Vezérlési mód: azt jelzi, hogy a berendezés helyi 

(local), távindítás vagy CCN módban működik. Lásd a 
5.1. fejezetet. 

• Berendezés be/ki állapot: azt jelzi, hogy a berendezés 
kikapcsolt (nem tud elindulni) vagy bekapcsolt 
(elindulhat) állapotban van. 

• Fűtés/hűtés/auto működés helyi módban: interfész 
kezelőn keresztül konfigurálható. Lásd GENUNIT 
menü. 

• Fűtés/hűtés távkapcsoló csatlakozó: ez a csatlakozó 
kapocs cask akkor aktív, ha a berendezés távindítás 
módban üzemel. 

• HC_SEL: ez a hálózati parancs CCN üzemmódban 
meghatározzafűtés/hűtés/auto  

• Külső hőmérséklet: meghatározza a működési 
állapotot, ha a berendezés automata fűtés/hűtés/készenlét 
üzemmódban van. 

 
PARAMETER STATUS 

 

ON/OFF STATUS CONTROL TYPE HEATING/COOLING 
SELECTION IN 
LOCAL MODE 

REMOTE 
HEATING/ 
COOLING 

 

HC_SEL OUTDOOR TEMPERATURE OPERATING MODE 

Off - - - - - Cooling 
On Local Cooling - - - Cooling 
On Local Heating - - - Heating 
On Local Auto - - > Cooling threshold Cooling 
On Local Auto - - < Heating threshold Heating* 
On Local Auto - - Between cooling and heating  thresholds Standby 
On Remote - Cooling mode - - Cooling 
On Remote - Heating mode - - Heating 
On Remote - Auto mode - > Cooling threshold Cooling 
On Remote - Auto mode - < Heating threshold Heating* 
On Remote - Auto mode - Between cooling and heating  thresholds Standby 
On CCN - - Cooling - Cooling 
On CCN - - Heating - Heating 
On CCN - - Auto > Cooling threshold Cooling 
On CCN - - Auto < Heating threshold Heating* 
On CCN - - Auto Between cooling and heating  thresholds Standby 
* Does  not apply to cooling only units that do not control a boiler. 

 
5.3 – Vízszivattyú szabályzás 

 
A berendezés automatika rendszere hőcserélőnként 
(elpárologtató és kondenzátor) egy szivattyút tud vezérelni. A 
szivattyú akkor működik, ha a berendezésen konfigurálva van a 
szivattyú indítás  (lásd PUMPCONFIG) és a berendezés 
vagy fűt, vagy hűt, vagy késleltetés alatt van. Mikor a 
késleltetési idő minimum 1 percre csökken (1-15 perc 
között konfigurálható) a szivattyú legalább 1 percig 
üzemel az első kompresszor indulásáig. 

 
A szivattyú a berendezés leállása után 2 perces utánfutással 
üzemel. A fűtés-hűtés, vagy h-f átváltás közben a szivattyúk 
tovább üzemelnek. A szivattyú(k) kikapcsol, ha a berendezés 
hiba miatt leáll. A szivattyú egyes esetekben mindenképpen 
üzemben marad, például fagyveszély esetén. (lásd a “Control 
point” fejezetet). Lásd a “Mester/szolga felállítás” fejezetet 
a szolga berendezés különleges szivattyú beállításaihoz. 

 
Ha a berendezést szabályzott víz szivattyú(k)val rendelték, az 
automata szivattyú szabályozása három módon (szervíz 
paraméterek): 
• előírt fix tömegáram, 
• előírt fix hőmérséklet különbség, 
• előírt fix nyomáskülönbség. 

 
Ilyen módon lehetséges a vízkör pontos beszabályozása 
illetve az optimális szivattyú üzem elérése. 

 
A szivattyú vezérlés lehetővé teszi, hogy a szivattyú kikapcsolt 
állapotban is minden nap 14.00 órakor elinduljon 2 
másodpercre (leragadás elleni védelem). Ez a funkció 
megnöveli a szivattyú és a tömítések élettartamát. 

5.4 – Külső feltétel csatlakozó 
 
Ezen a csatlakozó ponton keresztül a szabályzó a vízkör 
működését ellenőrzi (áramláskapcsoló és/vagy külső jel, lásd 
3.6 fejezetben). Megakadályozza a berendezés indulását, ha a 
várakozási idő közben nyitott állapotban van. Ha működés 
közben áll nyitott állapotra, a berendezés hibára kiáll. 
 
5.5 – Vezérelt érték 
 
A vezérelt érték azt a vízhőmérsékletet jelenti, amit az 
egységnek létre kell hoznia. Alapbeállításként a szabályzás 
visszatérő hőmérsékletre történik, de átállítható előremenő 
szabályzásra is (Szervíz konfigurációt igényel). 
 
