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od jiných dodavatelů. 
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1 VARIANTY OVLADAČŮ
Nabízeny jsou tři varianty ovladačů: 

Podle typu nainstalovaného ovladače je pro ovládání jednotky a přístup k systémovým informacím  k dispozici více či 
méně tlačítek. 

Tlačítko Popis
W3000,

W3000 base
W 3000

compact
[MENU]: vstup do hlavního menu

[NAHORU]: pohyb v jednotlivých nabídkách a nastavení hodnot parametrů 
ovládání
[DOLŮ]: pohyb v jednotlivých nabídkách a nastavení hodnot parametrů 
ovládání
[ENTER]: potvrzení vložených údajů

[ESC]: návrat o jednu úroveň, pokud jste ve stromu nabídek, nebo návrat 
k ovladači jednotky
[ALARM]: zobrazení chybových hlášení a znovu obnovení normálních 
provozních podmínek

---
[NASTAVENÍ PARAMETRŮ]: přímý přístup do nabídky nastavování 
parametrů

--- [ON / OFF]: zapínání a vypínání zařízení

U každé kompresorové jednotky jsou též u ovladače W3000 následující diody: 

Symbol Barva Popis
zelená Jestliže dioda svítí nepřetržitě, kompresorová jednotka je zapnutá, jestliže bliká, 

kompresorová jednotka očekává pokyny.
červená Kompresorová jednotka je blokována chybovým stavem kompresoru či okruhu.
zelená Kompresorová jednotka je v režimu „vyvíjení chladu“

zelená Kompresorová jednotka je v režimu „samovolné chlazení“

zelená Kompresorová jednotka je v režimu „tepelné čerpadlo“

zelená Jestliže dioda svítí nepřetržitě, okruh je v režimu „rekuperace tepla“, jestliže dioda bliká, 
indikuje „závadu rekuperace tepla“.

zelená Jestliže dioda svítí nepřetržitě, okruh je v režimu „odmrazování“, jestliže bliká, zařízení je 
v režimu „odlučování kapek“.
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2 STRUKTURA MENU
Strukturované diagramy pro pohyb v jednotlivých menu jsou zobrazeny níže.

Obrázek 2.1: Strukturovaný diagram pro ovladače  W3000-W3000 compact

Obrázek 2.2: Strukturovaný diagram pro ovladač  W3000 base
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Menu jsou krátce popsána níže:

 Menu „Unit“ („Jednotka“) obsahuje informace, jako je teplota, tlak a stav okruhu.

 Menu „Setpoint“ („Nastavení hodnot“) se používá k nastavení hodnot jednotlivých funkcí. 

 V menu „In/Out“ („Vstupy/Výstupy“) se zobrazuje status digitálních vstupů a hodnoty načtené z analogových 
vstupů.  Zobrazuje se zde též status digitálních výstupů a napětí na analogových výstupech. Jestliže je 
nezbytné rozšíření (podle konfigurace jednotlivých parametrů), zobrazují se zde i dodatečné vstupy a 
výstupy. 

 Menu „Clock“ („Hodiny“); jestliže je nainstalována příslušná deska, používá se toto menu pro nastavení a 
zobrazení data a času. 

 Parametry, které se týkají programování daného uživatele jednotky lze zobrazit a nastavit v menu  „User“ 
(„Uživatelské menu“). 

 Menu „Manufacturer“ („Výrobce“) se používá k zobrazení a nastavení kritických parametrů systému. 



Ovládání GEA W3000

6 VK_2284893GB Změna vyhrazena - Rev. 05/2005

3 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ JEDNOTKY 

Upozornění: Připojte jednotku k přívodu elektrické energie nejméně 8 hodin před jejím spuštěním; pokud 
tak neučiníte, záruka na jednotku zaniká.

Po připojení jednotky (viz kapitola 3) máte několik možností, kterak jednotku spustit či vypnout: pomocí tlačítek na 
ovladači nebo výběrem funkce na displeji. Následující procedury mají přednost. V případě konfliktního nastavení 
jednotlivých parametrů jsou požadavky vybavovány podle následujícího pořadí důležitosti:   

- nejvyšší důležitost: zapnout/ vypnout z klávesnice ovladače – zapnout/ vypnout z nastavení parametrů
zapnout/ vypnout z digitálních vstupů
zapnout/ vypnout z časových pásů

- nejnižší důležitost: zapnout/ vypnout z protokolu

Pomocí tlačítka [ON/OFF]:

Jednotku lze takto vypnout pouze s ovladači W3000 a W3000 base. 

Postupujte následovně:
 ZAPNUTÍ JEDNOTKY: stiskněte tlačítko [ON/ OFF]
 VYPNUTÍ JEDNOTKY: stiskněte tlačítko [ON/ OFF]
U ovladače W3000 se na displeji zobrazí ON.
U ovladače W3000 base se na displeji zobrazí „On“ nebo „Off“ a rozsvítí se příslušná dioda. 

Pomocí parametru On/Off:

Pouze u ovladačů W3000 a W3000 compact.

Stav parametru „On/Off“ se zobrazuje na displeji ovladače. „Off“ znamená, že je jednotka vypnutá, „On“, že 
je jednotka zapnutá.
Postupujte následovně:
 ZAPNUTÍ JEDNOTKY: Výběr parametru „On/Off“ potvrďte stisknutím tlačítka [ENTER], po té pomocí 

tlačítek [NAHORU] a [DOLŮ] nastavte parametr tak, aby se zobrazovalo „On“. Potvrďte stisknutím tlačítka 
[ENTER]. Jestliže se i nadále zobrazuje na displeji „On“, znamená to, že je jednotka zapnutá.

 VYPNUTÍ JEDNOTKY: Zvolte parametr „On/Off“ a změňte na „Off“ obdobným způsobem, jako při zapnutí 
jednotky. Potvrďte tlačítkem [ENTER]. Jestliže se i nadále zobrazuje na displeji „Off“, znamená to, že je 
jednotka vypnutá.

Pomocí signálů z digitálního vstupu: 

Pouze pokud je ovladač vybaven digitálním vstupem (nebo má přídavné tlačítko na ovládacím panelu). 
Zkontrolujte, zda parametr „On/Off enable from digital input“ („Možnost zapínaní a vypínání pomocí 
digitálního vstupu“) je nastaven na „Yes“.
Jestliže je kontakt rozepnutý, jednotka je vypnutá, jestliže je sepnutý, je jednotka zapnutá. 

Postupujte následovně:
 ZAPNUTÍ JEDNOTKY: Sepněte kontakt On/Off ovladače. Na ovladači se zobrazí „On from digital input” a 

jednotka se zapne.
 VYPNUTÍ JEDNOTKY: Rozepněte kontakt On/Off ovladače. Na ovladači se zobrazí „Off from digital input”

a jednotka se vypne.

U ovladače W3000: stiskněte [MENU] / pomocí tlačítek [NAHORU] či [DOLŮ] zvolte menu „User“ / potvrďte 
tlačítkem [ENTER] / stiskněte [ENTER] pro napsání hesla / tlačítky [NAHORU] či [DOLŮ] vyberte heslo, 
potvrďte stisknutím [ENTER] / tlačítky [NAHORU] či [DOLŮ] zvolte nabídku „dI 0” (Možnost ovládání pomocí 
digitálního vstupu) / potvrzením [ENTER] se zobrazí současné nastavení parametru („Y” nebo „N”) / pokud 
chcete parametr změnit, stiskněte [ENTER] (displej bliká) / tlačítky [NAHORU] či [DOLŮ] zvolte jednu 
z možností. 
Pro zapnutí a vypnutí jednotky stiskněte tlačítko „Digital input” na ovládacím panelu. 
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Pomocí časových intervalů: 

Pouze u ovladačů  W3000 a W3000 compact a pokud je nainstalována časová deska. 
Ujistěte se, že se v menu „Clock“ na displeji nezobrazuje „Clock board not installed”  („časová deska není 
instalována“).
Zkontrolujte, zda je parametr „Time bands enable” („Možnost nastavení časových intervalů“) v menu „User“ 
nastaven na „Yes”.

 ZAPNUTÍ JEDNOTKY: V menu „Clock“ nastavte požadovaný čas zapnutí. Když uplyne nastavený čas, 
jednotka se zapne. Na úvodní obrazovce se objeví hláška „On from time bands” , která signalizuje, že se 
jednotka zapnula. Pozor, jestliže je nastaveno „Off“ pomocí klávesnice nebo „Off“ z digitálního vstupu, 
jednotka se nespustí.

 VYPNUTÍ JEDNOTKY: V menu „Clock“ nastavte požadovaný čas vypnutí. Když uplyne nastavený čas, 
jednotka se vypne. Na úvodní obrazovce se objeví hláška „Off from time bands” , která signalizuje, že se 
jednotka vypnula. 

Pomocí kontrolního protokolu:

Pouze pokud je namontována sériová deska. 

V menu „User“ zkontrolujte, zda jsou parametry „Supervisor enable”(„Řídící systém“) a „On/Off enable from 
supervisor” („Možnost zapínání a vypínání z kontrolního protokolu“) nastaveny na „Yes”.
Postupujte následovně: 
 ZAPNUTÍ JEDNOTKY: Z kontrolního protokolu zašlete příkaz k zapnutí jednotky. Na úvodní obrazovce se 

objeví hláška „On from supervisor”, která signalizuje, že se jednotka zapnula. Pozor, jestliže je nastaveno 
„Off“ pomocí klávesnice nebo „Off“ z digitálního vstupu, jednotka se nespustí.

 VYPNUTÍ JEDNOTKY: Z kontrolního protokolu zašlete příkaz k vypnutí jednotky. Na úvodní obrazovce se 
objeví hláška „Off from supervisor”, která signalizuje, že se jednotka vypnula.

U ovladače W3000 base je třeba dodržet následující postup: stiskněte [MENU] / pomocí tlačítek [NAHORU] 
či [DOLŮ] zvolte menu „User“ / potvrďte tlačítkem [ENTER] / stiskněte [ENTER] pro napsání hesla / tlačítky 
[NAHORU] či [DOLŮ] vyberte heslo, potvrďte stisknutím [ENTER] / tlačítky [NAHORU] či [DOLŮ] zvolte 
nabídku „SPr” (Možnost ovládání pomocí kontrolního protokolu) / potvrzením [ENTER] se zobrazí současné 
nastavení parametru / stiskněte [ENTER], displej bliká / tlačítky [NAHORU] či [DOLŮ] změňte nastavení a 
potvrďte stisknutím tlačítka [ENTER].

.
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4 PROGRAMOVÁNÍ 
Pomocí ovladače lze měnit následující nastavení. 

4.1) NASTAVENÍ PROVOZNÍHO REŽIMU 

Upozornění: Nepřepínejte z letního na zimní provozní režim, jestliže vstupní teplota není kolem 15°C. 
Nepřepínejte ze zimního na letní provozní režim, dokud není teplota přiváděné vody nižší než 30°C. 

Provozní režim jednotky lze nastavit různými způsoby. 
Lze nastavit jeden z následujících provozních režimů, pokud je daný režim s jednotkou kompatibilní:   

Provozní režim Popis
W3000 
base

chiller ch Zdroj chladu
chiller+rec Zdroj chladu plus rekuperace tepla
heat pump hp Tepelné čerpadlo
summer ch Zdroj chladu v letním režimu
summer ch+rec Zdroj chladu plus rekuperace tepla v letním režimu
summer rec Rekuperace tepla v letním režimu
recovery Pouze rekuperace tepla
summer auto Automat v letním režimu
winter hp Tepelné čerpadlo v zimním režimu
winter rec Rekuperace tepla v zimním režimu
winter auto Automat v zimním režimu
auto Automat

Následující procedury mají přednost: v případě konfliktního nastavení jednotlivých parametrů, jsou požadavky 
vybavovány podle následujícího pořadí důležitosti:   
- nejvyšší důležitost: změna prostřednictvím nastavení parametru

sum/win z digitálního vstupu
ch/ch+rec z digitálního vstupu

- nejnižší důležitost: změna prostřednictvím kontrolního protokolu

Pomocí parametru:

Ujistěte se, že je jednotka vypnutá. Nalistujte „nastavení parametrů“ ( „setpoint menu“) a vyberte parametr „Operating 
mode” („provozní režim“). Volbu parametru potvrďte stisknutím [ENTER] a tlačítky [NAHORU] či [DOLŮ] parametr 
změňte. Potvrďte stisknutím [ENTER]. Jestliže se zobrazuje příslušná hláška nastaveného režimu, znamená to, že byl 
provozní režim úspěšně změněn. 

U ovladače W3000 base: jednotku vypněte tlačítkem [ON/OFF] / stiskněte tlačítko [NASTAVENÍ PARAMETRŮ] / 
tlačítky [NAHORU] a [DOLŮ] zvolte MODE / potvrďte stisknutím [ENTER] / stiskněte [ENTER]. V tomto okamžiku 
kurzor bliká. Tlačítky [NAHORU] a [DOLŮ] zvolte „ch“ = zdroj chladu nebo „hp“ = tepelné čerpadlo. Potvrďte
stisknutím ENTER].  

Pomocí příkazu Sum/Win z digitálního vstupu:

Pouze pro jednotky s tepelným čerpadlem a pokud je digitální vstup k dispozici. 

Zkontrolujte, zda je v menu  „User“ parametr  “Sum/Win enable from digital input”  („Volba léto/zima z digitálního 
vstupu“) nastaven na „Yes“. 
Když je kontakt rozepnutý, jednotka je v zimním režimu, jestliže je sepnutý, je v režimu „léto“. Rozepnutím digitálního 
vstupu jednotku vypněte, změňte provozní režim a opět jednotku zapněte. 
U ovladače W3000 base vstupte do menu „User“ / tlačítky [NAHORU] a [DOLŮ] zvolte „DI S” / stisknutím [ENTER] se 
zobrazí současné nastavení / stiskněte [ENTER] a současné nastavení začne blikat, změňte jej tlačítky [NAHORU] a 
[DOLŮ] / tlačítkem [ENTER] potvrďte nové nastavení.
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Pomocí příkazu rekuperace tepla z digitálního vstupu:

Pouze u jednotek se zdrojem chladu a rekuperací tepla a je-li k dispozici digitální vstup. U ovladače W3000 base
takto nelze.
Postupujte následovně: V menu  „Recovery“ („Rekuperace“) zkontrolujte, zda je parametr „Recovery control enable 
from digital input” („Možnost ovládání rekuperace z digitálního vstupu“) nastaven na „Yes“. 
Když je kontakt rozepnutý, je jednotka v režimu „chiller+rec” , když je kontakt sepnutý, je jednotka v režimu „chiller”. 
Rozepnutím digitálního vstupu jednotku vypněte, změňte provozní režim a opět jednotku zapněte. 

