
 

IWP750 + IWK HORIZ PLUS WYŚWIETLACZ 
Elektroniczny kontroler dla wentylowanych jednostek chłodzących  

 
 
System składa się z dwóch jednostek: 

• 1 IWP750 230V~moduł zasilania 

• 1 IWK klawiatura używana do zarządzania panelem IWP750. 

 

PL  

Kontroler przeznaczony do zastosowań w systemach typu monoblock oraz szafach chłodzących, składający się z jednostki zasilającej i zdalnej 
klawiatury. 

 

                  MODUŁZASILANIA – DIAGRAM PODŁĄCZENIA KLAWIATURY                            
 
Połączenie na krótkie dystanse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          POŁĄCZENIE NA DŁUGIE DYSTANSE za pomocą portu RS485 (nota bene:2 opcjonalne moduły powinny zostać użyte)  
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OTWARTA HORYZONTALNA KLAWIATURA IWK 

Specyfikacje techniczne 

Obudowa: otwarta horyzontalna klawiatura 

Wymiary: 116.2x46 mm (długość x wysokość) 

Temperatura: pracy: -5…55 °C - przechowywania: -30…85 °C. 

Otaczająca wilgotność: pracy/przechowywania: 10…90% RH (bez skraplania) 

Zakres wyświetlacza: z wartością dziesiętną: -50.0…99.9°C (NTC); 

bez wartości dziesiętnej: -50…110°C (NTC); 

Dokładność: lepsza niż 0.5% pełnej skali +1 cyfra 

Rozdzielczość: 1 lub 0.1 °C 

Brzęczyk: TAK 

Zasilanie: 12Vc ±10% bezpośrednio z modułu zasilającego IWP750. 

Urządzenie sklasyfikowane jako:  

• Pod względem konstrukcyjnym, jako niezależne zamontowane elektroniczne urządzenie kontrolne.  

• Pod względem charakterystyk operacyjnych jako kontroler typu 1B. 

• Pod względem klasy i struktury oprogramowania jako kontroler typu klasy A.  

• Jako urządzenie, klasa 2 zanieczyszczenia(standard).  

• Jako urządzenie, klasa D odporności na ogień.  

• Jako ochrona przed przepięciami, jako urządzenie 2giego stopnia.  

• Jako materiał wykonania, urządzenie klasy IIIa.  

 

Cechy klawiatury IWK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) KLAWISZE 

 
 

SET 

UP 

DOWN 

LIGHT 

ESC 

Pojedyncze wcisnięcie 

• Wyświetla alarmy (jeżeli są aktywne) 
• Otwiera menu statusu maszyny 

• Przewija pozycje menu 
• Zwiększa wartości 

• Przewija pozycje menu 
• Zmniejsza wartości 

• Włącza/wyłącza przekaźnik światła (OUT3) 

• Powraca do poprzedniego poziomu menu 
• Potwierdza wartość parametru 

Wciśnięcie i przytrzymanie 

• Otwiera Menu Programistyczne 
• Potwierdza komendy 

• Włącza zdalne rozmrażanie       

--- 

• Włącza funkcję światła 

• Włącza funkcję czuwania (on/off) 

 

1)Diody oraz ikony 

ON 

Diody 

SET (zielona)   Funkcja zablokowania LOCK włączona 

              ŚWIATŁO(zielone)  Przekaźnik światła włączony (światło świeci) 

Ikony 

Kompresor włączony 

Rozmrażanie włączone 

Wentylatory włączone 

Dostęp do parametrów 2giego poziomu 

Obecny alarm 

Nie obsługiwane 

Aktywne wyjście pomocnicze 

Nie obsługiwane 

Migająca 
 

• Podgląd i/lub modyfikacja punktu zadanego 

• Dostęp do menu programistycznego  

--- 

Delay, protection or start-up blocked 

Activated manually or from DI 

--- 

Aktywny zmniejszony punkt zadany 

Alarm przyjęty 
 

--- 

OFF 
 

Inny stan 

Przekaźnik światła wyłączony (światło nie świeci)) 
 

Inny stan 

Inny stan 

Inny stan 

Inny stan 

Inny stan 
 

Inny stan 

WAŻNE!: •   Dioda nie jest reprezentowana na wyświetlaczu. 

•   Ikony °C oraz °F nie są obsługiwane. 
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IWP750 MODUŁ ZASILANIA  

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

Pojemnik: tablica otwarta 

Wymiary: 160x108 mm 

Montowanie: Może być dostosowane do rozmiarów pojemnika zgodnych ze specyfikacją DIN (instalacja na szynie DIN). 

Terminale: typ wkrętu dla kabla o przekroju 2.5mm2 oraz wtyk widełkowy. 

Temperatura: pracy: -5…55 °C - przechowywania: -30…85 °C. 

Wilgotność otoczenia: pracy/przechowywania: 0…90% RH (bez skraplania) 

Zasilanie: 230 V~ ±10% 50/60 Hz – pobór mocy: 6.5W max 

Zakres: od -50 do 110°C. 

Dokładność: lepszy niż 0.5% pełnego zakresu + 1 cyfra 

Rozdzielczość: 1 lub 0.1 °C 

Brzęczyk: NIE (obsługiwany przez ten zamieszczony na klawiaturze) 

Wejścia analogowe: 2 wejścia NTC (Pb1 oraz Pb2*). 

*Nota bene: sonda Pb2 jest dostępna tylko gdy H42 = y.  

Wejścia cyfrowe: 4 wolne od napięcia wejścia cyfrowe (suchy kontakt): 
• Wejście DI1 = skonfigurowane jako wejście przełącznika drzwi.  

• Wejście DI2 = skonfigurowane jako wejście przełącznika ciśnienia.  

• Wejście DI3 = skonfigurowane jako wejście zdalnego rozmrażania.  

• Wejście DI4 = nie skonfigurowane. (Konfigurowalne parametrem H14).  

Wyjścia szeregowe: a) TTL (wtyk pięciożyłowy): w celu podłączenia do Copy Card. 

b) Napięcie** szeregowe (terminale 4-5-6) dla podłączenia moduł zasilania-klawiatura (krótkie dystanse). 

b) RS485** szeregowe (terminale 7-8-9-10) dla podłączenia moduł zasilania-klawiatura (długie dystanse). 

**Nota bene: Porty szeregowe napięcia i RS485 nie mogą być aktywne jednocześnie. 

Wyjścia cyfrowe: Urządzenie ma 4 wyjścia przekaźnikowe: 

• Output OUT1 = 12(12)A (2Hp) 250V~    SPST przekaźnik (Kompresor). 

• Output OUT2 =   16A 250V~    SPDT przekaźnik (Rozmrażanie). 

• Output OUT3 = 8(4)A (1/2Hp) 250V~    SPST przekaźnik (Światło). 

• Output OUT4 =   8(4)A (1/2Hp) 250V~    SPDT przekaźnik (Czuwanie). 

• Output OUT5 =   16A 250V~    SPST przekaźnik (Wentylatory). 

Urządzenie jest zaklasyfikowane jako:  

• Pod względem konstrukcji, jako niezależnie zamocowane elektroniczne urządzenie kontrolne.  

• Pod względem charakterystyki działania automatycznego jako typu 1B.  