Vezérelt érték = aktív beállított érték + eltolás 
 
5.5.1 – Aktív beállított érték 
Három beállított érték specifikálható hűtési és kettő fűtési 
üzemmódhoz. A második beállított érték rendszerint az 
inaktív időszakokra vonatkozik. 
 
Az aktuális működési módnak megfelelően a beállított 
értékek között a következő módon lehet váltani: 
• a GENUNIT menüben kiválasztani, 
• külső potenciálmentes csatlakozón keresztül, 
• hálózati paranccsal 
• időzített aktív/inaktív állapot vezérléssel (időzítés 2). 
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A következő táblázat összefoglalja a vezérlési módok (helyi, táv, 
hálózatos) szerinti lehetséges beállításokat és paramétereket: 
• Beállított érték választás helyi módban: LSP_SEL 

menüpont a GENUNIT menüben lehetővé teszi az 
aktív beállított érték kiválasztását manuálisan, ha a 
berendezés helyi vezérlési módban van. 

• Fűtés/hűtés üzemmód. 
• Beállított érték váltás külső csatlakozáson keresztül: 

csatlakozó állapota alapján. 
• Időzítés  2 állapota: időzítés a beállított érték váltásra. 

Példa hűtési beállított érték 
eltolására a külső hőmérséklet 
változás függvényében 

 
LOCAL OPERATING MODE 
PARAMETER STATUS 

 
Külső hőmérséklet (OAT) 

Heating/cooling 
 
 operating mode 

Local setpoint 
selection 

Time schedule 2 
status 

Active setpoint 
 

 
Legend 

Hőcserélő delta T 

  Cooling  sp 1  - Cooling 
setpoint 1 
  Cooling  sp 2  - Cooling 
setpoint 2 
Cooling  Ice_sp - Ice storage cooling 

setpoint 
Cooling  auto  occupied Cooling setpoint 1 
  Cooling  auto  unoccupied
 Cooling setpoint 2 
Heating  sp1  - Heating setpoint 1 
Heating  sp 2  - Heating setpoint 2 
Heating  sp 3  - Heating setpoint 3 
Heating  auto  occupied Heating setpoint 1 
  Heating  auto  unoccupied Heating setpoint 2 

 

 
  REMOTE OPERATING MODE 

  PARAMETER STATUS 

A     Maximum e l to lá s i  é r t é k  
B     külső hőmérsékle t  (OAT) vagy delta T – nincs eltolás  
C     OAT vagy delta T teljes eltolásnál  
D     Épület terhelése 
 
5.6 – Teljesítmény szabályzás 
 
Ez a funkció határozza meg az éppen aktuális aktív 
kompresszorok és teljesítmény fokozatok számát ahhoz, hogy a 
berendezés tartsa a beállított értéket a hőcserélőjén. Ennek a 
léptetésnek a pontosságát a víz tömegáram, a terhelés és a 
berendezés fokozatainak száma határozza meg. A szabályzó 
rendszer folyamatosan figyeli a hőmérséklet eltérést a beállított 
értéktől, a hőmérséklet értékek változásának sebességét, 
valamint a be- és kilépő hőmérséklet értékek közötti 
különbséget. Ezen információk alapján határozza meg azt az 
optimális időpontot, amikor teljesítmény fokozatot kell 
beléptetni, vagy visszavenni. 

Heating/cooling 
operating mode 

Setpoint selection 
contact 

Active setpoint  

Cooling  sp 1 (open)  Cooling setpoint 1 
  Cooling  sp 2 (closed) Cooling setpoint 2 
Heating  sp 1 (open)  Heating setpoint 1 
Heating  sp 2 (closed) Heating setpoint 2 

 

 
5.5.2 - Eltolás 

Az eltolás azt jelenti, hogy az aktív beállított értéket úgy 
módosítjuk, hogy kisebb legyen az egység által leadandó 
teljesítmény (azaz hűtés módban az aktív beállított értéket 
növeljük, fűtés módban csökkentjük). Erre a módosításra 
általában azért kerül sor, mert az épületet érő hőterhelés 
csökken. A Pro-Dialog+ szabályozó rendszernél a Status 
=> User menüben konfigurálható az eltolás forrása, mely 
lehet: vagy a külső hőmérséklet (mely arányos az épületet 
érő hőterheléssel), vagy a visszatérő vízhőmérséklet (delta 
T, amely az épület átlagos hőterhelésével arányos), vagy az 
eltolás beállított értéke (amely csak az energiatakarékos 
opciónál áll rendelkezésre). A külső hőmérséklet vagy a 
delta T csökkenése esetén a hűtési beállított érték általában 
felfelé tolódik az egység teljesítményének optimalizálása 
céljából: 
Mindhárom esetben az eltolás paraméterei (meredekség, 
kiindulási érték és maximális érték) a Setpoint menüben 
konfigurálhatók. 
Az eltolás lineáris függvény, melyhez három paramétert 
kell konfigurálni: 
•   A nulla eltoláshoz tartozó referenciát (külső hőmérséklet 
vagy delta T: nincs eltolási érték). 
•   A maximális eltoláshoz tartozó referenciát (külső 
hőmérséklet vagy delta T: maximális eltolási érték). 
•   Az eltolás maximális értékét.. 