Pomocí kontrolního protokolu:

Lze použít, pouze pokud je instalována sériová deska. 
V menu „User“ zkontrolujte, zda jsou parametry „Supervisor enable” a „Enable operating mode from supervisor” 
nastaveny na „Yes“. 
Ujistěte se, že je jednotka vypnutá. Z protokolu vyšlete příkaz ke změně provozního režimu. Provozní režim se změní 
pouze za předpokladu, že je jednotka vypnutá. 
U ovladače W3000 base pomocí tlačítka [ON/OFF] vypněte jednotku. Vstupte do menu  „User“ / tlačítky [NAHORU] a 
[DOLŮ] zvolte „SV M”/ stisknutím [ENTER] se zobrazí současné nastavení / stiskněte [ENTER] a současné nastavení 
začne blikat / nastavení změňte tlačítky [NAHORU] a [DOLŮ] / tlačítkem [ENTER] potvrďte nové nastavení. 
Z protokolu vyšlete příkaz ke změně provozního režimu. Provozní režim se změní pouze za předpokladu, že je 
jednotka vypnutá. 
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4.2) MENU USER (UŽIVATELSKÉ MENU)

„Uživatelské menu“ se používá k zobrazení a nastavení parametrů provozu, mezních hodnot a rekuperace.  Fyzikální 
principy některých speciálních funkcí jsou popsány níže. 

4.2.1 NASTAVENÍ

Podle typu hardwaru a typu použité kompresorové jednotky si lze zvolit (pro vnitřní či vnější teplotu) mezi 
KROKOVÝM a QUICK MIND nastavením hodnot. 
Poznámka: Některé funkce, jako je výběr typu kompresorové jednotky a nastavení modulace, lze nastavovat pouze 
z menu „Manufacturer“.

Hardware „XL“ Jiný hardware
Hermetický kompresor  Krokové nastavení (pouze vstup)

 Quick Mind nastavení (pouze výstup)
Alternativní kompresor  Krokové nastavení (pouze vstup)

 Quick Mind nastavení (pouze výstup)
Šroubový kompresor  Krokové nastavení (pouze vstup)

 Quick Mind nastavení (pouze výstup)
 Plynulé nastavení (pro výstup nutné 

nastavení Quick Mind)
Centrifugální 
kompresor

 Proporcionální krokové nastavení pro 
vstup a integrální pro výstup

Tabulka 4.3: Typy nastavení podle typu hardwaru a typu kompresorové jednotky 

Různé metody nastavení jsou blíže popsány níže. 

 METODA KROKOVÉHO NASTAVENÍ TEPLOTY (VSTUP):

Postup, jak nastavit parametr pro krokové nastavení teploty, naleznete v příloze Parametry. Krokové nastavení teploty 
a hysterezi lze nastavit pomocí příslušných parametrů v menu  „User“.   

Níže je uvedeno několik příkladů „krokového“ nastavení  teploty přiváděného vzduchu (vstupní teploty). 
Na obrázku 4.1 a 4.2 jsou znázorněny grafy proměnlivého řízení podle výkonu zařízení pro dva typické případy.

Obrázek 4.1: Tin je proměnlivá teplota přiváděného vzduchu,  Pout  je užitečný výkon v procentech (léto).
▄ = Set + hystereze/2

Léto (počet kroků = 2)

            Hystereze
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Obrázek 4.2: Tin je proměnlivá teplota přiváděného vzduchu,  Pout  je užitečný výkon v procentech (zima).
▄ = Set + hystereze /2

V Tabulkách 4.1 a 4.2 jsou uvedeny některé typické hodnoty výše zmíněných parametrů. Teoretická maximální a 
minimální výstupní teplota se odvíjí od fungování jednotky při jmenovité hodnotě průtoku vzduchu (při teplotě média 
ve výparníku 5°C a s dostatečným množstvím vody v systému je třeba zajistit, aby koeficient litry/ kW byl větší nebo 
rovno 11).

Počet 
kroků

Nast. 
teplota  (°C)

Hystereze
(°C)

Teor. min. teplota 
přiváděného vzduchu

Teor. min. teplota 
odváděného vzduchu

2 9,5 2,5 5,7 10,8
4 7 5 5,7 8,3

Tabulka 4.1: Obvyklé nastavení hodnot teploty a hystereze podle počtu kroků (léto)

Počet 
kroků

Nast. 
teplota  (°C)

Hystereze
(°C)

Teor. min. teplota 
přiváděného vzduchu

Teor. min. teplota 
odváděného vzduchu

2 42,5 2,5 41,2 46,3
4 45 5 43,7 46,3

Tabulka 4.2: Obvyklé nastavení hodnot teploty a hystereze podle počtu kroků (zima)

 METODA NASTAVENÍ QUICK MIND:

Metoda nastavení QUICK MIND není možná u zdrojů chladu s rekuperací tepla, s volným chlazením či u 
víceúčelových zařízení.   
V současné době lze metodou QUICK MIND nastavovat pouze teplotu odváděné vody. 
Uživatel musí nastavit pouze požadovanou teplotu odváděné vody, ostatní parametry systém přizpůsobí automaticky 
pomocí algoritmu Quick Mind. Obvykle používané hodnoty:

Zdroj chladu NASTAVENÁ TEPLOTA 7 °C
Tepelné čerpadlo NASTAVENÁ TEPLOTA 45 °C

QUICK MIND je adaptabilní algoritmus pro nastavení teploty vody upravované zdrojem chladu.  
Na obrázku 4.3 je znázorněno, jak toto nastavení funguje: 

Zima (počet kroků = 2)

              Hystereze
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Obrázek 4.3: Model nastavení QUICK MIND (v režimu léto a zima)

Nastavená teplota se nachází v mrtvé zóně. Jestliže se skutečná teplota též nachází v mrtvé zóně, počet aktivních 
kompresorů se nemění. 
Jestliže se po změně zatížení systému skutečná teplota dostane mimo mrtvou zónu, kompresory se podle potřeby 
zapnou nebo vypnou, aby se teplota opět vrátila do mrtvé zóny.  
Rozsah mrtvé zóny závisí na dynamických charakteristikách systému a především na množství vody v systému a na 
zatížení. Adaptabilní algoritmus je schopný „změřit“ dynamické charakteristiky systému a vypočítat minimální rozsah 
mrtvé zóny tak, aby byla přitom respektována doba náběhu kompresorů a maximální počet spuštění kompresoru za 
hodinu. 
Jak vstupní, tak výstupní teplotu lze nastavit. 

Jsou k dispozici též speciální funkce, které minimalizují počet spuštění kompresoru v případě velmi malého zatížení 
nebo při spouštění jednotky, kdy je skutečná teplota výrazně vyšší nebo nižší, než teplota nastavená. 

2 kompresory – maximální dovolený počet spuštění kompresoru za hodinu 8

Litry / kW 10,5 9,5 8,5 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5

ΔTout 3,2 3,2 3,4 3,4 3,6 3,8 4,0 4,4 5,2

2 kompresory – maximální dovolený počet spuštění kompresoru za hodinu 12

Litry / kW 10,5 9,5 8,5 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5

ΔTout 3,0 3,0 3,0 3,2 3,2 3,4 3,6 3,8 4,3

4 kompresory – maximální dovolený počet spuštění kompresoru za hodinu 8

Litry / kW 10,5 9,5 8,5 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5

ΔTout 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 2,0 2,3 2,7

4 kompresory – maximální dovolený počet spuštění kompresoru za hodinu 12

Litry / kW 10,5 9,5 8,5 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5

ΔTout 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 2,0 2,3 2,7

Tabulka 4.3: Maximální teoretický rozsah výstupní teploty při konstantním zatížení (v závislosti na množství vody 
v systému) 

Příklad reálných dat získaných při provozu s nastavením Quick Mind na straně výstupu uvádíme níže. 
Viz obrázek 4.4.

LÉTO

ZIMA

Kompresory zapnuté

Kompresory zapnuté

Kompresory vypnuté

Kompresory vypnuté

MRTVÁ ZÓNA

MRTVÁ ZÓNA

Nastavená teplota

Nastavená teplota
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Fase di avviamento controllato = Řízená fáze náběhu jednotky 
Adattamento zona neutra = Přizpůsobení mrtvé zóny 
Temperatura uscita evaporatore = Výstupní teplota výparníku 
Temperatura ingresso evaporatore = Vstupní teplota výparníku 
1 compressore attivo = Spuštěn 1 kompresor 
2 compressori attivi = Spuštěny 2 kompresory 

Obrázek 4.4: Příklad reálných dat s nastavením výstupní teploty quick-mind (osa x: čas [s]; osa y: Tout [°C] ).

Jedná se o příklad náběhu jednotky s velkým počátečním rozdílem mezi skutečnou a nastavenou teplotou (7°C). 
Přibližně 10 sekund po načtení údajů se spustí jeden kompresor. Druhý kompresor se zatím nespustí, jelikož 
algoritmus, který ovládá startovací fázi jednotky, kontroluje, zda je jeden kompresor dostatečný k dosažení nastavené 
teploty, a snaží se předejít zbytečnému spouštění kompresorů. Jelikož je výstupní teplota i po 200 sekundách stále 
ještě 12°C, spustí se i druhý kompresor, jinak by dosažení nastavené teploty trvalo příliš dlouho.
Po řízené fázi startování jednotky teplota klesá až do doby, než „vstoupí“ do mrtvé zóny. Algoritmus (čas t = 350 s) 
začne přizpůsobovat amplitudu mrtvé zóny tak, aby byl dodržen bezpečný čas náběhu kompresorů. Jak vidíte,
amplituda se později zmenšuje (t = 780 s, 950 s) až na absolutně nejmenší rozsah, kdy je ještě respektován 
bezpečný čas náběhu kompresorů. Lze si též povšimnout, že kompresory se spouštějí a vypínají, když výstupní 
teplota dosáhne horní či dolní hranice mrtvé zóny. Na příkladu vidíte, že výstupní teplota při běžném provozu kolísá 
přibližně o 3,5°C. 

 METODA NASTAVENÍ U CENTRIFUGÁLNÍCH KOMPRESORŮ:

Jednotky s centrifugálními kompresory lze řídit ovladačem W3000. 
Jednotky jsou nastavovány kombinovaně (krokově a plynule), spouštění kompresorů se řídí krokově.  
Níže jsou uvedeny diagramy vysvětlující, jak toto řízení funguje. 

Předpokládejme, že máme jednotku s jedním kompresorem (obrázek 4.5).
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Obrázek 4.5: Nastavení jednokompresorové jednotky. Min = teoretický minimální elektrický příkon kompresoru, Max 
= teoretický maximální elektrický příkon kompresoru 

Pojďme se krátce podívat, kdy se kompresor spouští (obrázek 4.6).
Jestliže teplota vody v systému leží v zóně A (obrázek 4.6a) nebo pod touto nastavenou hodnotou, kompresor je 
vypnutý. Amplituda zóny A se obvykle shoduje s rozdílem teplot ve výparníku, když kompresor funguje na minimální 
výkon. 
Jestliže teplota přiváděné vody přesáhne zónu A (obrázek 4.6b), kompresor se spustí a vypne se teprve, když teplota 
poklesne pod nastavenou hodnotu.
Jestliže teplota přiváděné vody leží v zóně B (obrázek 4.6c), výkon kompresoru se přizpůsobuje požadavkům 
systému. 

Obrázek 4.6 a) Obrázek 4.6 b)

Příkon
[kW]

Nastavená 
hodnota (0%)

% zapnutí 
kompresoru

Nastavená hodnota + 
hystereze (100%)

Požadovaný výkon 
termoregulátoru [%]

nastavená hodn.
+ hystereze

start kompresoru 1

nastavená hodn.

ZAP

VYP

nastavená hodn.
+ hystereze

start kompresoru 1

nastavená hodn.

ZAP

VYP



Ovládání GEA W3000

VK_2284893GB Změna vyhrazena 15

Obrázek 4.6 c)

Předpokládejme, že máme jednotku s více než jedním kompresorem (obrázek 4.7).

Obrázek 4.7: Nastavení jednotky se dvěma kompresory. Min = teoretický minimální elektrický příkon kompresoru, 
Max = teoretický maximální elektrický příkon kompresoru 

Pojďme se krátce podívat, kdy se kompresory spouští (obrázek 4.8).
Amplituda zóny A se shoduje s rozdílem teplot ve výparníku, když všechny kompresory fungují na minimální výkon.
Zóna A je součtem zón jednotlivých kompresorů (A1 + A2 + …).
Jestliže se teplota pohybuje v jedné z An zón, výkon jednotlivých kompresorů se přizpůsobuje požadavkům systému.
Pokud se teplota přesune do zóny An o jednu výše, aktivní kompresory poběží na minimální výkon a čekají, až se 
zapne další kompresor.  Po té se přizpůsobují v nové zóně.
Když se teplota přesune do zóny An o jednu níže, jeden kompresor se vypne a ostatní běží na minimální výkon. 

nastavená hodnota
+ hystereze

start kompresoru 1

nastavená hodnota

ZAP

Výkon [kW]
VYP

Nastavená hodnota
+ hystereze (100%)

Příkon
[kW]

Nastavená 
hodnota (0%)

% zapnutí 
kompresoru 1

% zapnutí 
kompresoru 2

Požadovaný výkon 
termoregulátoru [%]
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Obrázek 4.8: Nastavení jednotky se dvěma kompresory

 METODA KONTINUÁLNÍHO NASTAVENÍ U ŠROUBOVÝCH KOMPRESORŮ (modulované 
nastavení)

U šroubových kompresorů je pro modulované nastavení nutné nastavení teploty odváděné vody Quick mind.
Kontinuální nastavení je možné pouze u šroubových kompresorů „Bitzer“. 

Viz obrázek 4.9.
Nastavená teplota se nachází v mrtvé zóně. 
Pokud skutečná teplota též leží v této zóně, 
v počtu aktivních kompresorů  či v jejich 
výkonu se nic nemění (poloha regulační 
komory).
Jestliže teplota v systému po změně 
zatížení vzroste do zóny B, spouštějí se 
kompresory, aby se teplota opět vrátila do 
mrtvé zóny.
V zóně B se mění výkon kompresoru, aby 
se teplota vrátila do mrtvé zóny (DA).

Obrázek 4.9: Nastavení u šroubových kompresorů

Jakmile teplota v systému po změně zatížení poklesne do zóny C, kompresory se postupně vypínají, aby se teplota 
vrátila zpět do mrtvé zóny. 
V zóně C se mění výkon kompresoru, aby se teplota vrátila do mrtvé zóny (DA).
Rozsah mrtvé zóny závisí na dynamických charakteristikách systému a především na množství vody v systému a na 
zatížení. Adaptabilní algoritmus je schopný „změřit“ dynamické charakteristiky systému a vypočítat minimální rozsah 
mrtvé zóny tak, aby byla přitom respektována doba náběhu kompresorů a maximální počet spuštění kompresoru za 
hodinu. 

nastavená hodnota
+ hystereze

start kompresoru 1

start kompresoru 2

nastavená hodnota
Výkon [kW]

Výkon [kW]

Kompresor 1

Kompresor 2

nastavená hodnota

B (nárůst)

C (pokles)
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4.2.2 REKUPERACE TEPLA 
V menu „User“ je možné nastavit některé parametry rekuperace, jako je „Hystereze rekuperace“ a „Setpoint 
rekuperace“. 