• Pod względem klasy i struktury oprogramowania jako kontroler typu klasy A  

• Jako urządzenie, klasa 2 zanieczyszczenia(standard).  

• Jako urządzenie, klasa D odporności na ogień.  

• Ze względu na ochronę przed przepięciami, jako urządzenie klasy II. 

• Jako materiał wykonania, urządzenie klasy IIIa.  

                                                                                           Moduł zasilania IWP750 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERMINALE 
4/5/6  Napięcie szeregowe (połączenie moduł zasilający klawiatura) 

7/8/9/10    Port RS485(połączenie moduł zasilający klawiatura) 

11 - 12 Wejście cyfrowe DI1 (przełącznik drzwi) 

13 - 14 Wejście cyfrowe (przełącznik ciśnienia) 

15 - 16 Wejście cyfrowe (ręczne odmrażanie) 

17 - 18 Wejście cyfrowe (nie skonfigurowany) 

19 - 20 Wejście sondy Pb1 (chłodnia) 

21 - 22 Wejście sondy Pb12(parownik) 

IWP750 + IWK HORYZ PLUS WYŚWIETLACZ 

OUT 1 Wyjście przekaźnika kompresora 

OUT 2 Wyjście przekaźnika rozmrażania 

OUT 3 Wyjście przekaźnika światła 

OUT 4 Wyjście przekaźnika czuwania (ON/OFF) 

OUT 5 Wyjście przekaźnika wentylatora 

L - N 230V~ zasilanie tablicy 

TTL wejście TTL /Copy Card  

A Podłączenie modułu na długie dystanse  
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BLOKADA KLAWIATURY 
Klawiatura może zostać zablokowana na 2 sposoby:  

• Poprzez naciśnięcie sekwencji klawiszy: UP+ ESC przez 2 sekundy, powtórzyć aby odblokować klawiaturę.  

• Programując odpowiednio parametr LOC (folder z oznaczeniem diS).  

INFO:  - Zablokowanie klawiatury jest zobrazowane zaświeceniem się diody po prawej stronie.  

-  Podczas gdy klawiatura jest zablokowana, menu programistyczne może być otwarte po przyciśnięciu klawisza set przez min. 5 sekund.  

Punkt zadany jest dostępny do wglądu. 

AKTYWACJA CYKLU RĘCZNEGO ROZMRAŻANIA 

Aby aktywować cykl ręcznego rozmrażania, należy przycisnąc przycisk UP przez conajmniej 2 sekundy lub aktywować 

go z wejścia cyfrowego. Jeżeli warunki do rozmrażania nie są spełnione t.j.:   

• Temperatura sondy parownika Pb2 jest większa niż końcowa temperature rozmrażania (prawdziwe gdy H42 = y).  

• Parametr OdO = 0  

Wyświetlacz zamiga 3 (trzy) razy aby zakomunikować, że działanie nie nastąpi.  

KORZYSTANIE Z COPY CARD  
Copy card jest przyborem,  który gdy podłączony do portu szeregowego TTL umożliwia szybkie zaprogramowanie wszystkich parametrów urządzenia  

(Ściągnięcie lub zgranie do lub z jednego lub wielu instrumentów tego samego typu). Operacje są wykonywane następująco:  

Fr (Format)  
Komenda formatuje copy card, an operacja niezbędna gdy instrument używany jest pierwszy raz, lub gdy działa z urządzeniami, z któr ymi nie jest w 

pełni kompatybilny.  

WAŻNE: kiedy klucz zostanie zaprogramowany, wszelkie dane zostają usunięte podczas operacji Fr. Operacja nie może zostać cofnięta.  

UL (UPLOAD: transfer danych urządzenie --> Copy Card)  
Funkcja ta wysyła parametry programistyczne z urządzenia.  

dL (DOWNLOAD: transfer danych Copy Card --> urządzenie)  
Funkcja zgrywa parametry programistyczne na urządzenie.  

Operacje są wykonywane poprzed dostęp do folderu z identyfikatorem “FPr” i wybraniu komend “UL”, “dL” or “Fr” wedle potrzeby. Należy wcisnąć 

przycisk „SET‟ aby potwierdzić operację..  

Jeżeli operacja zakończyła się sukcesem, pojawi się oznakowanie „‟y‟‟, w innym wypadku pojawi się oznakowanie „‟n‟‟.  
 

Download "z resetu"  

Podłączyć Copy Card przy wyłączonym urządzeniu. Po włączeniu kontrolera, pramatery programistyczne, zostaną załadowane z klucza ; po 

skończeniu testu lampy, przez 5 sekund wyświetlacz pokazywać będzie :  

•   opis dLY jeżeli operacja powiodła się.  

•   opis dLn jeżeli operacja nie powiodła się.  

INFO: Po sciągnięciu parametrów, urządzenie zaczyna korzystać z nowej mapy 

DOSTĘP I KORZYSTANIE Z MENU 
Urządzenie ma 2 główne menu do których można uzyskać dostęp poprzez:  

• “Menu Statusu Maszyny”- należ wcisnąć przycisk SET raz.  

• ‟‟Menu Programistyczne”- należy wcisnąć i przytrzymać przycisk SET .  

Wcisnąc SET raz aby obejrzeć zawartość folderu i odpowiadającego mu przypisowi   

W tym momencie, możliwe jest przewijanie przez zawartość folderu i wprowadzanie zmian do funkcji w nim zawartych .  

Nie wciskać klawiszy przez 15s (time-out) lub wcisnąc “ESC” raz by potwierdzić ostatnią wyświetlaną wartość i powrócić do poprzedniego menu.  

 

MENU STATUSU MASZYNY 

Wcisnąć i puścić przycisk SET aby uzyskać „‟Menu statusu maszyny‟‟.   Następujące parametry pokażą się:  

• AL: folder alarmów (jeżeli są obecne; wyłączając błędy sond i urządzenia).  
• SET: folder konfiguracji punktów zadanych.  
• Pb1: folder wartości sondy nr.1.  
• Pb2: folder wartości sondy nr.2..  

Można używać przycisków UP oraz DOWN aby przewijać przez wszystkie foldery w menu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IWP750 + IWK HORYZ PLUS WYŚWIETLACZ 4/11 

 



 
 

MENU PROGRAMISTYCZNE 

Hasła “PA1” oraz “PA2dają odpowiednio dostęp do parametrów poziomu 1 i 2. Aby je uruchomić (wartość ≠  0) i przydzielić im pożądane wartości, 

należy dostać się do menu programistycznego w folderze “diS”.  

Jeżeli hasła są uruchomione, zostaniesz poproszony o:  

- PA1 otwierając menu programistyczne aby uzyskać dostęp do menu użytkownika.  

- PA2 w folderze z oznaczeniem Cnf zawierających parametry poziomu 1 dla dostępu parametrów w menu instalatora .  

Wyświetlanie parametrów poziomu 1 

Aby dostać się do menu programistycznego należy wcisnąć przycisk set przez ponad 5 

sekund. Jeżeli PA1≠0, hasło wejścia będzie wymagane ( 

jeżeli poprawne hasło jest wpisane),Pojawi się oznakowanie pierwszego folderu. 