 
Ha ugyanaz a kompresszor túl sűrűn indul (óránként) vagy 
indulásonként túl rövid ideig működik, a szabályzó 
automatikusan csökkenti az indítások számát, ezzel csökkentve 
a szabályzás pontosságát. 
 
A magas- és alacsony nyomás, valamint leolvasztás miatti 
visszaléptetési funkciók is szabályozási pontatlanságot okzhat. 
A kompresszorok indítása és járatása időkiegyenlítéssel 
történik (számlált üzemóra alapján). 
 
5.7 - Igénykorlátozás 
 
Az igénykorlátozással lehetőség van a berendezés 
teljesítmény felvételének a csökkentésére. A Pro-
Dialog+ szabályzó potenciálmentes csatlakozón 
keresztül biztosítja a felhasználó részére a 
teljesítmény csökkentést. 
 
A berendezés teljesítménye soha nem haladhatja meg az 
igénykorlátozásban meghatározott és ezen csatlakozónál 
aktivált értéket. A beállított érték igénykorlátozás értékét 
a SETPOINT menüben lehet megadni. 
 
5.8 – Éjszakai üzemmód 
 
Az éjszakai időperiódust egy kezdési és egy befejezési időpont 
beállításával lehet meghatározni, ami a hét minden napján ismétlődik 
(lásd GENUNIT konfiguráció) Az éjszakai üzemmód 
során a berendezés teljesítménye korlátozható. 
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5.9 – Kazán vezérlés 
 

Megjegyzés: Elektromos kiegészítő fűtés vagy kazánindítás 
nem lehetséges szolga berendezésről.  

 
A berendezés fűtési üzemben alkalmas kazánt indítani. Amikor 
a kazán üzemel, a berendezés a szivattyúját leállítja. 

 
A berendezés és a kazán nem működhet párhuzamosan. Ilyen 
esetben a kazán a következő feltételekkel indul: 
• A berendezés fűtési üzemben van, de hiba miatt nem 

tudja a szükséges teljesítményt leadni. 
• A berendezés fűtési módban üzemel, de a külső 

hőmérséklet nagyon alacsony szintre süllyed és a 
hőszivattyú teljesítmény nem elegendő. Azt a külső 
hőmérsékletet, ami a kazán indulását generálja a 
HCCONFIG menüben lehet beállítani. 

 
5.10  - Master/slave assembly 

 
Két Pro-Dialog szabályozós egység egymáshoz 
csatlakoztatható úgy, hogy mester/szolga rendszer jöjjön 
létre. A két gép a CCN buszon keresztül van kapcsolatban. 
A mester/szolga funkcióhoz szükséges összes paramétert 
konfigurálni kell a config => MST_SLV menüben. Ha a 
hőcserélőből kilépő víz hőmérsékletét szabályozza a 
rendszer, a mester/szolga üzemhez a közös gyűjtővezetékbe 
csatlakoztatott hőmérséklet érzékelőre van szükség. Nincs 
szükség ilyen érzékelőre, ha a belépő vízhőmérséklet 
szabályozott, vagy ha az egységek sorosan kapcsoltak (a 
víz a szolga egységbe lép be és a kilépő vízhőmérsékletet 
szabályozza a mester egység). 

A mester/szolga rendszer állandó vagy változó 
folyadékárammal működtethető. Változó folyadékáram 
esetén mindegyik gépnek szabályoznia kell a saját 
vízszivattyúját, és azt automatikusan ki kell kapcsolnia, ha 
a hűtőteljesítmény nullára csökkent. Állandó 
folyadékáramú üzemnél az egyes egységek szivattyúi 
állandóan működnek, ha üzemel a rendszer. A mester 
egység közös vízszivattyút vezérelhet, amely a rendszer 
elindításakor aktiválódik. 
 
A mester/szolga kapcsolatban lévő folyadékhűtőkhöz menő 
összes parancsot (start/stop, beállított érték, fűtési/hűtés 
üzemmód, terheléscsökkentés, stb.) a mesterként konfigurált 
egység kezeli, ezért e parancsokat csak a mester egységnek 
kell megadni. Azokat automatikusan továbbítja a szolga 
egységhez. A mester egység lokálisan, távvezérléssel, vagy 
CCN-en keresztül vezérelhető. Ezért a rendszer 
elindításához csak be kell állítani a Mester üzemmódot 
(Master mode) a mester egységen. Ha a Mester lett 
konfigurálva, akkor az egység elindításához/leállításához a 
távvezérlő feszültségmentes érintkezőit kell használni. A 
szolga egységnek folyamatosan CCN üzemmódban kell 
maradnia. A mester/szolga rendszer leállításához válassza a 
Lokális Ki (Local Off) gombot a mester egységen, vagy 
használja a tevvezérlő feszültsémentes érintkezőit, ha az 
egység távvezérlésre lett konfigurálva. 