Obrázek 4.10: Funkce rekuperace u 4-okruhové jednotky 

Hystereze rekuperace

Setpoint
rekuperace
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4.3) MENU SETPOINT (MENU NASTAVENÍ HODNOT)
Podle dostupných provozních režimů (zdroj tepla, tepelné čerpadlo a rekuperace tepla) lze provést řadu nastavení.  
U provozního režimu zdroj chladu a tepelné čerpadlo lze nastavit i hodnoty sekundárních parametrů (pouze pokud je 
k dispozici digitální vstup a v menu „User“ je aktivovaná funkce „Secondary setpoint“). 

4.4) MENU CLOCK (MENU HODINY)
U ovladače W3000 base není toto menu k dispozici. 

Po aktivaci časových intervalů v menu„User“ v parametru „Enable time bands” („Možnost nastavení časových 
intervalů“) lze podle potřeb nastavit jednotlivé intervaly a v každém z nich provozní režim a rozdílné nastavení teplot.  
V rámci 24 hodinové periody lze nastavit více časových intervalů (až 5). 
Na obrázku 4.11 je uveden příklad: začátek prvního intervalu je nastaven na 00:00 a konec pátého na 23:59; konec 
jednoho intervalu je zároveň začátkem intervalu následujícího. 
Pokud chcete použít méně intervalů, použijte u „přebytečných“ intervalů stejný čas začátku i konce, interval pak bude 
ignorován. Pro každý interval lze nastavit teploty zimního a letního provozního režimu a zapínání a vypínání jednotky. 
Jestliže je jednotka vypnutá, zůstává v režimu „Off from time bands” (časový vypínač).

Provoz dle regulace
Zařízení vypnuto

Obrázek 4.11: Příklad nastavení časových intervalů 
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5 CHYBOVÉ STAVY
Pro vstup do menu „Alarms“ (menu „Chybové stavy“) jednou stiskněte tlačítko [ALARM], zobrazí se hlášení o chybě a 
jeho kód. Pokud je zda více než jedno hlášení o chybě, v menu lze listovat pomocí tlačítek [NAHORU] a [DOLŮ].
U ovladače W3000 base se zobrazuje „NO A”, pokud zde žádné hlášení o chybě není, pokud ano, zobrazuje se
chybový kód. 
Menu lze opustit stisknutím jakéhokoliv jiného tlačítka. 

Uživatel může chybu pouze vymazat.
Vymazání chybového stavu: stiskněte znovu tlačítko [ALARM] a držte stisknuté, dokud se neobjeví zpráva „No 
Alarm Active” (u ovladačů  W3000 a W3000 compact) nebo „No A” (u ovladače W3000 base). Pokud se tato zpráva 
nezobrazí, znamená to, že jeden nebo více chybových stavů je stále aktivní. 

Tabulka chybových kódů 

KÓD POPIS Detaily RESET

002 Nesprávné pořadí fází
Špatné připojení fází. Jednotku zcela vypněte 
(zobrazuje se jen v případě, že je osazen vstup, 
který toto kontroluje)

A

003 Spínač průtoku výparníku

 U jednotek s hardwarem, který nerozlišuje 
průtokový spínač a tepelnou ochranu se tato 
chyba vybaví v případě přehřátí motoru čerpadla 
či pokud není zaznamenán žádný průtok 
výparníkem

 Zobrazuje se, pouze pokud je digitální vstup 
oddělen od tepelné ochrany čerpadla výparníku.

Výparníkem nic neprotéká.

AM

A

005 Nízká teplota přiváděné vody
Aktivní pouze v režimu „Tepelné čerpadlo“. Nízká 
teplota vody přitékající do výparníku.

S-A

006 Vysoká teplota přiváděné vody
Aktivní pouze v režimu „Zdroj chladu“. Vysoká 
teplota vody přitékající do výparníku.

S-A

010 Protimrazová ochrana výparníku

Nízká teplota vody vystupující z výparníku. Kromě 
ovladače W3000 base taktéž specifikuje, který 
z výparníků (když je jich namontováno více) se 
nachází v chybovém stavu.

M

014 Signál není aktivní
Zobrazuje se jen v případě, že je příslušný signál 
k dispozici (viz I/O menu). Jednotka se na základě 
externího signálu zastaví.

M

021 Malé množství vody
Teplota vody vystupující z výparníku se mění příliš 
rychle a v systému je proto nízká hladina vody.

S

022 Nízký průtok vody
Rozdíl teploty vody přicházející a odcházející 
z výparníku je příliš velký a čerpadlem proto 
protéká malé množství vody.

M

023 Vysoký průtok vody
Rozdíl teploty vody přicházející a odcházející 
z výparníku je příliš malý a čerpadlem proto protéká 
velké množství vody.

S

045 Průtokový spínač kondenzátoru Do kondenzátoru nepřitéká voda. A
046 Průtokový spínač rekuperátoru Do rekuperátoru nepřitéká voda. A

051 Údržba čerpadla 1
Dosažen limit provozních hodin pro údržbu (u 
jednotek pouze s 1 čerpadlem je čerpadlo 1 
čerpadlem výparníku).

S

052 Údržba čerpadla 2
Dosažen limit provozních hodin pro údržbu 
čerpadla 2 (u jednotek s více než 1 čerpadlem).

S

075 Protimrazová ochrana kondenzátoru

Nízká teplota vody vystupující z kondenzátoru. 
Kromě ovladače W3000 base taktéž specifikuje, 
který z kondenzátorů (když je jich namontováno 
více) se nachází v chybovém stavu.

M

076 Protimrazová ochrana rekuperátoru Nebezpečí zamrznutí rekuperačního výměníku. A
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KÓD POPIS Detaily RESET

081 Tepelná ochrana čerpadla 1
Čerpadlo 1 se přehřívá (u jednotek pouze s 1 
čerpadlem je čerpadlo 1 čerpadlem výparníku)

M

082 Tepelná ochrana čerpadla 2
Čerpadlo 2 se přehřívá (u jednotek s více než 
jedním čerpadlem). 

M

085 Tepelná ochrana čerpadla kondenzátoru Čerpadlo kondenzátoru se přehřívá M

086 Tepelná ochrana čerpadla rekuperátoru Čerpadlo rekuperátoru se přehřívá M

087 Tepelná ochrana glykolové pumpy
Glykolová pumpa se přehřívá (u jednotek s volným 
chlazením).

S/A

090 Pomocná deska není připojena
Pomocná deska není připojena (u jednotek se 3 
nebo 4 okruhy).

M

091 Deska rozšíření 1 nepřipojena
Hlavní deska rozšíření 1 nepřipojena. Nehledě na 
W3000 base se slovo hlavní používá u jednotek se 
3 nebo 4 okruhy.

S

092 Deska rozšíření 2 nepřipojena „stejné jako výše, pro rozšíření 2“ S

093 Deska rozšíření 3 nepřipojena „stejné jako výše, pro rozšíření 3“ S

094 Deska rozšíření 4 nepřipojena „stejné jako výše, pro rozšíření 4“ S

095 Deska rozšíření 5 nepřipojena „stejné jako výše, pro rozšíření 5“ S

101 Pomocná deska rozšíření 1 nepřipojena Pomocná deska rozšíření 1 nepřipojena. S

102 Pomocná deska rozšíření 2 nepřipojena „stejné jako výše, pro rozšíření 2“ S

103 Pomocná deska rozšíření 3 nepřipojena „stejné jako výše, pro rozšíření 3“ S

104 Pomocná deska rozšíření 4 nepřipojena „stejné jako výše, pro rozšíření 4“ S

105 Pomocná deska rozšíření 5 nepřipojena „stejné jako výše, pro rozšíření 5“ S

111 Olej, kompresor 1
Nedostatek oleje v kompresoru 1 díky nízké hladině 
nebo malému tlaku oleje.

M

112 Olej, kompresor 2 „ stejné jako výše, pro kompresor 2“ M

113 Olej, kompresor 3 „ stejné jako výše, pro kompresor 3“ M

114 Olej, kompresor 4 „ stejné jako výše, pro kompresor 4“ M

115 Olej, kompresor 5 „ stejné jako výše, pro kompresor 5“ M

116 Olej, kompresor 6 „ stejné jako výše, pro kompresor 6“ M

117 Olej, kompresor 7 „ stejné jako výše, pro kompresor 7“ M

118 Olej, kompresor 8 „ stejné jako výše, pro kompresor 8“ M

121 Vysoká teplota vzduchu, kompresor 1
Teplota vzduchu v kompresoru 1 vyšší, než je 
povolený limit.

M

122 Vysoká teplota vzduchu, kompresor 2 „ stejné jako výše, pro kompresor 2“ M

123 Vysoká teplota vzduchu, kompresor 3 „ stejné jako výše, pro kompresor 3“ M

124 Vysoká teplota vzduchu, kompresor 4 „ stejné jako výše, pro kompresor 4“ M

131 Závada, kompresor 1 Motor kompresoru 1 se přehřívá nebo jiná závada. M – A/M

132 Závada, kompresor 2 „ stejné jako výše, pro kompresor 2“ M – A/M

133 Závada, kompresor 3 „ stejné jako výše, pro kompresor 3“ M – A/M

134 Závada, kompresor 4 „ stejné jako výše, pro kompresor 4“ M – A/M

135 Závada, kompresor 5 „ stejné jako výše, pro kompresor 5“ M – A/M

136 Závada, kompresor 6 „ stejné jako výše, pro kompresor 6“ M – A/M

137 Závada, kompresor 7 „ stejné jako výše, pro kompresor 7“ M – A/M

138 Závada, kompresor 8 „ stejné jako výše, pro kompresor 8“ M – A/M
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KÓD POPIS Detaily RESET

151 Údržba, kompresor 1
Překročen limit provozních hodin pro údržbu u 
kompresoru 1.

S

152 Údržba, kompresor 2 „ stejné jako výše, pro kompresor 2“ S

153 Údržba, kompresor 3 „ stejné jako výše, pro kompresor 3“ S

154 Údržba, kompresor 4 „ stejné jako výše, pro kompresor 4“ S

155 Údržba, kompresor 5 „ stejné jako výše, pro kompresor 5“ S

156 Údržba, kompresor 6 „ stejné jako výše, pro kompresor 6“ S

157 Údržba, kompresor 7 „ stejné jako výše, pro kompresor 7“ S

158 Údržba, kompresor 8 „ stejné jako výše, pro kompresor 8“ S

211 Vysoký tlak, okruh 1 Signalizuje vysoký tlak v chladícím okruhu č. 1. M

212 Vysoký tlak, okruh 2 „ stejné jako výše, pro okruh 2“ M

213 Vysoký tlak, okruh 3 „ stejné jako výše, pro okruh 3“ M

214 Vysoký tlak, okruh 4 „ stejné jako výše, pro okruh 4“ M

221 Tepelná ochrana ventilátoru okruhu 1
Jeden z kondenzačních ventilátorů v okruhu 1 se 
přehřívá a zastavil se.

M

222 Tepelná ochrana ventilátoru okruhu 2 „ stejné jako výše, pro okruh 2“ M

223 Tepelná ochrana ventilátoru okruhu 3 „ stejné jako výše, pro okruh 3“ M

224 Tepelná ochrana ventilátoru okruhu 4 „ stejné jako výše, pro okruh 4“ M

231 Okruh 1, nízký tlak
Měnič/tlakový spínač v okruhu 1 zaznamenal nízký 
tlak.

A/M

232 Okruh 2, nízký tlak „ stejné jako výše, pro okruh 2“ A/M

233 Okruh 3, nízký tlak „ stejné jako výše, pro okruh 3“ A/M

234 Okruh 4, nízký tlak „ stejné jako výše, pro okruh 4“ A/M

241 Měnič 1, vysoký tlak
Měnič/tlakový spínač v chladícím okruhu 1 
zaznamenal vysoký tlak.

M

242 Měnič 2, vysoký tlak „ stejné jako výše, pro okruh 2“ M

243 Měnič 3, vysoký tlak „ stejné jako výše, pro okruh 3“ M

244 Měnič 4, vysoký tlak „ stejné jako výše, pro okruh 4“ M

251 Překročení času náběhu okruhu 1
Pravděpodobně pokus o spuštění bez freonu 
v okruhu 1.

A

252 Překročení času náběhu okruhu 2 „ stejné jako výše, pro okruh 2“ A

253 Překročení času náběhu okruhu 3 „ stejné jako výše, pro okruh 3“ A

254 Překročení času náběhu okruhu 4 „ stejné jako výše, pro okruh 4“ A

261 Únik freonu v okruhu 1
Pravděpodobně únik freonu z okruhu 1, jelikož 
chyba „Překročení času náběhu“ trvá více než 8 
hodin

S

262 Únik freonu v okruhu 2 „ stejné jako výše, pro okruh 2“ S

263 Únik freonu v okruhu 3 „ stejné jako výše, pro okruh 3“ S

264 Únik freonu v okruhu 4 „ stejné jako výše, pro okruh 4“ S

271 Lamely výměníku v okruhu 1 Kondenzační výměník okruhu 1 ucpaný. A/M

272 Lamely výměníku v okruhu 2 „ stejné jako výše, pro okruh 2“ A/M

273 Lamely výměníku v okruhu 3 „ stejné jako výše, pro okruh 3“ A/M

274 Lamely výměníku v okruhu 4 „ stejné jako výše, pro okruh 4“ A/M
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401 Závada sondy 10, deska 1
Závada sondy 10. Deska č. … se zobrazuje jen u 
jednotek se 3 nebo 4 okruhy, aby bylo jasné, funkce 
které desky je závadou sondy omezena.

A

402 Závada sondy 10, deska 2 „obdobné jako výše“ A

411 Závada sondy 1, deska 1 „obdobné jako výše“ A

412 Závada sondy 1, deska 2 „obdobné jako výše“ A

421 Závada sondy 2, deska 1 „obdobné jako výše“ A

422 Závada sondy 2, deska 2 „obdobné jako výše“ A

431 Závada sondy 3, deska 1 „obdobné jako výše“ A

432 Závada sondy 3, deska 2 „obdobné jako výše“ A

441 Závada sondy 4, deska 1 „obdobné jako výše“ A

442 Závada sondy 4, deska 2 „obdobné jako výše“ A

451 Závada sondy 5, deska 1 „obdobné jako výše“ A

452 Závada sondy 5, deska 2 „obdobné jako výše“ A

461 Závada sondy 6, deska 1 „obdobné jako výše“ A

462 Závada sondy 6, deska 2 „obdobné jako výše“ A

471 Závada sondy 7, deska 1 „obdobné jako výše“ A

472 Závada sondy 7, deska 2 „obdobné jako výše“ A

481 Závada sondy 8, deska 1 „obdobné jako výše“ A

482 Závada sondy 8, deska 2 „obdobné jako výše“ A

491 Závada sondy 9, deska 1 „obdobné jako výše“ A

492 Závada sondy 9, deska 2 „obdobné jako výše“ A

511 Závada sondy 1, rozšíření 1
Sonda 1 na hlavní desce rozšíření 1 vadná. U 
jednotek s 1 nebo 2 okruhy označováno pouze jako 
rozšíření 1.