Jeżeli hasło nie jest prawidłowe, wyświetlacz pokaże oznaczenie PA1 ponownie. Aby 

przejrzeć inne foldery, należy wciskać przyciski”UP”oraz”DOWN” 

N.B.: na tym poziomie foldery będą pokazywać parametry poziomu 1, ale   

nie inne parametry;Parametry poziomu 2 nie będą widoczne, nawet  

gdy nie są zabezpieczone hasłem.  

 

2) Wyświetlanie parametrów poziomu 2  

Po otwarciu menu programistycznego, otwórz folder  “Cnf” i przewiń  

przez parametry aż  oznaczenia PA2 zostanie wyświetlone. Wciśnięcie   

“SET” wyświetli wszystkie parametry poziomu 2 (ale żadnego innego),   oraz  

spowoduje pojawienie się oznaczenia pierwszego folderu menu programistycznego.  

Parametry poziomu drugiego mogą być chronione drugim hasłem  ( 

parametr “PA2” w folderze “diS” ).  

Jeżeli PA2≠0, hasło poziomu drugiego będzie wymagane przy otwarciu 

folderu Cnf i (jeżeli odpowiednie hasło jest wprowadzone), oznaczenie pierwszego 

folderu menu programistycznego.  

Nota bene: Na tym poziomie foldery wyświetlają parametry tylko poz iomu 2. 

Parametry poziomu 1 są niewidoczne. Aby otworzyć folder należy wcisnąc SET. 

Pojawi się oznaczenie pierwszego widocznego folderu. Używając przycisków UP 

oraz DOWN nawiguje się między wartościami. Wciśnięcie i puszczenie SET 

otwiera możliwość modyfikacji parametru za pomocą UP oraz DOWN keys. SET 

zatwierdza i przeskakuje do kolejnego parametru  

 

3)   Programowanie „‟Easy Map” modułu zasilania 

Na poziomie 2 w folderze CnF, parametr H60 jest widoczny ("parameter  

map selector" lub "vector number") umożliwia zaprogramowanie 

Podgrupy parametrów w zależności od typu wymaganej instalacji 

od 1 do 6).  

To stworzy listę  "ogólnych"  parametrów  oraz listę  

"charakterystycznych" parametrów dla instalcji.  

W zależności od wartości H60, charakterystyczny parametr "vector"  

jest przydzielony i może zostać modyfikowany jak inne parametry  Nota bene: 
użytkownika. Zaleca się wyłączenie i włączenie instrumentu po zmianie parametrów  
Kontroler może zawsze zostać przeprogramowany „‟charakterystycznymi‟‟  aby zapobiec błędom konfiguracji i bierzącym operacjom timera. 
parametrami, modyfikując “vector”.  

 

ALARMY MIN/MAX TEMPERATURY 
 

Wartość temperatury Absolutna wartość temperatury 

W stosunku do pnkt. Zad. (Att=1)               (Act=0) 
 
 
 
 
Off  

 
 

AFd AFd AFd AFd 
 

Punkt zadany LAL HAL 

LAL + AFd LAL - AFd 
Punkt zadany - LAL Punkt zadany + HAL 

 

Punkt zadany - LAL + AFd     Punkt zadany   + HAL - AFd 

Alarm temperatury minimalnej Temp. ≤   Zadana + LAL * Temp. ≤   LAL (LAL ze znakiem) 
 

Alarm temperatury maksymalnej Temp. ≥  Zadana + HAL ** Temp. ≥   HAL (HAL ze znakiem) 
 

Reset po alarmie temperatury minimalnej Temp.   ≥   Punkt zadany + LAL + AFd Temp. ≥   LAL + AFd 

Punkt zadany -|LAL|+AFd 

Reset po alarmie temperatury maksymalnej Temp.   ≤   Punkt zadany + HAL - AFd Temp. ≤   HAL - AFd 
 

jeżeli LAL is ujemne, Zadana + LAL < Zadana 
**  jeżeli HAL is ujemne, Zadana + HAL < Zadana 
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Nota bene: 

Zaleca się wyłączenie i włączenie instrumentu po zmianie 

parametrów aby zapobiec błędom konfiguracji i  błędom bierzących 

operacji timera. 

 



 
 

REGULATOR CYKLU PRACY 
Błąd sondy Pb1 (chłodnia) powoduje następujące czynności:  

• Kod E1 pojawia się na wyświetlaczu  

• Regulator jest aktywowany jak widać parametrami Ont and Oft, jeżeli ustawiony jest na cykl pracy.  

 
 

 

Parametry Ont i OFt  
zaprogramowane na cykl pracy 

Ont OFt      Wyjście kompresora 

0 0 OFF 

0 >0 OFF 

>0 0 ON 

>0 >0 CYKL PRACY 

 

 

 

 

INSTALACJA MECHANICZNA 

Aby móc działać, kontroler wymaga:  

• IWK otwartej horyzontalnej klawiatury:     otwarty format (116.2x46mm)  

• IWP 750 modułu zasilania: na specjalnych mocowaniach (format 160x108mm) 

Nie instalować urządzenia w miejscach narażonych na wysoką wilgotność i/lub brud; urządzenie przeznaczone jest do pracy w miejscach z normalnym 

poziomem zanieczyszczenia. Należy utrzymywać otwory chłodzące wokół instrumentu odpowiednio wentylowane.  

Diagram poniżej pokazuje miejsca w których powinny pojawić się wywiercone ot wory, celem instalacji obu paneli:  

IWK KLAWIATURA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IWP750 MODUŁ ZASILANIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IWP750 + IWK HORYZ. PLUS WYŚWIETLACZ 6/11 



 
 

PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE 

Ważne! Upewnij się, że maszyna jest wyłączona przed rozpoczęciem pracy nad podłączeniami elektrycznymi.  
Urządzenie jest wyposażone w: terminale zaciskowe do podłączenia przewodów, przekrój których średnica nie może przekraczać 2.5mm2

 

(jeden przewód na terminal przy podłączaniu): dodatkowe informacje na płycie znamionowej z danymi terminali. 

.  
•  IWK keyboard: Terminale zaciskowe do podłączenia przewodów, których średnica nie może przekraczać 1.5mm2(jeden przewód 
na terminal przy podłączaniu): dodatkowe informacje na płycie znamionowej z danymi terminali. 

Wyjścia przekaźników są wolne od napięcia. Nie przekraczać maksymalnego dozwolonego prądu; dla większych obciążeń, należy 
użyć stycznika o odpowiedniej mocy znamionowej. Upewnić się, że urządzenie jest zasilane odpowiednim napięciem. Sondy nie są 
w stanie sprawdzić polarności podłączenia, można tego dokonać za pomocą kabla bipolarnego (przedłużenie sond wpływa na 
kompatybilność elektromagnetyczną urządzenia -EMC: należy zachować szczególną ostrożność podczas uzwajania).  
Kable sond, przesyłowe i szeregowe kable TTL powinny być poprowadzone z dala od kabli zasilających 

Ze względów bezpieczeństwa sugeruje się instalację urządzenia na podstawie/kolumnach izolujących.  

 

DIAGNOSTYKA 

Nr. 