 

A mester egység egyik funkciója lehet (a konfigurációjától 
függően) annak meghatározása, hogy a mester/szolga 
egység közül melyik legyen a vezető, és melyik a követő 
egység. A vezető és követő gépek szerepe megfordul, ha a 
két egység üzemóra száma közötti különbség meghalad 
egy előre konfigurálható értéket, ezzel biztosítva, hogy a 
két egység üzemideje automatikusan kiegyenlítődik. A 
vezető és a követő egység közötti váltás a rendszer 
elindításakor, de működése alatt is megtörténhet. Az 
üzemidő kiegyenlítő funkció nem aktív, ha nem 
konfigurálták: ebben az esetben mindig a mester egység a 
vezető egység. 
 
Mindig a vezető egység indul elsőként. Amikor a vezető 
egység már teljes teljesítménnyel üzemel, kapcsol be egy  
(konfigurálható) késleltetett indítás a követő egységnél. E 
késleltetési idő letelte után, és ha a vezérelt értékhez 
viszonyított hiba nagyobb 1.7 K-nál, indulhat el a követő 
egység, és aktiválódik a szivattyú. A követő egység 
automatikusan a mester egysség beállított értékét követi. A 
vezető egység teljes kapacitásban üzemel mindaddig, amíg a 
követő gépen az aktív kapacitás nullára nem csökken. Amikor 
a követő egység leállási parancsot kap, 20 másodperc 
késleltetéssel kikapcsol az elpárologtató szivattyúja 
 
A két egység közötti kommunikációs hiba esetén mindkét 
egység visszaáll autonóm üzemmódba a hiba megszűnéséig. 
Ha a mester egység riasztás miatt leáll, a szolga egység 
előzetes feltételek nélkül elindulhat. 
 
FIGYELEM: Mester/szolga módban üzemelő hőszivattyúk 
esetén, melyek NRCP2 panelt, vagy elektromos fűtés 
vezérlést tartalmaznak, a szabályzás cask visszatérő 
hőmérsékletre történhet. 
 
5.11  - Fűtési modul (HDC) szabályzó 
 
A 61WG berendezéseket kimondottan hagyományos (vizes 
fűtési vagy HMV) fűtési rendszerek optimális kiszolgálására 
tervezték.  
 
Ebben az esetben egy kiegészítő panel kerül a berendezés 
kapcsoló szekrényéba. 
 
A 61WG Pro-Dialog+ szabályzója olyan algoritmusokat 
használ, melyek a berendezés fűtési funkciójára lettek 
optimalizálva: 
• fűtés/HMV váltószelep (két vagy háromjáratú) vezérlése 
• elektromos fűtőpatron fokozatok vezérlése a fűtési igény 

ielégítéséhez 
• külső hőmérsékletfüggő fűtővíz hőmérséklet eltolás 
• fűtés/HMV prioritás kezelése. 
 
5.11.1 – Külső hőmérséklet érzékelő 
Opcionális külső hőmérséklet érzékelő alapján a berendezés 
képes a beállított érték eltolására, illetve fűtés/hűtés átváltására. 
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5.11.2 – Szabályzás 
A fűtési modul a következő elemeket vezérli: 
• HMV fűtőkör háromjáratú váltószelepe 
• kiegészítő keringtető szivattyú a fűtési rendszerben 
• legfeljebb 4 fokozató elektromos fűtés (kiegészítő 

biztonsági fűtéshez) 
 

5.11.3 – Felhasználói csatlakozások 
Három potenciálmentes csatlakozás a külső kapocssoron: 
• HMV igény jel a HMV tartálytól 
• HMV prioritás jel 
• nyári üzemmód jel 

 
5.11.4 – Elektromos fűtési fokozatok vezérlése 
A berendezés legfeljebb 4 fokozatú elektromos fűtőegységet 
tud kapcsolni/léptetni. 

 
Az elektromos fűtőpatron fokozatokat a berendezés a 
következő feltételek esetén kapcsolja: 
• A berendezés a rendelkezésre álló teljesítmény 

fokozatainak 100%-át használja, vagy működésében 
korlátozva van valamilyen külső körülmény miatt (pl. 
alacsony szívóoldali hőmérséklet), de ilyen módon sem 
képes kielégíteni a fűtési igényt.  

• A külső hőmérséklet egy beállított érték alá esik 
(lásd HCCONFIG menü) 

• Berendezés igénykorlátozás nincs aktiválva. 
 