A

512 Závada sondy 2, rozšíření 1 „obdobné jako výše“ A

513 Závada sondy 3, rozšíření 1 „obdobné jako výše“ A

514 Závada sondy 4, rozšíření 1 „obdobné jako výše“ A

521 Závada sondy 1, rozšíření 2 „obdobné jako výše“ A

522 Závada sondy 2, rozšíření 2 „obdobné jako výše“ A

523 Závada sondy 3, rozšíření 2 „obdobné jako výše“ A

524 Závada sondy 4, rozšíření 2 „obdobné jako výše“ A

525 Závada sondy 5, rozšíření 2 „obdobné jako výše“ A

526 Závada sondy 6, rozšíření 2 „obdobné jako výše“ A

527 Závada sondy 7, rozšíření 2 „obdobné jako výše“ A

531 Závada sondy 1, rozšíření 3 „obdobné jako výše“ A

532 Závada sondy 2, rozšíření 3 „obdobné jako výše“ A

533 Závada sondy 3, rozšíření 3 „obdobné jako výše“ A

534 Závada sondy 4, rozšíření 3 „obdobné jako výše“ A

541 Závada sondy 1, rozšíření 4 „obdobné jako výše“ A

542 Závada sondy 2, rozšíření 4 „obdobné jako výše“ A

543 Závada sondy 3, rozšíření 4 „obdobné jako výše“ A

544 Závada sondy 4, rozšíření 4 „obdobné jako výše“ A

551 Závada sondy 1, rozšíření 5 „obdobné jako výše“ A

552 Závada sondy 2, rozšíření 5 „obdobné jako výše“ A

553 Závada sondy 3, rozšíření 5 „obdobné jako výše“ A
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554 Závada sondy 4, rozšíření 5 „obdobné jako výše“ A

611 Závada sondy 1, pomocná d. rozšíření 1 Sonda 1 na pomocné desce rozšíření 1 vadná. A

612 Závada sondy 2, pomocná d. rozšíření 1 „obdobné jako výše“ A

613 Závada sondy 3, pomocná d. rozšíření 1 „obdobné jako výše“ A

614 Závada sondy 4, pomocná d. rozšíření 1 „obdobné jako výše“ A

621 Závada sondy 1, pomocná d. rozšíření 2 „obdobné jako výše“ A

622 Závada sondy 2, pomocná d. rozšíření 2 „obdobné jako výše“ A

623 Závada sondy 3, pomocná d. rozšíření 2 „obdobné jako výše“ A

624 Závada sondy 4, pomocná d. rozšíření 2 „obdobné jako výše“ A

625 Závada sondy 5, pomocná d. rozšíření 2 „obdobné jako výše“ A

626 Závada sondy 6, pomocná d. rozšíření 2 „obdobné jako výše“ A

627 Závada sondy 7, pomocná d. rozšíření 2 „obdobné jako výše“ A

631 Závada sondy 1, pomocná d. rozšíření 3 „obdobné jako výše“ A

632 Závada sondy 2, pomocná d. rozšíření 3 „obdobné jako výše“ A

633 Závada sondy 3, pomocná d. rozšíření 3 „obdobné jako výše“ A

634 Závada sondy 4, pomocná d. rozšíření 3 „obdobné jako výše“ A

641 Závada sondy 1, pomocná d. rozšíření 4 „obdobné jako výše“ A

642 Závada sondy 2, pomocná d. rozšíření 4 „obdobné jako výše“ A

643 Závada sondy 3, pomocná d. rozšíření 4 „obdobné jako výše“ A

644 Závada sondy 4, pomocná d. rozšíření 4 „obdobné jako výše“ A

651 Závada sondy 1, pomocná d. rozšíření 5 „obdobné jako výše“ A

652 Závada sondy 2, pomocná d. rozšíření 5 „obdobné jako výše“ A

653 Závada sondy 3, pomocná d. rozšíření 5 „obdobné jako výše“ A

654 Závada sondy 4, pomocná d. rozšíření 5 „obdobné jako výše“ A

Vysvětlivky ke sloupci „RESET”:

M = ruční vymazání chybového hlášení (jestliže je závada odstraněna, je třeba chybové hlášení 
vymazat ručně)

A = automatické vymazání chybového hlášení (jestliže je závada odstraněna, chybové hlášení se 
vymaže automaticky)

A/M = první tři pokusy automatické vymazání chybového hlášení, po té nutno vymazat ručně
S = signalizace na displeji (ale nenastavuje „kumulativní chybu“, která zastaví zařízení)
S-A = automatický reset signálu (který nezastaví zařízení) nebo chybového hlášení. Tento režim se volí 

pomocí parametru
M – A/M = ruční reset chybového hlášení (u hermetických, alternativních a šroubových kompresorů); u 

centrifugálních kompresorů první tři pokusy automatické vymazání chybového hlášení, po té nutno 
vymazat ručně
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PŘÍLOHA 1a : TABULKA VYOBRAZENÍ DIPLEJE OVLADAČE W3000 
V rámci jednoho menu se mezi jednotlivými nabídkami pohybujete stisknutím tlačítek [NAHORU] a [DOLŮ].
Potvrzením tlačítkem [ENTER] vstoupíte do vybraného parametru, hodnotu parametru lze změnit tlačítky [NAHORU] a 
[DOLŮ]. 

Zobrazení na displeji Popis Para

Com. : ON AL152
Mode : chiller
State : ON keypad
LIMIT    ID : 011    U : 01

Hlavní displej. Zobrazuje provozní režim a status.
Jednotku lze zapnout či vypnout příkazem On/Off: do menu vstoupíte stisknutím „Enter“, 
tlačítky „Nahoru“ a „Dolů“ zvolte „Com.:“, výběr potvrďte tlačítkem „Enter“.
Zobrazují se zde též následující hlášení:
„ALxxx“ : aktivní chybový stav,
„Sxxx“ : aktivní signál,
„U:xx“ : konfigurační adresy jednotky,
„ID:xxx“ : adresy řídícího systému.
Objevují se zde též symboly popisující status jednotky.

001

Temp. Req. Act.
Cool. 042 050 %
Rec. 040 050 %
Pump time       010 s

Zobrazuje požadavky ovládání a provozní procentuální výkon chlazení/ ohřevu a 
rekuperace (je-li k dispozici) jednotky.
Zobrazuje též náběhový čas čerpadla.

Temp. In. Out.
Evap. 12 . 5 07 . 0 °C
Rec. 35 . 6 40 . 5 °C
Cond. 38 . 0 42 . 5 °C

Zobrazuje teplotu přiváděné a odváděné vody. (výparník, rekuperátor a kondenzátor se 
zobrazují pouze, jsou-li namontovány).

Temp. In. Out.
Evap. 12 . 5 07 . 0 °C
Evap1 07 . 2 °C
Evap2 06 . 9 °C

(jestliže jsou namontovány 2 výparníky) Zobrazuje vstupní a výstupní teploty výparníku 
nebo kondenzátoru (podle toho, zda je jednotka v letním nebo zimním provozním 
režimu) a výstupní teplotu obou výparníků.

Temp. In. Out.
Cond. 24 . 3 22 . 4 °C
Cond.1 22 . 3 °C
Cond.2 22 . 4 °C

(jestliže jsou namontovány 2 kondenzátory) Zobrazuje vstupní a výstupní teploty 
výparníku nebo kondenzátoru (podle toho, zda je jednotka v letním nebo zimním 
provozním režimu) a výstupní teplotu obou kondenzátorů.

   User
 

Vstupujete do uživatelského menu. Tlačítky „Nahoru“ a „Dolů“ lze listovat mezi 
jednotlivými nabídkami, stisknutím tlačítka „Esc“ se vrátíte do předchozí nabídky.

Adjustment type
step

IN  INLET

Volba mezi krokovým nastavením nebo nastavením Quick Mind. Definuje se také, jaké 
sondy se nastavení týká. Jestliže má jednotka více než jeden výparník anebo je zvoleno 
krokové nastavení, lze nastavovat pouze čidlo vstupní teploty.

326
327

Start mode
standard

Volba mezi standardním nebo zrychleným náběhem (zobrazuje se pouze, je-li zvolen 
režim nastavení Quick Mind) 328

Dead area
width:

023  %

Nastavení oblasti mrtvé zóny kolem nastavené teploty v procentech, kdy kompresor není 
modulován (pouze u modulovaných šroubových kompresorů). 329

Inlet
adjustment:
Type PROPORTION.

Definuje typ nastavení (zobrazuje se pouze v režimu krokového nastavení vstupní 
teploty). 330

Integral time:
0600 s

Integral correction
limit: 005 %

Nastavení integračního času a korekčního limitu (zobrazuje se v režimu krokového 
nastavení vstupní teploty + nastavení integrovaného typu) 331

332

Chiller setpoint
limits:
Low 11 . 0  °C
High 20 . 0  °C

Hodnota maximální a minimální teploty, které lze nastavit jako vstupní teplotu
Poznámka: Pro jednotky provozované při nízkých teplotách je minimální hodnota, kterou 
lze nastavit, rovna bodu, kdy jednotka nezamrzá +2°C (zkontrolujte též hodnotu 
nastavenou pro zrychlené vypnutí jednotky v režimu nastavení Quick Mind).

333
334
335
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Zobrazení na displeji Popis Para

Chiller setpoint
limits:
Low 06 . 0  °C
High 18 . 0  °C

Hodnota maximální a minimální teploty, které lze nastavit jako výstupní teplotu
Poznámka: Pro jednotky provozované při nízkých teplotách je minimální hodnota, kterou 
lze nastavit, rovna bodu, kdy jednotka nezamrzá +2°C (zkontrolujte též hodnotu 
nastavenou pro zrychlené vypnutí jednotky v režimu nastavení Quick Mind).

336
337

Heat pump setpoint
limits:
Low 30 . 0  °C
High 44 . 0  °C

Maximální a minimální hodnoty, které lze nastavit jako vstupní teplotu (zobrazuje se, 
pouze pokud je nastavena konfigurace tepelné čerpadlo). 338

339

Heat pump setpoint
limits:
Low 30 . 0  °C
High 48 . 0  °C

Maximální a minimální hodnoty, které lze nastavit jako výstupní teplotu (zobrazuje se, 
pouze pokud je nastavena konfigurace tepelné čerpadlo). 340

341

Recovery setpoint
limits:
Low 30 . 0  °C
High 50 . 0  °C

Maximální a minimální nastavené teploty pro rekuperaci (zobrazuje se, pouze pokud je 
zvolena rekuperace) 342

343

Forced shutdown

Summer 04 . 5  °C
Winter 52 . 0  °C

(Pouze v režimu nastavení Quick Mind) Urychleně vypne kompresory, pokud:
Tout summer < summer minimum
nebo
Tout winter > winter maximum

344
345

Temperature adj.
band 02 . 5  °C
Recovery adj.
band 03 . 0  °C

Nastavení hystereze u teploty a rekuperace tepla.
346
347

Secondary setpoint
Enabled N

Umožňuje volbu hlavních nebo pomocných nastavených hodnot prostřednictvím 
vnějšího kontaktu (zobrazuje se pouze u kompatibilních jednotek). 348

External setpoint
Enabled 4-20  mA
Min. 00 . 0  °C
Max. 06 . 0  °C

Umožňuje úpravu nastavených hodnot prostřednictvím vnějšího vstupu, který lze 
nakonfigurovat na 4-20mA nebo 0-10V. Lze nastavit také maximální a minimální limity.
Jestliže je zvolena možnost nastavení časových intervalů, nelze zvolit externí úpravu 
nastavených hodnot (zobrazuje se pouze u kompatibilních jednotek). U jednotek 
s alternativními či šroubovými kompresory lze zvolit pouze signál 4-20 mA.

349
350
351
352

External rec setpoint
Enabled 4-20  mA
Min. 00 . 0  °C
Max. 06 . 0  °C

Umožňuje úpravu nastavených hodnot rekuperace prostřednictvím vnějšího vstupu, 
který lze nakonfigurovat na 4-20mA nebo 0-10V. Lze nastavit také maximální a 
minimální limity. Jestliže je zvolena možnost nastavení časových intervalů, nelze zvolit 
externí úpravu nastavených hodnot (zobrazuje se pouze u kompatibilních jednotek). U 
jednotek s alternativními či šroubovými kompresory lze zvolit pouze signál 4-20 mA.

353
354
355
356

Pump config.
Type of use :

automatic

(Zobrazuje se pouze v případě, že je nastaveno více než jedno čerpadlo) Volba, zda 
využívat obě čerpadla stejně (FIFO, jestliže mají obě stejný počet provozních hodin) 
nebo zda preferovat čerpadlo 1 či čerpadlo 2. 357

Minimum time between
pump switch-on and
compressor
switch-on 060 s

Definuje zpoždění mezi spuštěním čerpadla a spuštěním kompresoru po té, co byla 
spuštěna jednotka. 358

Delay in
pump
shutdown

060 s

Definuje zpoždění zastavení čerpadla po té, co byla jednotka vypnuta.

359

Compressor enable
Enabled Y

Umožňuje omezení výkonu jednotky.
360

Compressor enable
Summer 050  %
Winter 050  %
Recovery 050  %

Nastavení maximálního výkonu jednotky v procentech v letním, zimním (u jednotek 
s tepelným čerpadlem) provozním režimu a v režimu zpětného získávání tepla (kde je to 
možné, u kompatibilních jednotek).

361
362
363

On / Off enabled from
digital input : N
Summer/Winter : N

Volba zapínání a vypínání jednotky z vnějšího vstupu. U jednotek s tepelným čerpadlem 
umožňuje též přepínání mezi letním a zimním provozním režimem.

364
365



Ovládání GEA W3000

26 VK_2284893GB Změna vyhrazena - Rev. 05/2005

Zobrazení na displeji Popis Para

Time bands
enable  :

Disabled

Aktivuje/ deaktivuje časové intervaly. Časové intervaly nelze aktivovat, pokud je 
povoleno externí nastavení hodnot. 366

Serial line
configuration :

Supervision

Umožňuje odblokování a výběr zařízení připojených na sériovou desku („0“ = 
zablokováno, „1“ = řízení, kontrola, „2“ = řadič). Poznámka: Software není nutné 
odblokovávat.

367

Enable from Superv. :
On / Off : N
Operating mode : N

Umožňuje zapínání a vypínání jednotky ovládat z řídícího systému. Také tak lze přepínat 
provozní režim (při změně provozního režimu musí být jednotka vypnutá).

368
369

Serial settings for
Modus protocol
Speed 9600 baud
ID 011

Definuje parametry spojení s externím řízením: typ protokolu, komunikační rychlost a 
identifikační číslo jednotky. 

370
371
372

Language selection :
English

Select language

Volba jazyka; u všech dostupných jazyků v posledním řádku bliká „Select language“. 
Jakmile zvolíte požadovaný jazyk, program automaticky přeskočí na úvodní displej.
Poznámka: Na desce jsou uloženy až tři jazyky: italština, angličtina a jeden další jazyk. 373

W 3000

Code CA 07. 00 GB 
Man. C0240101 – 04 - 05

Zde naleznete informace o softwaru [Code CA07.00] a referenční číslo uživatelské 
příručky [Man. C0240101-04-05-GB]. Symbol uzavřeného zámku znázorňuje, že deska 
byla vybavena příslušným softwarem; u jednotek se 3 nebo 4 okruhy se zobrazují dva 
zámky.