 

 

E1 

 

 
 
E2 

 
 

AH1 

 
 

AL1 

 
 

Ad2 
 
 

EA 
 

 

Opd 
 

PA 
 

LPA 

Awaria 
 

Sonda 1 
(chłodnia) 

 
 

Sonda 2 
(rozmrażanie)  

 

Alarm wysokiej 
temperatury sondy 1 

 

Alarm niskiej 
temperatury sondy 1 

 

Rozmrażanie spowodowane 

przekroczeniem czasu 

 
Alarm 
zewnętrzny 

 
Alarm otwartych 
drzwi 
 
 

Alarm  
ciśnienia 
Alarm niskiego 

ciśnienia 

Przyczyna 
 

• Wartości poza skalą 

 • Sonda uszkodzona/zwarta/otwarta 

• Wartości poza skalą 

 • Sonda uszkodzona/zwarta/otwarta 

 

Wartość odczytana przez Pb1  > HAL po czasie "tAO". 
(zobacz “ MAX/MIN” Alarmy temperaturowe) 

 

Wartość odczytana przez Pb1 < LAL po czasie "tAO".  
(zobacz “ MAX/MIN” Alarmy temperaturowe) 

 

Koniec cyklu odmrażania przez timeout a nie wartości 
sondy 2 

 

Aktywacja wejścia cyfrowego (DI) 
(DI4 skonfigurowane jako alarm zewnętrzny- H14 = ±5 ) 

Aktywacja wejścia cyfrowego (DI) na czas dłuższy od 
“tdO”.(Domyślnie Di1 jest przełącznikiem drzwi) 

Aktywacja alarmu ciśnienia przez jego ogólny regulator 

 

Activation of low pressure switch alarm by low pres- 
sure switch regulator. 

Efekty 

• Oznaczenie E1 wyświetlone 
• Stała ikona alarmowa 
• Regulator Max/Min wyłączony 
•  Działanie kompresora na zasadzie Ont” and  
 “OFt”. 

• Oznaczenie E2 wyświetlone 
• Stała ikona alarmowa 
• cykl rozmrażania kończy się przez time-out (Par. “dEt”) 

• Oznaczenie AH1 zapisane w folderze AL 
• Brak wpływu na regulację 

 • Oznaczenie AL1 zapisane w folderze AL 
• Brak wpływu na regulację 

 
•  Wartośc Ad2 zapisana w folderze AL jeżeli parametr 
dAt=1; nie pokazywany jeżeli if dAt=0 
• Ikona alarmowa włączona 

• Oznaczenie EA zapisane w folderze AL 
• Ikona alarmowa włączona 
Regulacja zablokowana jeżeli EAL = y 

• Oznaczenie Opd zapisane w folderze AL 
• Ikona alarmowa włączona 
Regulacja zablokowana jeżeli dOd = y 

• Oznaczenie PA zapisane w folderze AL 
• Regulacja zablokowana 

• Oznaczenie LPA zapisane w folderze AL 
• Regulacja zablokowana 

Zaradzenie 
 

• Sprawdzić czy sondy są NTC 
• Sprawdzić uzwojenie sondy 
• Wymienić sondę 

 

• Sprawdzić czy sondy są NTC 
• Sprawdzić uzwojenie sondy 
• Wymienić sondę 

 
Poczekaj aż wartość odczytana przez sondę 1 powróci 
poniżej wartości HAL 

 

Poczekaj aż wartość odczytana przez sondę 1 
powróci powyżej wartości LAL. 

 

Poczekaj na następny cykl rozmrażania powodujący   automatyczny reset 

 
 

Sprawdzić i usunąć zewnętrzny powód włączenia 
alarmu na wejściu cyfrowym 

 

• Zamknąć drzwi 
• Opóźnić funkcję zdefiniowaną przez OAO 

 
• Włączyć i wyłączyć urządzenie  
• Zresetować alarmy podczas otwierania folderu. 
• Włączyć i wyłączyć urządzenie  
• Zresetować alarmy podczas otwierania folderu. 

HPA    Alarm  wysokiego ciśn. 
Brak połączenia 

E7 zasilania i      
klawiatury 

Activation of high pressure switch alarm by high 
pressure switch regulator. 

 
• Błąd komunikacji między modułem zasilania a 
klawiaturą 

• Oznaczenie HPA zapisane w folderze AL • Włączyć i wyłączyć urządzenie 
• Regulacja zablokowana • Zresetować alarmy podczas otwierania folderu. 

•  Odczekać aż zakłócenia znikną. 
• Oznaczenie E7 zapisane w folderze AL., brak efektu regulacji 

•  Włączyć urządzenia podzas konfiguracji a następnie je wyłączyć 

 

 

IWP MODUŁ ZASILANIA- tabela parametrów 
 
Parametr        OPIS 

Punkt zadany, jednostka kontrolna, której wartości znajdują się między minimalnym punktem zadanym LSE a maksymalnym HSE. 

 

ZAKRES jedn.   IWP750 Poziom 

SEt 
 

 

diF 

Jest widoczny ze statusu maszyny a nie z menu programistycznego . 

KOMPRESOR (folder CP) 

Dyferencjał aktywacji przekaźnika kompresora; kompresor staje po osiągnięciu punktu zadanego (zgodnie z sondą regulującą) i 
restartuje na poziomie temperatury punktu zadanego plus wartość dyferencjału 
Nota bene: nie może być równy 0. 
Higher SEt. Maksymalna wartość punktu zadanego. 

LSE ... HSE °C/°F 0.0 
 

 

0.1 ... 30.0 °C/°F 2.0 Użytkownik 

HSE N.B.: 2 punkty zadane są niezależne, maksymalny nie może być niższy niż minimalny.                                                                                               LSE ... 302 

 Lower SEt. Minimalna wartość punktu zadanego 

°C/°F 5.0 Użytkownik 

LSE N.B.: 2 punkty zadane są niezależne, maksymalny nie może być niższy niż minimalny.                                                                                                -58.0 ... HSE °C/°F -5.0 Użytkownik 

OSP        Offset Punktu zadanego. Wartość temperatury, dodana algebraicznie do punktu zadanego za pomocą zestawu zredukowanego (może być sterowany klawiszem) 

 
Czas załączenia kompresora w razie wadliwego sensora  

Ont - jeżeli Ont = 1 i OFt = 0, to kompresor zawsze będzie włączony. 
- jeżeli Ont > 0 i OFt > 0, będzię działać w cyklu pracy (diagram wyżej). 

Czas wyłączenie kompresora w razie wadliwego sensora. 
OFt - jeżeli OFt = 1 i Ont = 0, kompresor będzie zawsze wyłączony. 

- if Ont > 0 and OFt > 0, będzię działać w cyklu pracy (diagram wyżej). 

dbi Opóźnienie między załączeniem i przełączeniem. Musi minąć między dwoma kolejnymi załączeniami kompresorów 

OdO (!)   opóźnienie od załączenia 
Opóźnienie w aktywacji wyjść po włączeniu instrumentu przy zaniku mocy 0 = nie aktywny 

IWP750 + IWK HORYZ. PLUS WYŚWIETLACZ 

-30.0 ... +30.0        °C/°F 0.0 Inst 
 

0 ... 250 min 15 Inst 

 
 

0 ... 250 min 15 Inst 

 

0 ... 250 min 2 Inst 

0 ... 250 min 0 User  
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OPIS parametrów 

ROZMRAŻANIE (folder dEF) 

Typ rozmrażania 
0 = elektryczny – kompresor wyłączony podczas cyklu rozmrażania. 