Ha szükséges, konfigurálható egy olyan utolsó elektromos 
fűtési fokozat, ami biztonsági tartalék. Ilyen esetben ez a 
fokozat cask a berendezés hibája esetén aktivizálódik a többi 
fokozat kiegészítésére. A többi fokozat a korábban leírtaknak 
megfelelően működik. 

 
Az elektromos fűtési fokozatok cask fűtési üzemben 
működnek és nem működnek HMV üzemben. 

 
5.11.5 – Fűtés vagy használati melegvíz (HMV) 
Egy háromjáratú váltószelep a termelt fűtési teljesítményt vagy 
a fűtési kör (fan-coilok, radiátorok, padlófűtés), vagy a HMV 
tartály felé továbbítja. 

 
A berendezés a váltószelepet az alábbi feltételek alapján állítja a 
HMV tartály felé: 
• A HMV igényt jelző potenciálmentes kapocs zár ÉS 
• Időzítő  3 (HMV időzítő) aktív  VAGY a HMV 

prioritást jelző potenciálmentes kapocs zár 
 

Az üzemmód alapján a beállított vízhőmérséklet állítása: 
• Fűtési üzemmódban, hsp1 és hsp2 beállított értékek 

használhatóak. Értékeiket konfigurálva vagy  
külső hőmérséklet alapján lehet eltolni. 

• HMV üzemmódban a hsp3 beállított érték használatos. 
Ilyenkor nincs eltolás. 

 
A berendezés a következő feltételek egyike alapján vált fűtési 
üzemre: 
• potenciálmentes HMV igény nyitva VAGY 
• HMV készítés elérte a beállított maximum HMV 

készítési idő intervallumot VAGY 
• Időzítés 3 inaktív állapotba került 

Ha az üzemmódváltás kompresszor üzem közben következik 
be, a kompresszor megáll a háromjáratú szelep átváltásának 
idejére és a berendezés a váltást követően újraindul. 
 
Amikor a berendezés HMV üzemmódban van, a kijelzőn a 
“DHW” üzenet jelenik meg a berendezés működési módja 
mellett. Pl: “helyi működés – HMV” =  “Local Running 
DHW”. 
 
5.11.6 – Nyári üzemmód 
A nyári üzemmód akkor aktív, ha a külső hőmérséklet túllépi a váltásra 
beállított “summ_oat” értéket a nyári időszakban azaz “summ_on”.  
Inaktívvá válik a nyári üzemmód, ha a külső hőmérséklet a  
“summ_oat” érték alá csökken a nyári időszakban 
“ summ_off”. A nyári üzemmód külső jellel is 
aktivizálható, ha a potenciálmentes SUMM_SW csatlakozó 
kapocs zár. 
 
5.11.7 – Kiegészítő keringtető szivattyú 
Amikor a nyári üzemmód inaktívvá válik, a kiegészítő 
keringtető szivattyú elindul. Ha a leragadás gátló indítás 
konfigurálva van, a kiegészítő keringtető szivattyú 
időszakosan elindul. 
 
5.12 – Kondenzátor nyomásszabályzás – 30WG berendezés 
hűtési üzemben 
A szabályzó a következő konfigurációkat kezeli: 
• Szárazhűtő és fordulatszám szabályzott kondenzátorköri 

szivattyú. 
A ventilator fokozatok és a szivattyú fordulatszáma a 
kondenzátoroldali beállított értékre szabályoznak. (értéke 
változtatható). 

• Szabályzott kondenzátor oldali szivattyú (szárazhűtő 
szabályzás nélkül). 
A berendezésbe integrált szivattyú fordulatszáma a 
kondenzátoroldali beállított értékre szabályoz. (értéke 
változtatható). 

• Szárazhűtő és háromjáratú szabályzó szelep. 
A ventilátor fokozatok és a háromjáratú szelep pozíciója 
megakadályozzák az alacsony külső hőmérséklet idején 
fellépő hibát és a beállított értékre szabályoznak (értéke 
változtatható). 

• Csak háromjáratú szelep (szárazhűtő szabályzás nélkül). 
A háromjáratú szelep pozíciója a kondenzátoroldali beállított 
értékre szabályoz. (értéke változtatható). 

• Csak szárazhűtő (fix vagy szabályzott). 
Csak a szárazhűtő fokozatok szabályzottak fix szárazhűtő 
kilépő hőmérsékletre (értéke változtatható). 

 
A kondenzátor oldali beállított értéjk “cond_sp” a SETPOINT 
táblán állítható (SETPOINT menü, 4.9.4 fejezet). A 
kondenzátor oldali beállított érték eltolható a külső 
hőmérséklet alapján, a kondenzátor oldali rendszer 
működésének optimalizálása érdekében. 
 