Enter other
user
password

0000

Osobní heslo, které identifikuje každého, kdo změní přednastavené heslo.

   Clock
 

Vstupujete do menu nastavování času. Tlačítky „Nahoru“ a „Dolů“ lze listovat mezi 
jednotlivými nabídkami, stisknutím tlačítka „Esc“ se vrátíte do předchozí nabídky.

Clock board
not installed

Displej s informací o tom, že časová deska schází nebo je poškozená.

Clock
configuration :
Date Time
01/01/04 08:00

Aktuální nastavený čas a datum.

Time bands
not enabled.

See user menu

Informace o tom, že časové intervaly jsou nastaveny správně, ale jejich používání 
nebylo povoleno. Odblokování používání časových intervalů viz User menu.

Weekly timeable
Monday type A
Tuesday type A
Wednesday type A

Nastavení týdenního časového rozvrhu. 374
375
376

Weekly timeable
Thursday type A
Friday type A
Saturday disabled

Nastavení týdenního časového rozvrhu. 377
378
379

Weekly timeable
Sunday disabled

Nastavení týdenního časového rozvrhu.
380

Time band  1A  Off
Time 00:00 / 07:00
Sp  S 08.0°C   W  40.0°C
Sp  R 40.0°C

První denní časový interval. 381
382
383
384
385
386
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Time band  2A  Adj.
Time 07:00 / 12:00
Sp  S 07.0°C   W  45.0°C
Sp  R 45.0°C

Druhý denní časový interval. 387
388
389
390
391
392

Time band  3A  Off
Time 12:00 / 13:30
Sp  S 08.0°C   W  40.0°C
Sp  R 40.0°C

Třetí denní časový interval. 393
394
395
396
397
398

Time band  4A  Adj.
Time 13:30 / 19:30
Sp  S 07.0°C   W  45.0°C
Sp  R 45.0°C

Čtvrtý denní časový interval. 399
400
401
402
403
404

Time band  5A  Off
Time 19:¨30  / 23:59
Sp  S 08.0°C   W  40.0°C
Sp  R 40.0°C

Pátý denní časový interval. 405
406
407
408

   In / Out
 

Vstupujete do menu In/Out. Tlačítky „Nahoru“ a „Dolů“ lze listovat mezi jednotlivými 
nabídkami, stisknutím tlačítka „Esc“ se vrátíte do předchozí nabídky.

Dig. In.  master
12345 67890 12345
CCCCC CCCCC CCCCC
CCC

Zobrazuje a blíže specifikuje stav digitálních vstupů.
C: kontakt sepnutý
O: kontakt rozepnutý
Počet zobrazovaných vstupů závisí na typu jednotky. (číslice ve druhém řádku slouží 
jako odkaz).
Hlavní (master) je specifikován jen u jednotek se 3 nebo 4 okruhy.

Dig. Out.  master
12345 67890 12345
CCCCC CCCCC CCCCC
CCC

Zobrazuje a blíže specifikuje stav digitálních výstupů.
C: kontakt sepnutý
O: kontakt rozepnutý
Počet zobrazovaných výstupů závisí na typu jednotky. (číslice ve druhém řádku slouží 
jako odkaz).
Hlavní (master) je specifikován jen u jednotek se 3 nebo 4 okruhy.

An.  In.  master
N° Value
1 07.3  bar
2 12.3 °C

Zobrazuje analogové vstupy 1 a 2.
Hlavní (master) je specifikován pouze u jednotek se 3 nebo 4 okruhy.

An.  In.  master
N° Value
3 12.3  °C
4 12.3 °C

Zobrazuje analogové vstupy 3 a 4.
Hlavní (master) je specifikován pouze u jednotek se 3 nebo 4 okruhy.

An.  In.  master
N° Value
5 12.3 °C
6 07.3  bar

Zobrazuje analogové vstupy 5 a 6.
Hlavní (master) je specifikován pouze u jednotek se 3 nebo 4 okruhy.

An.  In.  master
N° Value
7 05.3  °C
8 00.0

Zobrazuje analogové vstupy 7 a 8.
Hlavní (master) je specifikován pouze u jednotek se 3 nebo 4 okruhy.
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An.  In.  master
N° Value
9 00.0  °C
10 A

Zobrazuje analogové vstupy 9 a 10.
Hlavní (master) je specifikován pouze u jednotek se 3 nebo 4 okruhy.

An.  Out.  master
N° Value
1 00.0  V
2 00.0  V

Zobrazuje napětí na analogových výstupech 1 a 2.
Hlavní (master) je specifikován pouze u jednotek se 3 nebo 4 okruhy.

An.  Out.  master
N° Value
3 00.0  V
4 00.0  V

Zobrazuje napětí na analogových výstupech 3 a 4.
Hlavní (master) je specifikován pouze u jednotek se 3 nebo 4 okruhy.

An.  Out.  master
N° Value
5 00.0  V
6 00.0  V

Zobrazuje napětí na analogových výstupech 5 a 6.
Hlavní (master) je specifikován pouze u jednotek se 3 nebo 4 okruhy.

Master expansions
Exp. 1: Y Exp. 2: N
Exp. 3: Y Exp. 4: N
Exp. 5: N

Prověřuje připojení desek rozšíření. N znamená, že s deskou rozšíření specifikovanou 
na dané adrese není žádné spojení.
Jestliže například rozšíření s adresou 5 musí být připojeno a rozšíření s adresou 3 je 
konfigurováno omylem, zobrazí se „…3: Y“ a „… 5: N“.
Hlavní (master) je specifikován pouze u jednotek se 3 nebo 4 okruhy.

Dig. In.  master   exp1
12345 67890 12345
CCCCC CCCCC CCCCC
CCC

Zobrazuje a blíže specifikuje stav digitálních vstupů rozšíření 1 (je-li přítomno).
C: kontakt sepnutý
O: kontakt rozepnutý
Hlavní (master) je specifikován jen u jednotek se 3 nebo 4 okruhy.

Dig. Out.  master   exp1
12345 67890 12345
CCCCC CCCCC CCCCC
CCC

Zobrazuje a blíže specifikuje stav digitálních výstupů rozšíření 1 (je-li přítomno).
C: kontakt sepnutý
O: kontakt rozepnutý
Hlavní (master) je specifikován jen u jednotek se 3 nebo 4 okruhy.

An.  In.  master  exp1
N° Value
1 35.6  °C
2 40.5 °C

Zobrazuje analogové vstupy 1 a 2 rozšíření 1(je-li přítomno).
Hlavní (master) je specifikován pouze u jednotek se 3 nebo 4 okruhy.

An.  In.  master  exp1
N° Value
3 37.2  °C
4 37.2 °C

Zobrazuje analogové vstupy 3 a 4 rozšíření 1 (je-li přítomno).
Hlavní (master) je specifikován pouze u jednotek se 3 nebo 4 okruhy.

Dig. In.  master   exp2
12345 67890 12345
CCCCC CCCCC CCCCC
CCC

Zobrazuje a blíže specifikuje stav digitálních vstupů rozšíření 2 (je-li přítomno).
C: kontakt sepnutý
O: kontakt rozepnutý
Hlavní (master) je specifikován jen u jednotek se 3 nebo 4 okruhy.

Dig. Out.  master   exp2
12345 67890 12345
CCCCC CCCCC CCCCC
CCC

Zobrazuje a blíže specifikuje stav digitálních výstupů rozšíření 2 (je-li přítomno).
C: kontakt sepnutý
O: kontakt rozepnutý
Hlavní (master) je specifikován jen u jednotek se 3 nebo 4 okruhy.

An.  In.  master  exp2
N° Value
1 04.2  bar
2 03.9  bar

Zobrazuje analogové vstupy 1 a 2 rozšíření 2 (je-li přítomno).
Hlavní (master) je specifikován pouze u jednotek se 3 nebo 4 okruhy.

An.  In.  master  exp2
N° Value
3 35.6  °C
4 40.5  °C

Zobrazuje analogové vstupy 3 a 4 rozšíření 2 (je-li přítomno).
Hlavní (master) je specifikován pouze u jednotek se 3 nebo 4 okruhy.

An.  In.  master  exp2
N° Value
5 22.3  °C
6 24.2  °C

Zobrazuje analogové vstupy 5 a 6 rozšíření 2 (je-li přítomno).
Hlavní (master) je specifikován pouze u jednotek se 3 nebo 4 okruhy.

An.  In.  master  exp2
N° Value
7 22.4  °C
8    -     °C

Zobrazuje analogové vstupy 7 a 8 rozšíření 2 (je-li přítomno).
Hlavní (master) je specifikován pouze u jednotek se 3 nebo 4 okruhy.
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Dig. In.  master   exp3
12345 67890 12345
CCCCC CCCCC CCCCC
CCC

Zobrazuje a blíže specifikuje stav digitálních vstupů rozšíření 3 (je-li přítomno).
C: kontakt sepnutý
O: kontakt rozepnutý
Hlavní (master) je specifikován jen u jednotek se 3 nebo 4 okruhy.

Dig. Out.  master   exp3
12345 67890 12345
CCCCC CCCCC CCCCC
CCC

Zobrazuje a blíže specifikuje stav digitálních výstupů rozšíření 3 (je-li přítomno).
C: kontakt sepnutý
O: kontakt rozepnutý
Hlavní (master) je specifikován jen u jednotek se 3 nebo 4 okruhy.

An.  In.  master  exp3
N° Value
1 06.0  °C
2 00.0  °C

Zobrazuje analogové vstupy 1 a 2 rozšíření 3 (je-li přítomno).
Hlavní (master) je specifikován pouze u jednotek se 3 nebo 4 okruhy.

An.  In.  master  exp3
N° Value
3 00.0  °C
4 00.0  °C

Zobrazuje analogové vstupy 3 a 4 rozšíření 3 (je-li přítomno).
Hlavní (master) je specifikován pouze u jednotek se 3 nebo 4 okruhy.

An.  Out.  master  exp3
N° Value
1 00.0  V

Zobrazuje napětí na analogovém výstupu 1 rozšíření 3 (je-li přítomno).
Hlavní (master) je specifikován pouze u jednotek se 3 nebo 4 okruhy.

Dig. In.  master   exp4
12345 67890 12345
CCCCC CCCCC CCCCC
CCC

Zobrazuje a blíže specifikuje stav digitálních vstupů rozšíření 4 (je-li přítomno).
C: kontakt sepnutý
O: kontakt rozepnutý
Hlavní (master) je specifikován jen u jednotek se 3 nebo 4 okruhy.

Dig. Out.  master   exp4
12345 67890 12345
CCCCC CCCCC CCCCC
CCC

Zobrazuje a blíže specifikuje stav digitálních výstupů rozšíření 4 (je-li přítomno).
C: kontakt sepnutý
O: kontakt rozepnutý
Hlavní (master) je specifikován jen u jednotek se 3 nebo 4 okruhy.

An.  In.  master  exp4
N° Value
1 A
2 A

Zobrazuje analogové vstupy 1 a 2 rozšíření 4 (je-li přítomno).
Hlavní (master) je specifikován pouze u jednotek se 3 nebo 4 okruhy.

An.  In.  master  exp4
N° Value
3 A
4 A

Zobrazuje analogové vstupy 1 a 2 rozšíření 4 (je-li přítomno).
Hlavní (master) je specifikován pouze u jednotek se 3 nebo 4 okruhy.

Dig. In.  master   exp5
12345 67890 12345
CCCCC CCCCC CCCCC
CCC

Zobrazuje a blíže specifikuje stav digitálních vstupů rozšíření 5 (je-li přítomno).
C: kontakt sepnutý
O: kontakt rozepnutý
Hlavní (master) je specifikován jen u jednotek se 3 nebo 4 okruhy.

Dig. Out.  master   exp5
12345 67890 12345
CCCCC CCCCC CCCCC
CCC

Zobrazuje a blíže specifikuje stav digitálních výstupů rozšíření 5 (je-li přítomno).
C: kontakt sepnutý
O: kontakt rozepnutý
Hlavní (master) je specifikován jen u jednotek se 3 nebo 4 okruhy.

An.  In.  master  exp5
N° Value
1 00.0  °C
2 00.0  °C

Zobrazuje analogové vstupy 1 a 2 rozšíření 5 (je-li přítomno).
Hlavní (master) je specifikován pouze u jednotek se 3 nebo 4 okruhy.

An.  In.  master  exp5
N° Value
3 00.0  °C
4 00.0  °C

Zobrazuje analogové vstupy 3 a 4 rozšíření 5 (je-li přítomno).
Hlavní (master) je specifikován pouze u jednotek se 3 nebo 4 okruhy.

Dig. In.  slave
12345 67890 12345
CCCCC CCCCC CCCCC
CCC

Zobrazuje a blíže specifikuje stav digitálních vstupů.
C: kontakt sepnutý
O: kontakt rozepnutý
Počet zobrazovaných vstupů závisí na typu jednotky. (číslice ve druhém řádku slouží 
jako odkaz).

Dig. Out.  slave
12345 67890 12345
CCCCC CCCCC CCCCC
CCC

Zobrazuje a blíže specifikuje stav digitálních výstupů.
C: kontakt sepnutý
O: kontakt rozepnutý
Počet zobrazovaných vstupů závisí na typu jednotky. (číslice ve druhém řádku slouží 
jako odkaz).
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An.  In.  slave
N° Value
1 07.3  bar
2 12.3  °C

Zobrazuje analogové vstupy 1 a 2.

An.  In.  slave
N° Value
3 12.3  °C
4 12.3  °C

Zobrazuje analogové vstupy 3 a 4.

An.  In.  slave
N° Value
5 12.3  °C
6 07.3  bar

Zobrazuje analogové vstupy 5 a 6.

An.  In.  slave
N° Value
7 05.3  °C
8 00.0

Zobrazuje analogové vstupy 7 a 8.

An.  In.  slave
N° Value
9 00.0  °C
10 A

Zobrazuje analogové vstupy 9 a 10.

An.  Out.  slave
N° Value
1 00.0  V
2 00.0  V

Zobrazuje napětí na analogových výstupech 1 a 2.

An.  Out.  slave
N° Value
3 00.0  V
4 00.0  V

Zobrazuje napětí na analogových výstupech 3 a 4.

An.  Out.  slave
N° Value
5 00.0  V
6 00.0  V

Zobrazuje napětí na analogových výstupech 5 a 6.

Slave expansions
Exp. 1: Y Exp. 2: N
Exp. 3: Y Exp. 4: N
Exp. 5: N

Prověřuje připojení desek rozšíření. N znamená, že s deskou rozšíření specifikovanou 
na dané adrese není žádné spojení.
Jestliže například rozšíření s adresou 5 musí být připojeno a rozšíření s adresou 3 je 
konfigurováno omylem, zobrazí se „…3: Y“ a „… 5: N“.