 
 

RANGE jedn.   IWP750 Level 

dty 
 
 

dit 
 
 

 

dCt 
 
 
 
 

dCt 

1 = odwrócenie cyklu rozmrażania (gorący gaz) – kompresor włączony podczas cyklu rozmrażania. 
2= "Wolne": rozmrażanie niezależnie od kompresora 

Czas przerwań rozmrażania. Czas przerwań między dwoma następującymi cyklami rozmrażania. 
0 = funkcja wyłączona (rozmrażanie NIGDY nie następuje). 

Typ odliczania w rozmrażaniu. Wybiera typ obliczania przerwań 
0 = godziny działania kompresora(DIGIFROST® method); rozmrażanie tylko aktywne gdy kompresor jest włączony. 
N.B.: czas działania kompresora liczony oddzielnie od czasu działania parownika (działa także gdy sonda 
parownika jest uszkodza bądź nie działa). 
1 = godziny dziadzia urządzenia = odliczanie zawsze aktywne gdy maszyna włączona, następuje przy uruchomieniu. 2 = 
stop kompresora, za każ każ razem gdy kompresor staje, zaczadza cykl rozmrażania zgodnie ze współczynnikiem dtY;  
3 = nie używany 

 

Przekaźnik rozmrażania dty 

0/1/2 num 1 Użytkownik 
 
 

0 ... 250   godz 3 Użytkownik 
 
 

 

0 ... 3 num 0 Inst 
 
 
 
 

Przekaźnik kompresora 

(podczas rozmrażania) 

0 = godziny działania kompresora ON kiedy dit jest osiągnięty 0 = Elektryczne rozmrażanie 
 OFF gdy Pb2=dSt ma nastąpić (dEt) 1 = Odwrotny cykl rozmrażania 

2 = Wolny tryb rozmrażania 

1 = czas rzeczywisty ON when dit is reached 0 = Elektryczne rozmrażanie 

OFF gdy Pb2=dSt ma nastąpić (dEt) 1 = Odwrotny cykl rozmrażania 

2 = Wolny tryb rozmrażania 

2 = stop kompresora ON kiedy kompresor OFF 0 = Elektryczne rozmrażanie 

OFF gdy Pb2=dSt ma nastąpić (dEt) 1 = Odwrotny cykl rozmrażania 
2 = Wolny tryb rozmrażania 

3 = nie używane 

 

dOH           Godzina wyrównania rozmrażania. Start opóźnienia rozmrażania po poleceniu 

dEt Czas wytrwałości rozmrażania. Przekroczenie limitu czasu rozmrażania; określa maksymalny czas rozmrażania 

dSt Temperatura zatrzymania rozmrażania. Wyznaczana przez sondę parownika 

dPO         Rozmrażanie na starcie. Stwierdza czy instrument musi wejść w tryb rozmrażania (jeżeli temperatura mierzona przez parownik na to    pozwala) n = nie, nie rozpoczyna rozmrażania podczas startu; y = tak, rozpoczyna rozmrażanie na 

starcie. 
Czas kompresora na rozmrażanie. Minimalny czas załączenia, wyłączenia kompresora przed rozmrażanie 
- jeżeli tcd > 0 (wartość dodatnia) kompresor zostaje włączony na “tcd” minut. 

OFF 

ON 

ON jeżeli wymagany przez punkt zadany 

OFF 

ON 

ON jeżeli wymagany przez punkt zadany  

OFF 

NIE POLECANY!!! 

ON jeżeli wymagany przez punkt zadany 

 

 

0 ... 59 min 0 Inst 

1 ... 250 min 20 Użytkownik 

-50.0 ... 150.0       °C/°F 20 Użytkownik 

n/y num n Inst 

tcd 
 

Code 
 

 

FSt 

 

FAd 

Fdt 

dt 

dFd 

 

FCO 

 

Fod 

FdC 

Fon 

 

FoF 
 
 
 

Att 
 

AFd 

-jeżeli tcd < 0 (wartość ujemna)  kompresor zostaje wyłączony na “tcd” minut. 
- jeżeli tcd = 0 parametr jest ignorowany. 

Kompresor wyłączony przed rozmrażaniem. Kompresor wyłączony przed cyklem rozmrażania. Jeżeli rozmrażanie jest zaprogramowane 
podczas czasu wyrażonego przez wartość w tym wyrażeniu, kompresor nie jest uruchamiany Jeżeli Code=0, funkcja jest wykluczona. 

REGULATOR  WENTYLATORA (folder FAn) (N.B.: dla tych parametrów, Parownik znaczy Parownik 1) 

Temperatura zatrzymania wentylatora. Jeżeli sonda parownika odczytuje temperaturę wyższą niż punkt zadany to wiatraki są zatrzymywane. 
Wartość może być dodatnia lub ujemna w zależności od parametru FPt, może być absolutna, bądź w odniesieniu do punktu zadanego. 

 

Dyferencjał wentylatora. Dyferencjał aktywacji wiatraka (parametry “FSt” and “Fot”). 

Czas opóźnienia wentylatora. Opóźnienie w załączaniu po cyklu rozmrożenia. 

Czas drenażu. Czas ściekania 

Wyłączenie wentylatora podczas rozmrażania. Pozwala na wyłączenie wiatraków parownika podczas rozmrażania. y = tak; n = nie.   

Wyłączenie kompresora wentylatora Włącza lub wyłącza wentylator przy wyłączonym kompresorze. 
n = wiatraki wyłączone; y = włączone (z termostatem w zależności od próbki rozmrażania, parametr “FSt”) dc  = cykl pracy 
(przez parametry "Fon" oraz "FoF" ). 

Otwarcie drzwi wiatraka. Pozwala na wybranie bloku wiatraka, gdy drzwi są otwarte i restart wiatraka, gdy drzwi są zamknięte (jeżeli 
wiatrak pracował)n= wiatrak zablokowany; y=wiatrak bez zmian. 
Opóźnienie wiatraka przy wyłączonym kompresorze. Opóźnienie wyłączenia wiatraków po wyłączeniu kompresora; 0= funkcja wyłączona 

 Wentylator włączony (w cyklu pracy). Czas załączenia podczas cyklu pracy 
Wentylatory używane w trybie cyklu pracy; funkcja ważna gdy FCO = dc oraz H42=y (obecna sonda parownika) 

Wyłączenie wiatraka (w cyklu pracy). Wiatrak wyłączony w cyklu pracy 
Wiatraki używane w trybie cyklu pracy; funkcja ważna gdy FCO = dc oraz H42=y (obecna sonda parownika) 

ALARMY (folder AL) 

Typ alarmu. Parametry “HAL” i “LAL”” jako wartość absolutna bądź dyferencjał temperatury względem punktu zadanego 0 = wartość 
absolutna; 1 = wartość relatywna. 
N.B.:  W przypadku wartości relatywnych (param. Att=1) parametr HAL powinien mieć wartości dodatnie, gdy parametr LAL powinien mieć wartości ujemne (-LAL). 

 

Dyferencjał alarmu. 