A kondenzátor oldali beállított érték beállításának módja: 
• hr_sel paraméter = 2 (HCCONFIG menü, 4.9.21 fejezet), 
• oathr_no paraméter, oathr_fu és hr_deg 

paraméterek(RESETCFG menü, 4.9.23 fejezet). 
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6 - DIAGNOSZTIKA – ÜZEMZAVAR ELHÁRÍTÁS 
 

6.1 – Általános rész 
 

A Pro-Dialog szabályozórendszere számos hibakereső és 
támogató funkcióval rendelkezik. A lokális interfész és 
számos menüje hozzáférést biztosítanak az egység működési 
feltételeihez. Ha működési hibát észlelnek, riasztás indul és 
a riastási kódot a Alarms menu, sub-menus CUR_ALRM és 
ALARMRST elraktározza. 

 
6.2 – Riasztások kijelzése 

 
Az interfészen lévő riasztás LED (ld. 4.1. pont) teszi lehetővé 
az egység státuszának gyors áttekintését. 
•   A villogó LED azt mutatja, hogy a hűtőkör működik, de 
riasztás van. 
•   A változatlan LED azht mutatja, hogy a hűtőkör 

üzemzavar miatt leállt. 
 

Az ALARMRST menü a fő interfészen 5 hibakódig jelzi a 
egységen aktív riasztásokat. 

 
6.3 – Hibaüzenetek törlése 

 
A riasztás okának kijavítása után a riasztás – típusától 
függően – újraindítható: vagy automatikusan visszatér a 
normál üzemmódban, vagy manuálisan, a beavatkozás 
teljesítésével. A riasztásokat akkor is újra lehet indítani, 
amikor az egység működésben van. 

 
Ez azt jelenti, hogy a riasztás újraindításához nem kell 
leállítani a gépet. Áramszünet esetén az egység 
automatikusan újraindul, külső parancs nélkül. Ugyanakkor 
az áramellátás megszakadásakor aktív hibakódokat a 
rendszer elmenti és bizonyos esetekben ez 
megakadályozhatja a hűkőkör vagy az egység újraindulását. 

 
A kézi újraindítást a főmenüből lehet vezérelni, az  
ALARMRST menüpontból, a RST_ALM tétellel. A 
GENCONF menü konfigurációjától függően, a fenti tételt 
jelszó védheti. 
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6.4 – Riasztási kódok 
 

Szám 
No. 

Kód 
code 

Leírás Reszetelés módja  Lehetséges ok  Szabályzó beavatkozása 

Hőmérséklet érzékelő hibák 
 

1 th-01 Folyadék érzékelő hiba, elpárologtató 
kilépő érzékelő 

Automatikusan visszaáll amikor a hőmérő 
működik 

Hibás érzékelő Berendezés leáll 
2 th-02 Folyadék érzékelő hiba, elpárologtató 

belépő érzékelő 
Automatikusan visszaáll amikor a hőmérő 
működik 

Hibás érzékelő Berendezés leáll 
3 th-06 Folyadék érzékelő hiba, kondenzátor 

kilépő érzékelő 
Automatikusan visszaáll amikor a hőmérő 
működik 

Hibás érzékelő Berendezés leáll 
4 th-07 Folyadék érzékelő hiba, kondenzátor 

belépő érzékelő 
Automatikusan visszaáll amikor a hőmérő 
működik 

Hibás érzékelő Berendezés leáll 
5 th-10 Külső hőmérséklet érzékelő hiba Automatikusan visszaáll Hibás érzékelő Berendezés leáll 
6 th-11 HTWSTEMP folyadékérzékelő hiba 

(master/slave) 
Automatikusan visszaáll Hibás érzékelő mester/szolga üzemmód  

leáll 
7 th-12 Szívóoldali érzékelő hiba, Akör Automatikusan visszaáll Hibás érzékelő Kör leáll 
8 th-13 Szívóoldali érzékelő hiba, Bkör Automatikusan visszaáll Hibás érzékelő Kör leáll 
9 th-32 CHWSTEMP érzékelő hiba 

(master/slave) 
Automatikusan visszaáll Hibás érzékelő mester/szolga üzemmód  

leáll 
10 th-36 DRY_LWT érzékelő hiba Automatikusan visszaáll Hibás érzékelő Berendezés leáll 
11 th-44 Nyomóoldali érzékelő hiba Akör Automatikusan visszaáll Hibás érzékelő Kör leáll 
12 th-45 Nyomóoldali érzékelő hiba Bkör Automatikusan visszaáll Hibás érzékelő Kör leáll  
Nyomás érzékelő hibák 
13 Pr-01 Nyomóoldali érzékelő hiba 

Akör 
Automatikusan visszaáll Hibás távadó, vagy telepítés Kör leáll 

14 Pr-02 Nyomóoldali érzékelő hiba 
Bkör  

Automatikusan visszaáll Hibás távadó, vagy telepítés Kör leáll 
15 Pr-04 Szívóoldali érzékelő hiba, Akör Automatikusan visszaáll Hibás távadó, vagy telepítés Kör leáll 
16 Pr-05 Szívóoldali érzékelő hiba, Bkör Automatikusan visszaáll Hibás távadó, vagy telepítés Kör leáll 
17 Pr-24 Elpárologtató belépő víznyomás 