Dig. In.  slave  exp1
12345 67890 12345
CCCCC CCCCC CCCCC
CCC

Zobrazuje a blíže specifikuje stav digitálních vstupů rozšíření 1 (je-li přítomno).
C: kontakt sepnutý
O: kontakt rozepnutý

Dig. Out.  slave  exp1
12345 67890 12345
CCCCC CCCCC CCCCC
CCC

Zobrazuje a blíže specifikuje stav digitálních výstupů rozšíření 1 (je-li přítomno).
C: kontakt sepnutý
O: kontakt rozepnutý

An.  In.  slave  exp1
N° Value
1 35.6  °C
2 40.5  °C

Zobrazuje analogové vstupy 1 a 2 rozšíření 1(je-li přítomno).

An.  In.  slave  exp1
N° Value
3 37.2  °C
4 37.2  °C

Zobrazuje analogové vstupy 3 a 4 rozšíření 1 (je-li přítomno).

Dig. In.  slave  exp2
12345 67890 12345
CCCCC CCCCC CCCCC
CCC

Zobrazuje a blíže specifikuje stav digitálních vstupů rozšíření 2 (je-li přítomno).
C: kontakt sepnutý
O: kontakt rozepnutý

Dig. Out.  slave  exp2
12345 67890 12345
CCCCC CCCCC CCCCC
CCC

Zobrazuje a blíže specifikuje stav digitálních výstupů rozšíření 2 (je-li přítomno).
C: kontakt sepnutý
O: kontakt rozepnutý
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An.  In.  slave  exp2
N° Value
1 04.2  bar
2 03.9  bar

Zobrazuje analogové vstupy 1 a 2 rozšíření 2 (je-li přítomno).

An.  In.  slave  exp2
N° Value
3 35.6  °C
4 40.5  °C

Zobrazuje analogové vstupy 3 a 4 rozšíření 2 (je-li přítomno).

An.  In.  slave  exp2
N° Value
5 22.3  °C
6 24.2  °C

Zobrazuje analogové vstupy 5 a 6 rozšíření 2 (je-li přítomno).

An.  In.  slave  exp2
N° Value
7 22.4  °C
8    -     °C

Zobrazuje analogové vstupy 7 a 8 rozšíření 2 (je-li přítomno).

Dig. In.  slave  exp3
12345 67890 12345
CCCCC CCCCC CCCCC
CCC

Zobrazuje a blíže specifikuje stav digitálních vstupů rozšíření 3 (je-li přítomno).
C: kontakt sepnutý
O: kontakt rozepnutý

Dig. Out.  slave  exp3
12345 67890 12345
CCCCC CCCCC CCCCC
CCC

Zobrazuje a blíže specifikuje stav digitálních výstupů rozšíření 3 (je-li přítomno).
C: kontakt sepnutý
O: kontakt rozepnutý

An.  In.  slave  exp3
N° Value
1 06.0  °C
2 00.0  °C

Zobrazuje analogové vstupy 1 a 2 rozšíření 3 (je-li přítomno).

An.  In.  slave  exp3
N° Value
3 00.0  °C
4 00.0  °C

Zobrazuje analogové vstupy 3 a 4 rozšíření 3 (je-li přítomno).

An.  Out.  slave exp3
N° Value
1 00.0  V

Zobrazuje napětí na analogovém výstupu 1 rozšíření 3 (je-li přítomno).

Dig. In.  slave  exp4
12345 67890 12345
CCCCC CCCCC CCCCC
CCC

Zobrazuje a blíže specifikuje stav digitálních vstupů rozšíření 4 (je-li přítomno).
C: kontakt sepnutý
O: kontakt rozepnutý

Dig. Out.  slave  exp4
12345 67890 12345
CCCCC CCCCC CCCCC
CCC

Zobrazuje a blíže specifikuje stav digitálních výstupů rozšíření 4 (je-li přítomno).
C: kontakt sepnutý
O: kontakt rozepnutý

An.  In.  slave  exp4
N° Value
1 A
2 A

Zobrazuje analogové vstupy 1 a 2 rozšíření 4 (je-li přítomno).

An.  In.  slave  exp4
N° Value
3 A
4 A

Zobrazuje analogové vstupy 1 a 2 rozšíření 4 (je-li přítomno).

Dig. In.  slave  exp5
12345 67890 12345
CCCCC CCCCC CCCCC
CCC

Zobrazuje a blíže specifikuje stav digitálních vstupů rozšíření 5 (je-li přítomno).
C: kontakt sepnutý
O: kontakt rozepnutý

Dig. Out.  slave  exp5
12345 67890 12345
CCCCC CCCCC CCCCC
CCC

Zobrazuje a blíže specifikuje stav digitálních výstupů rozšíření 5 (je-li přítomno).
C: kontakt sepnutý
O: kontakt rozepnutý
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An.  In.  slave  exp5
N° Value
1 00.0  °C
2 00.0  °C

Zobrazuje analogové vstupy 1 a 2 rozšíření 5 (je-li přítomno).

An.  In.  slave  exp5
N° Value
3 00.0  °C
4 00.0  °C

Zobrazuje analogové vstupy 3 a 4 rozšíření 5 (je-li přítomno).

   Setpoint
 

Vstupní obrazovka do menu Setpoint (Nastavení hodnot). Tlačítky „Nahoru“ a „Dolů“ lze 
listovat mezi jednotlivými nabídkami, stisknutím tlačítka „Esc“ se vrátíte do předchozí 
nabídky.

Unit type :
chille
Operating mode :
chiller

Zobrazení typu jednotky a nastavení provozního režimu.

Aktive setpoint :

Main 07.0  °C
Recovery 42.5  °C

Zobrazuje aktuální nastavení hodnot. Jestliže se v pravém horním rohu zobrazuje 
písmeno R, je aktivní sekundární nastavení hodnot. 409

Chiller setpoint
07.0  °C

Heatpump setpoint
42.5  °C

Nastavení hodnot chilleru a tepelného čerpadla pro regulaci na vstupu.

Chiller setpoint
11.0  °C

Heatpump setpoint
45.0  °C

Nastavení hodnot chilleru a tepelného čerpadla pro regulaci na výstupu. 410
411
412

Secondary chiller 
setpoint 07.0  °C
Secondary heatpump 
setpoint 45.0  °C

Sekundární nastavení hodnot (zobrazuje se jen v případě, že je sekundární  nastavení 
hodnot možné). 413

414

Recovery setpoint
42.5 °C

Nastavení hodnot rekuperace (zobrazuje se jen v případě, že je rekuperace aktivní). 415
416

   Unit
 

Vstupní obrazovka do menu Unit (Jednotka). Tlačítky „Nahoru“ a „Dolů“ lze listovat mezi 
jednotlivými nabídkami, stisknutím tlačítka „Esc“ se vrátíte do předchozí nabídky. 417

Temp. In. Out.
Evap. 12.5 07.0  °C
Rec. 35.6 40.5  °C
Cond. 38.0 42.5  °C

Zobrazení vstupní a výstupní teploty výparníku, výměníku tepla a kondenzátoru (Jsou-li 
nainstalovány).

Temp. In. Out.
Evap. 12.5 07.0  °C
Evap1 40.5  °C
Evap2 42.5  °C

(Jestliže jsou namontovány 2 výparníky) Zobrazení vstupní a výstupní teploty výparníku 
či kondenzátoru (podle toho, zda je jednotka v letním nebo zimním provozním režimu) a 
výstupní teplotu obou výparníků.

Temp. In. Out.
Cond. 24.3 22.4  °C
Cond1 22.3  °C
Cond2 22.4  °C

(Jestliže jsou namontovány 2 kondenzátory) Zobrazení vstupní a výstupní teploty 
výparníku či kondenzátoru (podle toho, zda je jednotka v letním nebo zimním provozním 
režimu) a výstupní teplotu obou kondenzátorů.

Temp.
External air 05.3  °C
Freecooling 06.0  °C

Zobrazení teploty venkovního vzduchu nebo volného chlazení. (jestliže jsou 
namontována čidla)

Circ1 Circ2
hp 07.3 07.3  bar
lp 04.2 03.9  bar
st Off Off

Zobrazení hodnot vysokého a nízkého tlaku (jestliže je namontován měnič) a kódování 
provozního režimu okruhu 1 a 2.
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Circ3 Circ4
hp 07.3 07.3  bar
lp 04.2 03.9  bar
st Off Off

Zobrazení hodnot vysokého a nízkého tlaku (jestliže je namontován měnič) a kódování 
provozního režimu okruhu 3 a 4.

Circ1 Circ2
tc 07.3 07.3  °C
tl 00.0 00.0  °C
subc 00.0 00.0  °C

(U zdrojů chladu s rekuperací tepla) Zobrazení tlaku převedeného na hodnoty teploty, 
teploty kapaliny a kalkulace hodnot dílčího chlazení okruhů 1 a 2.

Circ3 Circ4
tc 07.3 07.3  °C
tl 00.0 00.0  °C
subc 00.0 00.0  °C

(U zdrojů chladu s rekuperací tepla) Zobrazení tlaku převedeného na hodnoty teploty, 
teploty kapaliny a kalkulace hodnot dílčího chlazení okruhů 3 a 4.

Timer tuning defrost
Range 1200    -  03600  s

Free Defrost 0370  s

U časově řízeného odmrazování zobrazuje časové rozpětí zpoždění odmrazování 
v závislosti na vnější teplotě.
Zobrazuje též maximální délku trvání volného rozmrazování v závislosti na vnější 
teplotě.

Circ1 Circ2
Time 02700 02700  s

Timer tuning defrost

Zobrazuje zpoždění odmrazování vypočítané algoritmem časově řízeného odmrazování.

Circ3 Circ4
Time 02700 02700  s

Timer tuning defrost

Zobrazuje zpoždění odmrazování vypočítané algoritmem časově řízeného odmrazování.

Circ1 Circ2
Time 0188 0125  s
Max 0290 0270  s
Free Defrost

Zobrazuje povolenou délku volného odmrazování a maximální dobu trvání procedury 
v závislosti na délce zpoždění.

Circ3 Circ4
Time 0188 0125  s
Max 0290 0270  s
Free Defrost

Zobrazuje povolenou délku volného odmrazování a maximální dobu trvání procedury 
v závislosti na délce zpoždění.

Circ1 Circ2
defr N N
T. del 0904 0000  s
T. def 0000 0028  s

Zobrazuje status odmrazování okruhu 1 a 2, zpoždění před spuštěním odmrazování a 
čas odmrazování.

Circ3 Circ4
defr N N
T. del 0904 0000  s
T. def 0000 0028  s

Zobrazuje status odmrazování okruhu 3 a 4, zpoždění před spuštěním odmrazování a 
čas odmrazování.

Discharge temp.
Comp. 1 105.3 °C
Comp. 2 098.4 °C

Zobrazuje výstupní teplotu kompresorů 1 a 2 (jsou-li namontována příslušná čidla).

Discharge temp.
Comp. 3 105.3 °C
Comp. 4 098.4 °C

Zobrazuje výstupní teplotu kompresorů 3 a 4 (jsou-li namontována příslušná čidla).

Analogue outputs:
Condens. adj.  1 : 000  %
Condens. adj.  2 : 000  %

Zobrazuje analogové výstupy 1 a 2. Zobrazuje procentuální zatížení připojených zařízení 
(u nelineárních zařízení neplatí korespondence s přiváděným napětím V). Srovnává 
nastavení kondenzátorů 1-2 s jednoduchým či duálním nastavením ventilace.

Analogue outputs:
Condens. adj.  3 : 000  %
Condens. adj.  4 : 000  %

Zobrazuje analogové výstupy 3 a 4.

Analogue outputs:
---  %
---  %

Zobrazuje analogové výstupy 5 a 6.

Analogue outputs:          3
Freecooling         : 000  %

--- %

Zobrazuje analogové výstupy 1 a 2 expanze 3.
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Condens. adj. :
Condens. adj. 3 : 000  %
Condens. adj. 4 : 000  %

Zobrazuje analogové výstupy 1 a 2 pomocné desky. Zobrazuje procentuální zatížení 
připojených zařízení (u nelineárních zařízení neplatí korespondence s přiváděným 
napětím V). Srovnává nastavení kondenzátorů 3-4 s jednoduchým či duálním 
nastavením ventilace

Condens. adj. :
     ---   %
     ---   %

Zobrazuje analogové výstupy 3 a 4 pomocné desky.

Condens. adj. :
     ---   %
     ---   %

Zobrazuje analogové výstupy 5 a 6 pomocné desky.

Analogue outputs:             3
Freecooling         :    000  %

Zobrazuje analogové výstupy 1 a 2 pomocné desky expanze 3.

Hour counter

Pump  1 000000
Pump  2 000000

Zobrazuje počet provozních hodin oběhového čerpadla (čerpadlo 2 se zobrazuje pouze 
v případě, že systém má dvě čerpadla)

Compr. hour counter
Average  hrs 000000
C1 000000 C2 000000
C3 000000 C4 000000

Zobrazuje průměrný počet provozních hodin kompresorů.
Zobrazuje počet provozních hodin kompresoru 1, 2, 3 a 4.

Compr. hour counter

C5 000000 C6 000000
C7 000000 C8 000000

Zobrazuje počet provozních hodin kompresoru 5, 6, 7 a 8 (jsou-li instalovány).

Comp. 1 Off
Req   00.0     ==  00.0   Act

00000 rpm
   000 %

Zobrazuje provozní stav centrifugálních kompresorů, požadovanou a následnou aktivaci, 
počet otáček za minutu a výkon.

Comp. 2 Start
Req   05.0     ==  05.0   Act

15000 rpm
   050 %

Zobrazuje provozní stav centrifugálních kompresorů, požadovanou a následnou aktivaci, 
počet otáček za minutu a výkon.

Comp. 3 Work
Req   09.0     ==  09.0   Act

40000 rpm
   098 %

Zobrazuje provozní stav centrifugálních kompresorů, požadovanou a následnou aktivaci, 
počet otáček za minutu a výkon.

Comp. 4 Alarm
Req   00.0     ==  00.0   Act

00000 rpm
   000 %

Zobrazuje provozní stav centrifugálních kompresorů, požadovanou a následnou aktivaci, 
počet otáček za minutu a výkon.

Comp. 5 Off
Req   00.0     ==  00.0   Act

00000 rpm
   000 %

Zobrazuje provozní stav centrifugálních kompresorů, požadovanou a následnou aktivaci, 
počet otáček za minutu a výkon.

Comp. 6 Start
Req   05.0     ==  05.0   Act

15000 rpm
   050 %

Zobrazuje provozní stav centrifugálních kompresorů, požadovanou a následnou aktivaci, 
počet otáček za minutu a výkon.

Comp. 7 Work
Req   09.0     ==  09.0   Act

40000 rpm
   098 %

Zobrazuje provozní stav centrifugálních kompresorů, požadovanou a následnou aktivaci, 
počet otáček za minutu a výkon.