-31 ...+31 min 0 Inst 
 

0 ... 60 min 0 Inst 
 

 

-50.0 ... +150     °C/°F 40.0 Użytkownik 

 

1.0 ... 50.0 °C/°F 2.0 Inst 

0 ... 250 min 3 Użytkownik 

0 ... 250 min 2 Użytkownik 

n/y flag y Użytkownik 

 

n/y/dc num y Użytkownik 

 

n/y flag n Inst 

0 ... 99 min 0 Inst 

0 ... 99 min 0 Inst 

 

0 ... 99 min 0 Inst 
 
 

 

0/1 flag 1 Inst 
 

+1.0 ... +50.0    °C/°F 2.0 Inst 

HAL (!)    
. 

LAL to 150.0 °C/°F 5.0 Inst 

LAL (!)  -50.0 to HAL °C/°F -5.0 Inst 

PAO (!)      Uchylenie alarmu podczas uruchomienia. Uchylenie alarmu, gdy urządzenie jest uruchamiane po zaniku mocy. 
Parametr dotyczy tylko alarmów wysokiej/niskiej temperatury. 
 

dAO         Uchylenie alarmu rozmrażania. Wykluczenie alarmu temperatury po rozmrażaniu. 
OAO    Opóźnienie sygnału alarmowego (niska i wysoka temp.) po deaktywacji wejścia cyfrowego (zamknięcie portu).  
tdO  Przekroczenie czasu alarmu otwartych drzwi. Opóźnienie w aktywacji alarmu 

Uchylenie alarmu temperaturu. Opóźnienie dla wskazań alarmu temperatury. 

0 ... 10 godz. 4 Użytkownik 

0 ... 999 min 60 Inst 
0 ... 10 godz. 1 Inst 
 

0 ... 250 min 10 Inst 

tAO 

dAt 

AOP 
tP 

Ten parametr odnosi się tylko do alarmów wysokiej/niskiej temperatury. 

Czas alarmu rozmrażania. Alarm sygnalizujący koniec rozmrażania przez przekroczenie czasu (n = nie aktywowany; y = aktywowany).  
Wyjście polarności alarmu. (0 = alarm aktywny i wyjście wyłączone; 1 = alarm aktywny i wyjście włączone).                                
Wszystkie przyciski zatwierdzają alarm 

0 ... 250 min 0 Inst 

n/y flag n Inst 

0/1 flag 1 Inst 
0/1 flag 1 Inst  
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Alarm wysokiego poziomu. Alarm temperatury maksymalnej. Wartość temperatury (jako dystans od punktu zadanego bądź wartość 
absolutna oparta na Att) która, jeżeli przekroczona w górę uruchamia sygnał alarmowyTabela alarmów Max/Min. 

Alarm niskiego poziomu. Alarm temperatury minimalnej. Wartość temperatury (jako dystans od punktu zadanego bądź wartość absolutna 
oparta na Att) która, jeżeli przekroczona w dół uruchamia sygnał alarmowyTabela alarmów Max/Min. 



 
 
 
opis                  PARAMETRÓW 

Regulatory zablokowane zewnętrznym alarmem 
rLO = 0    żadne zasoby nie zablokowane. 

 
 

Zakres jedn. IWP750 poziom 

rLO 
 

dSd 

dLt 

OFL 

rLO = 1   kompresor i rozmrażanie zablokowane. 
rLO = 2 kompresor rozmrażanie i wentylatory. 

ŚWIATŁO I WEJŚCIA CYFROWE (folder Lit) 
Uruchomienie przekaźnika światła z przełącznika drzwi n=światło nie włącza sie podczas otwarcia drzwi; y= światło włącza się po otwarciu drzwi(jeżeli było wyłączone)                   
Opóźnienie wyłączenia przekaźnika światła. Jeżeli dSd włącza światło to pozostaje ono zapalone jeszcze przez dLt minut po zamknięciu 
drzwi. 
Klucz zawsze wyłącza przekaźnik światła. Umożliwia wyłączenie światła w chłodni nawet jeżeli jest zadane opóźnienie po zamknięciu 
drzwi (dLt) 

0/1/2 num 0 Inst 
 

n/y flag y Inst 

0 ... 31 min 0 Inst 

n/y flag y Inst 

dOd         Przełącznik drzwi wyłącza załadowania cyfrową komendą; możliwy jest restart załadowań przez zamknięcie drzwi, drzwi otwarte-wyłączenie.                                                                                                                 
  
dAd 
di3 Opóźnienie aktywacji wejść cyfrowych DI3 oraz DI4. 
dOA        Akcja wymuszona przez wejście cyfrowe. 
PEA Umożliwienie wymuszonej akcji z przełącznika drzwi bądź zewnętrznego alarmu. 
dCO         Opóźnienie aktywacji kompresora po poleceniu. 
dFO Opóźnienie aktywacji wentylatorów po poleceniu. 

PRZEŁĄCZNIK ĆIŚNIENIOWY (folder PrE) 
PEn Numer dozwolonych błędów przy maksymalnym/minimalnym wejściu przełącznika ciśnienia. 0 = wyłączone 
PEI Minimalna/maksymalna ilość interwał zliczania błędów przy przełączniku ciśnienia. 

KOMUNIKACJA (folder Add) 
dEA (!) Adres urządzenia: wskazuje protokołowi zarządzającemu adres urządzenia. 
FAA (!) Adres grupy urządzęń: wskazuje protokołowi zarządzającemu adres grupy urządzeń 

WYŚWIETLACZ(folder diS) 
Blokada modyfikacji punktu zadanego (odpowiadający paragraf). Ciągle możliwy dostęp do menu programowania parametrów 

n/y flag y Inst 

0 ... 255 min 0 Inst 
0 ... 255 min 0 Inst 

0 ... 3 num 0 Inst 
0 ... 3 num 0 Inst 

0 ... 250 min 0 Inst 
0 ... 250 min 0 Inst 

0...15 min 10 Inst 
1...99 num 60 Inst 

0...14 num 0 Inst 
0...14 num 0 Inst 

LOC 

PA1 
PA2 
ndt 

CA1 

CA2 
 

CAI 

 

 
 

ddL 

 
 