érzékelő hiba 
Automatikusan visszaáll Hibás távadó, vagy telepítés Kör leáll 

18 Pr-25 Elpárologtató kilépő víznyomás 
érzékelő hiba 

Automatikusan visszaáll Hibás távadó, vagy telepítés Kör leáll 
19 Pr-26 Kondenzátor belépő víznyomás 

érzékelő hiba 
Automatikusan visszaáll Hibás távadó, vagy telepítés Kör leáll 

20 Pr-27 Kondenzátor kilépő víznyomás 
érzékelő hiba 

Automatikusan visszaáll Hibás távadó, vagy telepítés Kör leáll 
Communication with the slave boards 
21 CO-BB Nincs kommunikáció az 

NRCP2 panellel 
Automatikusan visszaáll Buszkábel vagy szolga panel hiba Konfiguráció szerint, A3 

kompresszor vagy B kör leáll 
22 Co-e1 Nincs kommunikáció az EXV 

panellel 
Automatikusan visszaáll Buszkábel vagy szolga panel hiba Berendezés leáll 

23 Co-o1 Nincs kommunikáció a 
PD-AUX 1 panellel 

Automatikusan visszaáll Buszkábel vagy szolga panel hiba Berendezés leáll 

24 Co-o2 Nincs kommunikáció a PD-AUX 2 
panellel Automatikusan visszaáll Buszkábel vagy szolga panel hiba Berendezés leáll 

25 Co-o3 Nincs kommunikáció a 
PD-AUX 3 panellel 

Automatikusan visszaáll Buszkábel vagy szolga panel hiba Berendezés leáll 
26 Co-o4 Nincs kommunikáció a  

PD-AUX 4 panellel 
Automatikusan visszaáll Buszkábel vagy szolga panel hiba Berendezés leáll 

Process faults 
27 P-01 Fagyvédelem vízkörnél Automatikusan visszaáll ha 24 óráig nincs hiba, 

egyébként kézi reset 
Alacsony tömegáram vagy hibás érzékelő Berendezés leáll 

28 P-05 Alacsony szívóhőmérséklet, Akör Automatikusan visszaáll ha 24 óráig nincs 
hiba, egyébként kézi reset 

Nyomásmérő szenzor hiba, EXV 
elakadt alacsony hűtőközegáram 

Kör leáll 

29 P-06 Alacsony szívóhőmérséklet, Bkör ugyanaz mint fent ugyanaz mint fent Kör leáll 
30 P-08 Magas túlhevítés, Akör ugyanaz mint fent ugyanaz mint fent Kör leáll 
31 P-09 Magas túlhevítés, Bkör ugyanaz mint fent ugyanaz mint fent Kör leáll 
32 P-11 Alacsony túlhevítés, Akör ugyanaz mint fent ugyanaz mint fent Kör leáll 
33 P-12 Alacsony túlhevítés, Bkör ugyanaz mint fent ugyanaz mint fent Kör leáll 
34 P-14 Víz tömegáram hiba Automatikusan visszaáll, ha a berendezés 

kikapcsolt állapotban van, egyébként kézi  
    

Szivattyú vagy áramláskapcsoló 
hiba 

Berendezés leáll 
35 P-15 Kondenzátor víztömegáram hiba Automatikusan visszaáll, ha a berendezés 

kikapcsolt állapotban van, egyébként kézi  . 
Szivattyú vagy áramláskapcsoló 
hiba 

Berendezés leáll 
36 P-16 A1 kompresszor nem indul vagy 

nincs nyomásnövekedés 
Kézi Kapcsolódási, adatátviteli probléma Kompresszor leáll 

37 P-17 A2 kompresszor nem indul vagy 
nincs nyomásnövekedés 

Kézi Kapcsolódási, adatátviteli probléma Kompresszor leáll 
38 P-18 A3 kompresszor nem indul vagy 

nincs nyomásnövekedés 
Kézi Kapcsolódási, adatátviteli probléma Kompresszor leáll 

39 P-20 B1 kompresszor nem indul vagy 
nincs nyomásnövekedés 

Kézi Kapcsolódási, adatátviteli probléma Kompresszor leáll 
40 P-21 B2 kompresszor nem indul vagy 

nincs nyomásnövekedés 
Kézi Kapcsolódási, adatátviteli probléma Kompresszor leáll 

41 P-29 Nincs kommunikáció a 
System Manager-rel 

Automatikusan visszaáll Hibás CCN busz  Berendezés ismeretlen 
üzemállapotba áll 
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6.4 – Riasztási kódok (folytatás) 
 