Comp. 8 Alarm
Req   00.0     ==  00.0   Act

00000 rpm
   000 %

Zobrazuje provozní stav centrifugálních kompresorů, požadovanou a následnou aktivaci, 
počet otáček za minutu a výkon.
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Enable
circuits
Circ1 : Y Circ2 : Y
Cirk3 : N Circ4 : N

Výběr/ zrušení výběru okruhů. 418
419
420
421

Enable
circuits
C1 : Y   C2 : Y   C3 : Y   C4 : Y
C5 : Y   C6 : Y   C7 : Y   C8 : Y

Výběr/ zrušení výběru kompresorů. 422
423
424
425
426
427
428
429

W 3000

Code  CA  07.00   GB    

Zde naleznete informace o softwaru [Code CA07.00]. 
Symbol uzavřeného zámku znázorňuje, že deska byla vybavena příslušným softwarem; 
u jednotek se 3 nebo 4 okruhy se zobrazují dva zámky.
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PŘÍLOHA 1b : TABULKA VYOBRAZENÍ DIPLEJE OVLADAČE W3000 
base

Obrázek znázorňuje strukturu jednotlivých nabídek. Vstup do menu je na displeji znázorněn tečkou na konci názvu 
menu. V následující tabulce se jako úroveň 1 rozumí menu, úroveň 2 parametry daného menu a úroveň 3 jsou 
hodnoty daných parametrů. Pokud se chcete posunout o úroveň výše, stiskněte tlačítko [ENTER], pro pohyb o úroveň 
níže stiskněte [ESC]. Když chcete měnit hodnotu parametru, stiskněte [ENTER]: displej začne blikat a novou hodnotu 
parametru lze nastavit tlačítky [NAHORU] a [DOLŮ].

Zobrazení na displeji Popis Para

úroveň1 │úroveň2 │úroveň3

OFF Hlavní nabídka. Indikuje status jednotky („ON“, „OFF“).

>MODE Dílčí menu zobrazující provozní režim jednotky.

> >CH „CH“ = zdroj chladu, „HP“ = tepelné čerpadlo

>ST Dílčí menu zobrazuje provozní stav jednotky.

> >ON H „ON K“ = zapnuto pomocí klávesnice, „ON D“ = zapnuto prostřednictvím digitálního 
vstupu, „ON B“ = zapnuto z nastavení časových intervalů, „ON S“ = zapnuto vnějším 
řízením, „OFFA“ = vypnuto v důsledku chyby, „OFFS“ = vypnuto vnějším řízením, 
„OFFB“ = vypnuto z nastavení časových intervalů, „OFFD“ = vypnuto prostřednictvím 
digitálního vstupu, „OFFK“ vypnuto z klávesnice

>REQ Dílčí menu zobrazuje výkon požadovaný termoregulací v procentech

> >50 Rozmezí hodnot od 0 do 100

>ACT Dílčí menu zobrazuje výkon dodávaný termoregulací v procentech. 

> >50 Rozmezí hodnot od 0 do 100
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>PUMP Dílčí menu zobrazuje čas, který zbývá do zapnutí/ vypnutí čerpadla.

> >60 Jestliže se tento čas snižuje, jednotka je ve fázi zapínání/ vypínání. Čas je udáván 
v sekundách.

>EVIN Dílčí menu zobrazuje vstupní teplotu výparníku.

> >12.5 Teplota udávaná ve stupních Celsia

>EVO1 Dílčí menu zobrazuje výstupní teplotu výparníku 1.

> >07.2 Teplota udávaná ve stupních Celsia

>EVO2 (Pokud je výparník 2 namontován) Dílčí menu zobrazuje výstupní teplotu výparníku 2.

> >06.9 Teplota udávaná ve stupních Celsia

>CDIN Dílčí menu zobrazuje vstupní teplotu kondenzátoru.

> >24.3 Teplota udávaná ve stupních Celsia

>CDO1 Dílčí menu zobrazuje výstupní teplotu kondenzátoru 1.

> >22.3 Teplota udávaná ve stupních Celsia

>CDO2 (Pokud je kondenzátor 2 namontován) Dílčí menu zobrazuje výstupní teplotu 
kondenzátoru 2.

> >22.4 Teplota udávaná ve stupních Celsia

MAN Menu Manufacturer není u tohoto ovladače k dispozici.

>4H20 Pouze u ovladače W3000 compact.

USER Uživatelské menu

>REG Dílčí menu se používá k volbě typu nastavení parametrů.

> >STEP (Před změnou typu nastavení parametrů vypněte jednotku!) „STEP“ = krokové 
nastavení, „QM“ = nastavení quick mind 326

>FLOU V tomto dílčím menu lze nastavit typ plynulé regulace. 327

> >IN „IN“ = vstup, „OUT“ = výstup

>GO (Zobrazuje se pouze v režimu nastavení hodnot Quick Mind). Dílčí menu umožňuje 
výběr mezi dvěma typy spouštění.

> >STD „STD“ = standardní, „FAST“ = rychlé 328

>PROP (Nejdříve navolte „krokové nastavení hodnot“). Dílčí menu se používá k úpravě 
krokového nastavení.

> >P „P“ = proporcionální nastavení, „P+I“ = proporcionální + integrální nastavení 330

>LLS V tomto dílčím menu se nastavuje dolní limit pro nastavení teploty chilleru při ovládání 
vstupního vzduchu.

> >0 Hodnota udávaná ve stupních Celsia 333

334

>HLS V tomto dílčím menu se nastavuje horní limit pro nastavení teploty chilleru při ovládání 
vstupního vzduchu.

> >0 Hodnota udávaná ve stupních Celsia 335

>LLS V tomto dílčím menu se nastavuje dolní limit pro nastavení teploty chilleru při ovládání 
výstupního vzduchu.

> >0 Hodnota udávaná ve stupních Celsia 336

>HLS V tomto dílčím menu se nastavuje horní limit pro nastavení teploty chilleru při ovládání 
výstupního vzduchu.

> >0 Hodnota udávaná ve stupních Celsia 337

>LLU V tomto dílčím menu se nastavuje dolní limit pro nastavení teploty tepelného čerpadla při 
ovládání vstupního vzduchu.

> >0 Hodnota udávaná ve stupních Celsia 338
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>HLU V tomto dílčím menu se nastavuje horní limit pro nastavení teploty tepelného čerpadla 
při ovládání vstupního vzduchu.

> >0 Hodnota udávaná ve stupních Celsia 339

>LLU V tomto dílčím menu se nastavuje dolní limit pro nastavení teploty tepelného čerpadla při 
ovládání výstupního vzduchu.

> >0 Hodnota udávaná ve stupních Celsia 340

>HLU V tomto dílčím menu se nastavuje horní limit pro nastavení teploty tepelného čerpadla 
při ovládání výstupního vzduchu.

> >0 Hodnota udávaná ve stupních Celsia 341

>OFFS (Pouze v režimu nastavení quick mind). Dílčí menu se používá k nastavení rychlého 
vypnutí teploty v létě.

> >4.5 Hodnota udávaná ve stupních Celsia 344

>OFFU (Pouze v režimu nastavení quick mind). Dílčí menu se používá k nastavení rychlého 
vypnutí teploty v zimě.

> >42.5 Hodnota udávaná ve stupních Celsia 345

>BAND (Zobrazuje se pouze v režimu krokového nastavení hodnot). Dílčí menu se používá 
k nastavení teplotního rozmezí.

> >0 Hodnota udávaná ve stupních Celsia 346

>SETV Dílčí menu umožňuje úpravu nastavení hodnot pomocí analogového signálu.

> >N „N“ = zablokováno, „Y“ = aktivováno 349

>SETT Volba typu signálu k nastavování hodnot.

> >4 20 „0-10“ = 0-10 V, „4-20“ = 4-20 mA 350

>SETL Dílčí nabídka používaná k nastavení minimální odchylky odpovídající minimální hodnotě 
signálu

> >0 Hodnota udávaná ve stupních Celsia 351

>SETH Dílčí nabídka používaná k nastavení maximální odchylky odpovídající maximální 
hodnotě signálu

> >6.0 Hodnota udávaná ve stupních Celsia 352

>P PR (Pokud má výparník 2 čerpadla). Dílčí nabídka se používá k nastavení typu ovládání 
čerpadla.

> >AUTO „AUTO“ = automatické, „PMP1“ = pouze čerpadlo 1, „PMP2“ = pouze čerpadlo 2 357

>P ON Dílčí nabídka se používá k nastavení minimálního provozního času čerpadla, když je 
jednotka zapnutá.

> >60 Čas udávaný v sekundách 358

>P OF Dílčí nabídka se používá k nastavení minimálního času vypnutí čerpadla při vypnutí 
jednotky.

> >60 Čas udávaný v sekundách 359

>PURL Dílčí menu umožňuje omezení výkonu.

> >N „N“ = zablokováno, „Y“ = aktivováno 360

>PURS (Je-li aktivováno „omezení výkonu“). Dílčí menu se používá k nastavení omezení výkonu 
v procentech v letním režimu.

> >50 Hodnota udávaná v procentech 361

>PURU (Je-li aktivováno „omezení výkonu“). Dílčí menu se používá k nastavení omezení výkonu 
v procentech v zimním režimu.

> >0 Hodnota udávaná v procentech 362

>DI O Dílčí nabídka používaná na nastavení digitálního vstupu k zapínání/ vypínání jednotky.

> >N „N“ = zablokováno, „Y“ = aktivováno 364
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>DI S (Pouze je-li parametr „provozní režim“ čerpadla nastaven na tepelné čerpadlo). Dílčí 
nabídka se používá k aktivaci/deaktivaci digitálního vstupu pro provozní režim léto/zima.

> >N „N“ = zablokováno, „Y“ = aktivováno 365

>BAND Dílčí menu umožňuje nastavení časových intervalů.

> >N „N“ = zablokováno, „Y“ = aktivováno 366

>SER Dílčí menu umožňuje nastavení hodnot z řídícího systému.

> >N „N“ = zablokováno, „Y“ = aktivováno 367

>PROT (Jestliže je aktivováno ovládání z řídícího systému). Dílčí menu k nastavení 
komunikačního protokolu.

> >MODB „MODB“ = modus, „LON“ = lonWorks, „STD“ = standard Carel 370

>BAUD (Jestliže je aktivováno ovládání z řídícího systému). Dílčí menu k nastavení komunikační 
rychlosti vyjádřené v baudech.

> >1200 Možné hodnoty: „1200“ – „2400“ – „9600“ – „19,2“=19200 371

>ID (Jestliže je aktivováno ovládání z řídícího systému). Dílčí menu k nastavení 
identifikačního č. pro komunikaci s řídícím systémem. 

> >0 Adresa 372

>SV O (Jestliže je aktivováno ovládání z řídícího systému). Dílčí menu umožňuje 
zapínání/vypínání jednotky z řídícího systému.

> >N „N“ = zablokováno, „Y“ = aktivováno 368

>SV M (Jestliže je aktivováno ovládání z řídícího systému). Dílčí menu umožňuje nastavení 
provozního režimu z řídícího systému.

> >N „N“ = zablokováno, „Y“ = aktivováno 369

>PASS Dílčí menu k nastavení uživatelského hesla.

> >0 0 až 9999

CLH Menu hodiny, u této verze ovládače není k dispozici.

>NONE

I/O Menu Input/output

>DI A Zobrazuje digitální vstup 1 až 4.

> >CCCC C = sepnutý, A = rozepnutý.
XXXX = [vstup1] [vstup2] [vstup3] [vstup4]

>DI B Zobrazuje digitální vstup 5 až 8.

> >CCCC C = sepnutý, A = rozepnutý.
XXXX = [vstup5] [vstup6] [vstup7] [vstup8]

>DI C Zobrazuje digitální vstup 9 až 12.

> >CCCC C = sepnutý, A = rozepnutý.
XXXX = [vstup9] [vstup10] [vstup11] [vstup12]

>DI D Zobrazuje digitální vstup 13 až 15.

> >CCCC C = sepnutý, A = rozepnutý.
XXX = [vstup13] [vstup14] [vstup15] 

>DO A Zobrazuje digitální výstup 1 až 4.

> >CAAA C = sepnutý, A = rozepnutý.
XXXX = [výstup1] [výstup2] [výstup3] [výstup4]

>DO B Zobrazuje digitální výstup 5 až 8.

> >CAAA C = sepnutý, A = rozepnutý.
XXXX = [výstup5] [výstup6] [výstup7] [výstup8]

>DO C Zobrazuje digitální výstup 9 až 12.
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> >AAAA C = sepnutý, A = rozepnutý.
XXXX = [výstup9] [výstup10] [výstup11] [výstup12]

>AI 1 Zobrazuje analogový vstup 1.

> >18.1 Hodnota

>AI 2 Zobrazuje analogový vstup 2.

> >17.9 Hodnota

>AI 3 Zobrazuje analogový vstup 3.

> >25.3 Hodnota

>AI 4 Zobrazuje analogový vstup 4.

> >30.2 Hodnota

>AI 5 Zobrazuje analogový vstup 5.

> >24.5 Hodnota

>AI 6 Zobrazuje analogový vstup 6.

> >24.5 Hodnota

>AI 7 Zobrazuje analogový vstup 7.

> >0 Hodnota

>AI 8 Zobrazuje analogový vstup 8.

> >0 Hodnota

>AO 3 Zobrazuje analogový výstup 3.

> >70 Hodnota udávaná ve Voltech

>AO 4 Zobrazuje analogový výstup 4.

> >80 Hodnota udávaná ve Voltech

SETP Menu Setpoint (Nastavení hodnot)

>MODE Dílčí menu k nastavení provozního režimu (záleží na nastavení typu zařízení v menu 
Manufacturer pomocí ovladače W3000-compact).

> >CH „CH“ = chiller, „HP“ = tepelné čerpadlo 409

>ACT Dílčí nabídka zobrazuje procentuální výkon termoregulace.

> >50 Hodnota od 0 do 100

>SUM (Parametr FLOW v menu User nastaven na inlet). Dílčí menu se používá k nastavení 
hodnoty na vstupu v letním režimu.

> >11.0 Hodnota vyjádřená ve stupních Celsia 410

411

>SUM (Parametr FLOW v menu User nastaven na outlet). Dílčí menu se používá k nastavení 
hodnoty na výstupu v letním režimu.

> >9.5 Hodnota vyjádřená ve stupních Celsia 413

>UIN (Parametr FLOW v menu User nastaven na inlet). Dílčí menu se používá k nastavení 
hodnoty na vstupu v zimním režimu.

> >0 Hodnota vyjádřená ve stupních Celsia 412

>UIN (Parametr FLOW v menu User nastaven na outlet). Dílčí menu se používá k nastavení 
hodnoty na výstupu v zimním režimu.

> >0 Hodnota vyjádřená ve stupních Celsia 414

UNIT Menu Unit (Jednotka)

>EVIN Zobrazuje vstupní teplotu výparníku

>EVO1 Zobrazuje výstupní teplotu výparníku 1
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Zobrazení na displeji Popis Para

>EVO2 (Je-li výparník 2 namontován). Zobrazuje výstupní teplotu výparníku 2.

>CDIN (Je-li namontován kondenzátor). Zobrazuje vstupní teplotu kondenzátoru.

>CDO1 (Je-li namontován kondenzátor). Zobrazuje výstupní teplotu kondenzátoru 1.

>CDO2 (Je-li namontován kondenzátor 2). Zobrazuje výstupní teplotu kondenzátoru 2.