Ldd 

dro 

 

ddd 

włączając ten parametr, aby móc odblokować klawiaturę. n = nie; y = tak. 
Hasło 1. Kiedy włączone  (PA1 ≠ 0), jest kluczem dostępu do parametrów użytkownika. 
Hasło 2. Kiedy włączone  (PA2 ≠ 0), jest kluczem dostępu do parametrów instalatora.  
typ wyświetlania numeru. Wyświetlanie punktu dziesiętnego.  n = nie (tylko całkowite);  y = tak (punkt dziesiętny). 
Kalibracja 1 
Wartość ujemna bądź dodatnia dodana do wartości Pb1, zgodnie z parametrem "CAI".                                                     
Kalibracja 2 
Wartość ujemna bądź dodatnia dodana do wartości Pb2, zgodnie z parametrem "CAI". 
Interwencja w kalibracji dla wyrównania wartości wyrównanej bądź kontroli temperatury lub obu: 
0 = tylko wyświetlana temperatura jest pokazywana. 
1 = suma z temperaturą używaną przez regulatory, nie do wyświetlania, nie zostaje zmieniona. 2 = suma z 
wyświetlaną temperaturą, używana przez regulatory. 
Zablokowanie wyświetlania podczas odmrażania, tryby wyświetlania 
0 = wyświetla temperaturę mierzoną przez sondę Pb1. 
1 = Zablokowuje odczyt temperatury przez sondę temrostatu podczas rozmrażania, aż do osiągnięcia następnym 
razem warotści zadanej. 
2 = wyświetla oznaczenie "deF" podczas rozmrażania aż do osiągnięcia wartości zadanej następnym razem (albo osiągnięcia Ldd). 
Wyłączenie rozmrażania. Wartość przekroczenia czasu do odblokowania wyświetlacza (loznaczenie dEF) jeżeli czas osiągnięcia punktu 
zadanego jest zbyt długi podczas rozmrażania, lub w razie przerwania połączenia LAN master-slave (błąd E7) 
Wyświetlanie pomiaru. wybór °C lub °F do wyświetlania temperatury odczytanej przez sondę.  0 = °C, 1 = °F. 
N.B.: Przełączanie pomiędzy °C i °F i vice versa NIE MODYFIKUJE punktu zadanego, dyferencjału, itp (n.p. set=10°C staje się 10°F). 

Typ wartości do wyświetlenia. 
0 = punkt zadany; 1 = sonda chłodni Pb1; 2 = sonda parownika Pb2; 3 =  sonda wyświetlana Pb3. 

n/y flag n Inst 

0...250 num 0 Użytkownik 
0...250 num 192 Inst 

n/y flag n Użytkownik 

-12.0...12.0 °C/°F 0.0 Inst 

-12.0...12.0 °C/°F 0.0 Inst 
 

0/1/2 num 2 Inst 
 

 
 

0/1/2 num 0 Inst 

 
 

0 ... 255 min 0 Inst 

0/1 flag 0 Inst 

 

0/1/2/3 num 1 Inst  

KONFIGURACJA (folder CnF) - N.B.:the Jeżeli parametry są zmieniane to za każdym razem instrument, musi zostać wyłączony aby zapobiec złemu zadziałaniu. 

 
Ustala czy AUX/ wejście oświetlenia drzwi jest aktywne przy zasilonym ale wyłączonym urządzeniu n – klucz i DI nieaktywne przy off; y- oba aktywne przy off 

H06 
 
 
 

H14 

 
 
 

H41 
H42 
H60 
reL 

tAb 

 

UL 

dL 

Fr 

. 
Konfiguracja cyfrowego wejścia/polarności (D.I.4). 

0 = wyłączone;  ±1 = rozmrażanie  ±2 = zredukowany punkt zadany;  ±3 = AUX;  ±4 = przełącznik drzwi;  ±5 = alarm zewnętrzny; ± 6 = nie 

używany. ±7 = czuwanie (ON-OFF);  ±8 = nie używany;  ±9 = przełącznik min. ciśnienia; ±10 = przełącznik max. ciśnienia;  ± 11 = ogólny przełącznik 

ciśnienia. 

± 12 = nie używany;  ±13 = wymuszenie wentylacji parownika; ±14 = włączenie przekaźnika światła; ±15 = nie używany; ±16 = 

nie używany. N.B.:  -     Symbol “+” oznacza, że wejście jest aktywne przy zamkniętym styku. 

-    Symbol “-” oznacza, że wejście jest aktywne przy otwartym styku. 

Sonda regulacji (Pb1) obecna. n= nie obecna; y= obecna. 
Sonda parownika(Pb2) obecna n=nie obecna; y=obecna. 
Wybór wektora parametrów. 
Wersja Firmware‟u urządzenia. Parametr tylko do odczytu 

Tabela parametrów... Zarezerwowane: Parametr tylko do odczytu. 

COPY CARD (folder Fpr) 

Upload transfer danych parametrów programistycznych z urządzenia na Copy Card 

Download danych parametrów programistycznych z Copy Card na urządzenie 

Formatowanie. Usuwa dane z Copy Card. 
WAŻNE: po wybraniu parametru “Fr”, dane zostają bezpowrotnie usunięte. 

    
 
 

-16 ... 16 num 0 Inst 

 
 

 

n/y flag y Inst 
n/y flag y Użytkownik 

0 ... 6 num 0 Inst 
/ / / / 

/ / / / 
 

/ / / Inst 

/ / / Inst 

/ / / Inst  

WAŻNE: Jeżeli jeden lub więcej parametrów oznaczonych (!) , kontroler MUSI zostać wyłączony i ponownie właczony aby zapewnić jego 
prawidłową pracę. 
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Opóźnienie aktywacji wejść cyfrowych DI1 oraz DI2. 

n/y flag y Inst 



 

KONFIGURACJA PARAMETRU H60 (domyślne wartości wektorów) 
 
Parameter     OPIS ZAKRES jedn. 

                                     Punkt zadany, jednostka kontrolna, której wartości znajdują się między minimalnym punktem zadanym LSE a maksymalnym HSE. 

WARTOŚĆ PARAMETRU H60  

1  2  3  4  5  6 

SEt 

diF 
 

HSE 

LSE 

 
 
dty 

 
 

dit 
 
 

 
 

dCt 

 
 
 

 

dOH 

dEt 

dSt 
 

dPO 

 
 

FSt 
 

Fdt 

dt 

dFd 

 
 

FCO 

 
 

FdC 

 

PAO 

 
 
 

ddL 
 
 

H42 

Jest widoczny ze statusu maszyny a nie z menu programistycznego . 

Dyferencjał aktywacji przekaźnika kompresora; kompresor staje po osiągnięciu punktu zadanego (zgodnie z sondą regulującą) i restartuje 

na poziomie temperatury punktu zadanego plus wartość dyferencjału Nota bene: nie może być równy 0 

 
Higher SEt. Maksymalna wartość punktu zadanego.  
N.B.: 2 punkty zadane są niezależne, maksymalny nie może być niższy niż minimalny.. 
Lower SEt. Minimalna wartość punktu zadanego 

N.B.: 2 punkty zadane są niezależne, maksymalny nie może być niższy niż minimalny.Typ rozmrażania 

Typ rozmrażania 0 = elektryczny – kompresor wyłączony podczas cyklu rozmrażania. 

1 = odwrócenie cyklu rozmrażania (gorący gaz) – kompresor włączony podczas cyklu 
rozmrażania.2= "Wolne": rozmrażanie niezależnie od kompresora 

Czas przerwań rozmrażania. Czas przerwań między dwoma następującymi cyklami rozmrażania. 0 = funkcja wyłączona (rozmrażanie NIGDY nie następuje). 

 
Typ odliczania w rozmrażaniu. Wybiera typ obliczania przerwań 
0 = godziny działania kompresora(DIGIFROST® method); rozmrażanie tylko aktywne gdy kompresor jest włączony. 
N.B.: czas działania kompresora liczony oddzielnie od czasu działania parownika (działa także gdy sonda parownika 
jest uszkodza bądź nie działa). 
1 = godziny dziadzia urządzenia = odliczanie zawsze aktywne gdy maszyna włączona, następuje przy uruchomieniu. 
2 = stop kompresora, za każ każ razem gdy kompresor staje, zaczadza cykl rozmrażania zgodnie ze współczynnikiem 
dtY;  
3 = nie używany 
 

Czas wyrównania rozmrażania. Start opóźnienia rozmrażania po poleceniu. 