Szám    K ó d  
 

Leírás Reszetelés módja  Lehetséges ok  Szabályzó beavatkozása 

42  P-30  Nincs kommunikáció a mester 
és szolga között 

Automatikusan visszaáll Hibás CCN busz 

43  P-31  CCN védelmi hiba  Kézi Hálózati parancs Kör leáll 
44  P-37  Ismétlődő magasnyomás hiba  Akör Automatikusan visszaáll Hibás távadó vagy panel hiba ismeretlen 

 
45  P-38  Ismétlődő magasnyomás hiba  Bkör,  Automatikusan visszaáll Mint fent  ismeretlen 

c
46  P-40  Ismétlődő alacsony nyomás miatti 

leterhelés Akör 
Kézi Nyomásmérő szenzor hiba 

vagy kevés hűtőközeg 
Kör leáll 

47  P-41  Ismétlődő alacsony nyomás miatti 
leterhelés Bkör 

Kézi  Mint fent  Kör leáll 

48  P-43  Túl alacsony vízhőmérséklet, 
kevesebb mint 10°C berendezés 
indulásnál 

Automatikus ha a hőm. normal értékre 
áll, vagy az üzemmód hűtésre áll 

Kompresszor védelem letilt vagy 
nyomásérzékelő hiba 

Berendezés nem tud indulni 

49  MC-nn  Mester berendezés konfigurációs hiba  Automatikusan visszaáll ha a 
mester/szolga konfig rendeződik, 
vagy már nincs mester/szolga 
módban 

Mester/szolga konfigurációs hiba  mester/szolga üzemmód  leáll 

50  FC-n0  No factory configuration  Automatikusan visszaáll 
újrakonfigurálással 

Gépméret nincs 
jólkonfigurálva 

Berendezés leáll 

51  FC-01  Illegal factory configuration  number  Kézi  Gépméret rossz számmal van 
konfigurálva 

52  Sr-00  Karbantartás hiánya  Kézi Előírt karbantartási időpont lejárt - 
időszerű 

Berendezés leáll 

53  V3-xx Fordulatszám szabályzott szivattyú 
vezérlő hiba elpárologtató 

Automatikusan visszaáll  Fordulatszám szabályzó hiba Berendezés leáll 

54  V4-xx Fordulatszám szabályzott szivattyú 
vezérlő hiba kondenzátor 

55  P62-2  Evaporator water loop control fault, 
missing sensor calibration 

Automatikusan visszaáll Mint fent  Berendezés leáll 
 
Automatikusan visszaáll Nincs kalibrálva  Berendezés leáll 

P62-3  Water loop control fault, suction 
pressure too low 

Automatikusan visszaáll az első 
alkalommal, ha vízzel van feltöltve, 
másodszorra kézi, ha ugyanaznap 
történt 

Kevés víz a rendszerben  Berendezés leáll

P62-4  Water loop control fault, water 
pump has  not started 

P62-5  Reserved 

Kézi Szivattyú hiba Berendezés leáll 

P62-6  Water loop control fault, water 
pump overload 

Automatikusan visszaáll  Elégtelen szivattyú fejnyomás 
vízkörben 

Berendezés leáll 

P62-7  Water loop control fault, water flow 
rate fault 

P62-8  Water loop control fault, water 
pressure sensors mixed up 

56  P61-2  Evaporator water loop control fault, 
missing sensor calibration 

Kézi  Súlyos lyukadás, szivattyú hiba Berendezés leáll 
 
Automatikusan visszaáll  Felcserélt érzékelők  Berendezés leáll 
 
Automatikusan visszaáll ha a kal. ok  Nincs kalibrálva  Berendezés leáll 

P61-3  Water loop control fault, suction 
pressure too low 

Automatikusan visszaáll az első 
alkalommal, ha vízzel van feltöltve, 
másodszorra kézi, ha ugyanaznap 
történt 

Kevés víz a rendszerben  Berendezés leáll 

P61-4  Water loop control fault, water 
pump has  not started 

P61-5  Reserved 

Kézi  Szivattyú hiba Berendezés leáll 

P61-6  Water loop control fault, water 
pump overload 

Automatikusan visszaáll Elégtelen szivattyú fejnyomás 
vízkörben 

Berendezés leáll 

P61-7  Water loop control fault, water flow 
rate fault 

P61-8  Water loop control fault, water 
pressure sensors mixed up 

Kézi  Súlyos lyukadás, szivattyú hiba Berendezés leáll 
 
Automatikusan visszaáll Felcserélt érzékelők Berendezés leáll 

57  P-63  Magasnyomás hiba Akör Kézi Ventilátor hiba Kör leáll 
58  P-64  Magasnyomás hiba Bkör Kézi  Mint fent  Kör leáll 
59  P-97  Felcserélt érzékelők elpárologtatónál 
60  P-99  Felcserélt érzékelők ondenzátornál

Kézi Hibás, felcserélt érzékelő   Berendezés leáll 
Kézi  Hibás, felcserélt érzékelő   Berendezés leáll 
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