>EHT (Je-li čidlo teploty namontováno a aktivováno v Manufacturer menu). Zobrazuje vnější 
teplotu. 

> >0 Hodnota vyjádřená ve stupních Celsia

>HP1 Zobrazuje tlak v okruhu 1.

> >0 Hodnota tlaku.

>HP2 Zobrazuje tlak v okruhu 2.

> >0 Hodnota tlaku.

>AO3 Zobrazuje hodnotu analogového výstupu 3.

> >0 Hodnota vyjádřená v procentech

>AO4 Zobrazuje hodnotu analogového výstupu 4.

> >0 Hodnota vyjádřená v procentech

>HH1 Zobrazuje počet provozních hodin kompresoru 1 v tisících.

> >1 Např. „1“ = 1000 hodin

>LH1 Zobrazuje počet provozních hodin kompresoru 1 v jednotkách.

> >50 Např. „50“ = 50 hodin

>HH2 Zobrazuje počet provozních hodin kompresoru 2 v tisících.

> >1 Např. „1“ = 1000 hodin

>LH2 Zobrazuje počet provozních hodin kompresoru 2 v jednotkách.

> >50 Např. „50“ = 50 hodin

>SEL1 Aktivace kompresoru 1

> >Y „N“ = deaktivován, „Y“ = aktivován 422

>SEL2 Aktivace kompresoru 2

> >Y „N“ = deaktivován, „Y“ = aktivován 423

>CA07 Verze softwaru

> >r.00 Revize softwaru

NO A Menu Alarm (chybové stavy): není aktivní žádné chybové hlášení.
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PŘÍLOHA 1c : TABULKA PARAMETRŮ
Para Popis Default Jedn. Min. Max.

001 Zap/Vyp z parametrů 0 -

326 Typ nastavení (0: krokové – 1: Quick Mind) 1 -

327 Nastavení typu ovládání (0: vstup – 1: výstup) 1 -

328 Režim náběhu (0: standardní – 1: rychlý) 0 -

329 Procentuální výkon v rámci mrtvé zóny, kde kompresor není modulován 
(modulace šroubových kompresorů) 35 % 0 100

330 Typ krokového nastavení (0: proporcionální – 1: proporcionální + integrální) 0 -

331 Celkový čas nastavení vstupu 600 s 0 600
332 Celkový korekční limit 5 % 1 100
333 Minimální nastavená hodnota chilleru (v režimu nastavení Quick mind) 11 °C P909 P410
334 Minimální nastavená hodnota chilleru (u krokového nastavení na vstupu) 6 °C P909 P411
335 Maximální nastavená hodnota chilleru (nastavení vstupu) 20 °C P910 23
336 Minimální nastavená hodnota chilleru (nastavení výstupu) 6 °C P909 P413
337 Maximální nastavená hodnota chilleru (nastavení výstupu) 18 °C P413 18
338 Minimální nastavená hodnota tepelného čerpadla (nastavení vstupu) 30 °C 26 P412
339 Maximální nastavená hodnota tepelného čerpadla (nastavení vstupu) 44 °C P412 70
340 Minimální nastavená hodnota tepelného čerpadla (nastavení výstupu) 30 °C 30 P414
341 Maximální nastavená hodnota tepelného čerpadla (nastavení výstupu) 48 °C P414 70
342 Minimální nastavená hodnota rekuperace 30 °C 30 P343
343 Maximální nastavená hodnota rekuperace 50 °C P342 70
344 Rychlé vypnutí v letním režimu 4,5 °C P232 P911
345 Rychlé vypnutí v zimním režimu 52 °C P914 75
346 Nastavení teplotního rozmezí (u krokového nastavení) 2,5 °C 2 10
347 Nastavení rozpětí rekuperace 5 °C 2 10
348 Aktivace nastavení sekundárních hodnot (0: ne – 1: ano) 0 -

349 Aktivace externího nastavování hodnot (0: ne – 1: ano) 0 -

350 Typ externího ovládání (0: 4-20 mA – 1: 0-10 V) 0 -

351 Minimální externí nastavená hodnota 0 °C 0 10
352 Maximální externí nastavená hodnota 6 °C 0 10
353 Aktivace externího ovládání rekuperace (0: ne – 1: ano) 0 -

354 Typ externího ovládání rekuperace (0: 4-20 mA – 1: 0-10 V) 0 -

355 Minimální externí nastavená hodnota rekuperace 0 °C 0 10
356 Maximální externí nastavená hodnota rekuperace 6 °C 0 10
357 Provozní režim čerpadla výparníku (0: automatický – 1: pouze čerpadlo 1 –

2: pouze čerpadlo 2) 0 - 0 2

358 Minimální zpoždění mezi spuštěním čerpadla a spuštěním kompresoru 60 s 1 500
359 Zpoždění vypnutí čerpadla 60 s 10 500
360 Aktivace omezení výkonu (0: ne – 1: ano) 0 -

361 Omezení výkonu v letním provozním režimu (%) 50 % 0 100
362 Omezení výkonu v zimním provozním režimu (%) 50 % 0 100
363 Omezení výkonu v režimu rekuperace (%) 50 % 0 100
364 Aktivace Zap/Vyp z digitálního vstupu (0: ne – 1: ano) 0 -

365 Aktivace volby letního/zimního provozního režimu z digitálního vstupu (0: ne 
– 1: ano) 0 -

366 Aktivace časových intervalů (0: deaktivovány – 1: aktivovány) 0 -

367 Konfigurace sériových linek („0“ = deaktivováno, „1“ = řídící systém, „2“ = 
sekvenční uspoř.) 0 - 0 2

368 Aktivace Zap/Vyp z řídícího systému (0: ne – 1: ano) 0 -

369 Aktivace volby provozního režimu z řídícího systému (0: ne – 1: ano) 0 -

370 Nastavení komunikačního protokolu s řídícím systémem (1: standard –
2:ModBus – 3: LonWorks) 2 - 1 3
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Para Popis Default Jedn. Min. Max.

371 Nastavení komunikační rychlosti s řídícím systémem (0: 1200 baud – 1: 
2400 baud – 2: 4800 baud – 3: 9600 baud – 4: 19200 baud)

3 - 0 4

372 Nastavení identifikačního č. jednotky s řídícím systémem 11 - 1 200
373 Jazyk (1: italština – 2: angličtina – 3: jiný jazyk) 1 - 1 3
374 Časové intervaly v pondělí (0: nepoužívá se – 1: intervaly A – 2: intervaly B) 1 - 0 P918
375 Časové intervaly v úterý (0: nepoužívá se – 1: intervaly A – 2: intervaly B) 1 - 0 P918
376 Časové intervaly ve středu (0: nepoužívá se – 1: intervaly A – 2: intervaly B) 1 - 0 P918
377 Časové intervaly ve čtvrtek (0: nepoužívá se – 1: intervaly A – 2: intervaly B) 1 - 0 P918
378 Časové intervaly v pátek (0: nepoužívá se – 1: intervaly A – 2: intervaly B) 1 - 0 P918
379 Časové intervaly v sobotu (0: nepoužívá se – 1: intervaly A – 2: intervaly B) 0 - 0 P918
380 Časové intervaly v neděli  (0: nepoužívá se – 1: intervaly A – 2: intervaly B) 0 - 0 P918
381 Status jednotky v intervalu 1 A (0: mytí – 1: vypnuto – 2: nastavování – 3: 

zapnuto)
1 - P919 P920

382 Konec časového intervalu 1 A (hodiny) 7 h 0 23
383 Konec časového intervalu 1 A (minuty) 0 min 0 59
384 Nastavená teplota v čas. intervalu 1 A v letním režimu 8 °C P911 P912
385 Nastavená teplota v čas. intervalu 1 A v zimním režimu 40 °C P913 P914
386 Nastavená teplota v čas. intervalu 1 A v režimu rekuperace 40 °C P342 P343
387 Status jednotky v časovém intervalu 2 A (0: mytí – 1: vypnuto – 2: 

nastavování – 3: zapnuto)
2 - P919 P920

388 Konec časového intervalu 2 A (hodiny) 12 h P382 23
389 Konec časového intervalu 2 A (minuty) 30 min 0 59
390 Nastavená teplota v čas. intervalu 2 A v letním režimu 7 °C P911 P912
391 Nastavená teplota v čas. intervalu 2 A v zimním režimu 45 °C P913 P914
392 Nastavená teplota v čas. intervalu 2 A v režimu rekuperace 45 °C P342 P343
393 Status jednotky v časovém intervalu 3 A (0: mytí – 1: vypnuto – 2: 

nastavování – 3: zapnuto)
1 - P919 P920

394 Konec časového intervalu 3 A (hodiny) 13 h P388 23
395 Konec časového intervalu 3 A (minuty) 30 min 0 59
396 Nastavená teplota v čas. intervalu 3 A v letním režimu 8 °C P911 P912
397 Nastavená teplota v čas. intervalu 3 A v zimním režimu 40 °C P913 P914
398 Nastavená teplota v čas. intervalu 3 A v režimu rekuperace 40 °C P342 P343
399 Status jednotky v časovém intervalu 4 A (0: mytí – 1: vypnuto – 2: 

nastavování – 3: zapnuto)
2 - P919 P920

400 Konec časového intervalu 4 A (hodiny) 19 h P394 23
401 Konec časového intervalu 4 A (minuty) 30 min 0 59
402 Nastavená teplota v čas. intervalu 4 A v letním režimu 7 °C P911 P912
403 Nastavená teplota v čas. intervalu 4 A v zimním režimu 45 °C P913 P914
404 Nastavená teplota v čas. intervalu 4 A v režimu rekuperace 45 °C P342 P343
405 Status jednotky v časovém intervalu 5 A (0: mytí – 1: vypnuto – 2: 

nastavování – 3: zapnuto)
1 - P919 P920

406 Nastavená teplota v čas. intervalu 5 A v letním režimu 8 °C P911 P912
407 Nastavená teplota v čas. intervalu 5 A v zimním režimu 40 °C P913 P914
408 Nastavená teplota v čas. intervalu 5 A v režimu rekuperace 40 °C P342 P343
409 Nastavení provozního režimu 0 - P907 P908
410 Nastavená teplota v letním provozním režimu s nastavením na vstupu Quick 

Mind 
11 °C P333 P335

411 Nastavená teplota v letním provozním režimu s krokovým nastavením na 
vstupu

9,5 °C P334 P335

412 Nastavená teplota zimním provozním režimu s krokovým nastavením na 
vstupu

42,5 °C P338 P339

413 Nastavená teplota v letním provozním režimu s nastavením na výstupu 7 °C P336 P337
414 Nastavená teplota v zimním provozním režimu s nastavením na výstupu 45 °C P340 P341
415 Sekundární nastavená hodnota v letním režimu 7 °C P911 P912
416 Sekundární nastavená hodnota v zimním režimu 45 °C P913 P914
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Para Popis Default Jedn. Min. Max.

417 Nastavená teplota rekuperace 42,5 °C P342 P343
418 Aktivace okruhu 1 1 -

419 Aktivace okruhu 2 1 -

420 Aktivace okruhu 3 1 -

421 Aktivace okruhu 4 1 -

422 Aktivace kompresoru 1 1 -

423 Aktivace kompresoru 2 1 -

424 Aktivace kompresoru 3 1 -

425 Aktivace kompresoru 4 1 -

426 Aktivace kompresoru 5 1 -

427 Aktivace kompresoru 6 1 -

428 Aktivace kompresoru 7 1 -

429 Aktivace kompresoru 8 1 -

901 Maximální nastavitelná hodnota pro konfiguraci typu zařízení (závisí na typu 
hardwaru)

902 Maximální nastavitelná hodnota pro volbu typu kompresoru

903 Maximální počet okruhů (závisí na typu hardwaru)

904 Maximální počet kompresorů (závisí na typu hardwaru) 

905 Maximální počet kroků na kompresor (závisí na typu hardwaru)

906 Maximální počet výparníků (závisí na typu hardwaru)

907 Minimální nastavitelná hodnota pro provozní režim (závisí na nastavení 
parametrů a na typu hardwaru)

908 Maximální nastavitelná hodnota pro provozní režim (závisí na nastavení 
parametrů a na typu hardwaru)

909 Minimální nastavitelná hodnota pro nastavení minimální teploty chilleru 
(odpovídá hodnotě nemrznoucí směsi +2°C)

910 Maximální nastavitelná hodnota pro nastavení minimální teploty chilleru

911 Minimální nastavitelná hodnota chilleru (závisí na typu nastavení)

912 Maximální nastavitelná hodnota chilleru (závisí na typu nastavení)

913 Minimální nastavitelná hodnota tepelného čerpadla (závisí na typu 
nastavení)

914 Maximální nastavitelná hodnota tepelného čerpadla (závisí na typu 
nastavení)

915 Minimální nastavitelná hodnota rekuperace

916 Maximální nastavitelná hodnota rekuperace

917 Maximální počet dostupných jazyků

918 Umožňuje omezení rozšíření časových intervalů

919 Minimální nastavitelná hodnota pro ovládání časových intervalů (závisí na 
nastavení parametrů)

920 Maximální nastavitelná hodnota pro ovládání časových intervalů (závisí na 
nastavení parametrů)

921 Negace hodnoty parametru:
Teplotní rozdíl pro deaktivaci volného chlazení

922 Negace hodnoty parametru:
Teplotní odchylka pro deaktivaci volného chlazení

923 Maximální přípustný počet kroků ventilace dostupných (kapacita desky)

924 Maximální přípustný počet čerpadel (kapacita desky) 

925 Typy kompresorů, se kterými deska může komunikovat

926 Možný typ ventilace, závisí na počtu chladicích okruhů

927 Referenční čas vypočtený systémem na základě podmínek a provozního 
režimu jednotky

928 Maximální horní limit intervalu časově ovládaného odmrazování. Vzniká jako 
výsledek (maximální čas rozmrazení) – (referenční čas vypočtený systémem 
na základě podmínek a provozního režimu jednotky)
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SYMBOLY

U ovladačů W3000 a W3000 compact jsou používány následující symboly.

Symbol Popis

Off Jednotka/okruh vypnutá/ý
Ch nr Okruh zdroje chladu není řízen termoregulací
Ch Okruh zdroje chladu řízený termoregulací
Ch+R Okruh zdroje chladu a rekuperátoru řízen termoregulací
Hp nr Okruh tepelného čerpadla není řízen termoregulací
Hp Okruh tepelného čerpadla řízený termoregulací
R nr Okruh pouze rekuperace není řízen termoregulací
R Okruh pouze rekuperace řízený termoregulací
Pd Okruh v režimu odčerpávání
Defr Okruh v režimu odmrazování
Drip Okruh v režimu odlučování kapek
Bands Aktivovány časové intervaly
Fcool Jednotka v režimu volného chlazení
Limit Aktivováno omezení výkonu (řízené omezení)

CA07
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Naše zastoupení v Evropě

Divize vzduchotechniky

Člen skupiny GEA

Detailní informace o všech zastoupeních naleznete 
na našich webových stránkách 
www.gea-airtreatment.com nebo nás kontaktujte 
na adrese info@gea-airtreatment.com