Czas wytrwałości rozmrażania. Przekroczenie limitu czasu rozmrażania; określa maksymalny czas rozmrażania 

Temperatura zatrzymania rozmrażania. Wyznaczana przez sondę parownika. 

Rozmrażanie na starcie. Stwierdza czy instrument musi wejść w tryb rozmrażania (jeżeli temperatura mierzona przez 
parownik na to    pozwala) n = nie, nie rozpoczyna rozmrażania podczas startu; y = tak, rozpoczyna rozmrażanie na 
starcie. 

Temperatura zatrzymania wentylatora. Jeżeli sonda parownika odczytuje temperaturę wyższą niż punkt zadany to wiatraki są zatrzymywane. Wartość może być 

dodatnia lub ujemna w zależności od parametru FPt, może być absolutna, bądź w odniesieniu do punktu zadanego. 

 

Czas opóźnienia wentylatora. Opóźnienie w załączaniu po cyklu rozmrożenia 

Czas drenażu. Czas ściekania 

Wyłączenie wentylatora podczas rozmrażania.- umożliwia wyłączenie/włączenie wentylatorów parownika, podczas 
rozmrażania. y = tak; n = nie. 

Wyłączenie kompresora wentylatora Włącza lub wyłącza wentylator przy wyłączonym kompresorze. 

n = wiatraki wyłączone; y = włączone (z termostatem w zależności od próbki rozmrażania, parametr 
“FSt”) dc  = cykl pracy (przez parametry "Fon" and "FoF" ). 
 
Opóźnienie wiatraka przy wyłączonym kompresorze. Opóźnienie wyłączenia wiatraków po wyłączeniu kompresora; 0= 
funkcja wyłączona 
. 
Uchylenie alarmu podczas uruchomienia. Uchylenie alarmu, gdy urządzenie jest uruchamiane po zaniku mocy. 
Parametr dotyczy tylko alarmów wysokiej/niskiej temperatury  
Zablokowanie wyświetlania podczas odmrażania, tryby wyświetlania 
0 = wyświetla temperaturę mierzoną przez sondę Pb1. 
1 = Zablokowuje odczyt temperatury przez sondę temrostatu podczas rozmrażania, aż do 
osiągnięcia następnym razem warotści zadanej. 
2 = wyświetla oznaczenie "deF" podczas rozmrażania aż do osiągnięcia wartości zadanej następnym razem (albo 
osiągnięcia Ldd).  
Sonda parownika(Pb2) obecna n=nie obecna; y=obecna. 

5.0 ... 15.0 °C/°F 15.0 0.0 -22.0 0.0 -22.0 0.0 

0.1 ... 30.0 °C/°F 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.1 
 

5.0 ... 302 °C/°F 15.0 5.0 -18.0 5.0 -18.0 0.0 

-58.0 ... 15.0 °C/°F 5.0 -5.0 -25.0 -5.0 -25.0 0.0 

 
 

0/1/2 num 2 1 1 0 0 0 

 
 

0 ... 250 godz. 3 3 3 3 3 0 
 
 

 
 

0/1/2/3 num 0 0 0 0 0 0 

 
 
 

 

0 ... 59 min 0 0 0 0 0 0 

1 ... 250 min 20 20 20 30 30 1 

-50.0 ... 150 °C/°F 150 20.0 20.0 30.0 30.0 0.0 
 

n/y flag n n n n n n 

 
 

-50.0 ... 150 °C/°F 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 0.0 
 

0 ... 250 min 0 3 3 3 3 0 

0 ... 250 min 0 2 2 2 2 0 

n/y flag n y y y y n 

 
 

n/y/dc num y y y y y n 

 
 

0 ... 99 min 0 0 0 0 0 0 
 

0 ... 10 godz. 4 4 4 4 4 0 

 
 
 

0/1/2 num 0 0 0 0 0 0 
 
 

n/y flag n y y y y n  
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ I POZOSTAŁE RYZYKO 

Eliwell Controls srl odmawia jakiejkolwiek odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z:  

•  Instalacji/zastosowań innych niż te jasno wyrażone, nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i standarów pracy oraz/lub instrukcji zawartych w 

powyższym dokumencie 

•    Pracy na panelach, nie posiadających adekwatnych zabezpieczeń przed porażeniami, wodą, pyłem, podczas ich składania  

•   Pracy na panelach, zwłaszcza na wyeksponowanych niebezpiecznych częściach, bez odpowiednich narzędzi .  

•   Ingerencji/modyfikacji w produkt.  

•   Instalacji/użycia paneli nie zgodnych z obowiązującymi przepisami i standardami .  

ZAŁĄCZNIK  

Ten dokument jest wyłączną własnością Eliwell Controls i nie może być powielany ani rozpowszechniany bez wyraźnej zgody Eliwell  

Controls. Dokument przygotowano ze specjalną troską, jednak Eiwell Controls nie może brać odpowiedzialności za szkody wynikłe z jego użytkowania  

To samo prawo dotyczy dowolnej osoby lub firmy związanej z przygotowywaniem i edycją tego dokumentu. Eiwell Controls srl rezerwuje sobie prawo do 

wprowadzania zmian bez żadnych powiadomień 

                                                        WARUNKI UŻYTKOWANIA                                                                                                                                                      

 

Dozwolone użycie 

Ze względów bezpieczeństwa, urządzenie musi zostać zainstalowane i być używanie zgodnie z zaopatrzonymi instrukcjami. W szczególności  

elementy przewodzące niebezpieczne napięcia muszą być niedostępne podczas normalnego uż ytkowania. Urządzenie musi być odpowiednio 

chronione przed wodą oraz pyłem mając na uwadze jego przeznaczenie i musi być dostępne tylko przy użyciu narzędzi (z wyjątkie m panelu 

przedniego). Urządzenie nadaje się do zastosowań chłodniczych w gospodarstwach domowy i/lub podobny sprzęt był testowany w aspektach  

bezpieczeństwa zgodnych z ujednoliconymi standardami Europejskimi.  
 

Niedozwolone użycie 
Dowolne użycie, które jest jasno zakazane. Przekaźniki zaopatrzone są typu funkcyjnego i mogą być przyczyną awarii : wszelkie środki 

ochrony są wymagane przez standardy produkcyjne, lub po prostu zdrowy rozsądek ze względu na wymagania bezpieczeństwa – wszelkie 
środki bezpieczeństwa muszą zostać zainstalowane zewnętrznie poza kontrolerem.  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Eliwell Controls s.r.l.  

Via dell‟Industria, 15 • Z.I. Paludi  

32010 Pieve d‟Alpago (BL) - ITALY  

Telefon +39 0437 986 111  

Fax +39 0437 989 066  

www.eliwell.it  

 

Wsparcie techniczne:  
Infolinia +39 0437 986 300  

E-mail: techsuppeliwell@invensys.com 

 
Sprzedaż:  

Telefon +39 0437 986 100 (Italy) 
+39 0437 986 200 (other countries)  

E-mail: saleseliwell@invensys.com 
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