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5. Инструкции за действие на Контролера 
1. Функции на дисплея 

 
 LCD панел 
1. Отопление: Показва кога системата е в режим «Отопление», в противен случай 
няма да го показва на екрана. 
2. Код за грешка: При наличие на аларма в системата я визуализира на екрана.  
3. Охлаждане: Показва кога системата е в режим «Охлаждане», в противен случай 
няма да го показва на екрана. 
4. Температура: Показва на екрана стойността на температурата. 
5. Допълнителна индикация на екрана: Тя съдържа 2 цифри и една запетая, за 
показване на температурата и броя на параметрите на основната индикация на 
дисплея. Показва само когато системата е в състояние «проверка» /Check mode/ и    
«проверка на параметър» /Parameter cheсking mode/. 
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6. Основна индикация на дисплея: Съдържа един минус, 2 цифри и знака за 
единица температура, за да покаже на екрана стойността на температурата и 
параметъра (температура или време) и кода за грешка. Когато на екрана се покаже 
температурата, стойността е в алгоритъм и знак за единица температура; когато се 
покаже времето, се показва стойност в алгоритъм, но без знак за единица 
температура; когато е код, се показва специфична грешка ( погледнете Списък с 
неизправности) но без знак за единица температура. Индивидуалната температура 
или параметър могат да надхвърлят 99, тогава приемете АХ за 100-109, bX за 110-
119, СХ за 120-129, dX за 130-139, ЕХ за 140-149, FX за 150-159, и Х за число 
между 0-9. При нормално състояние се показва температурата на връщащата вода. 
7. Списък с параметри: Означава, че настоящата стойност, показана на основната 
индикация на дисплея е параметър.  Тя се показва само при състояние «контрол на 
параметър» Parameter cheсk mode. 
8. Размръзяване: Показва се само в процес на размразяване. 
9. ABC: Показва подреждането на системите и компресорите и коя система се 
размразява. 
10. Тест: За тестване когато системата работи принудително. 
11-17. Бутони: Функциите и съдържанието са показани в инструкциите за 
функциите на бутоните по долу. 
 
 Когато системата е изключена, на екрана се показва само температурата 
на връщащата вода. Когато системата е включена при нормално състояние, 
ако няма грешка, се показва температурата на връщащата вода, ако има 
грешка се показва кода за грешка; когато няма действие след 60 сек от 
натискането на бутона, тя автоматично се връща към нормално състояние. 
 
Автоматочно размръзяване ( само за системи с термо помпа) 
Когато  е стартирана функцията за автоматично размръзяване и съответните 
условия са изпълнени, съоръжението започва автоматично размръзяване. По 
същото време, LCD индикацията на основния дисплей показва код d2 (ако има 
грешка тя показва код за грешка). 
 
В. Функции на бутоните върху таблото на дисплея 
Смяна на режим (Mode): Може да се превключи между охлаждане и отопление. 
Този бутон е наличен само при съоръжения с охлаждане и отопление. 
Включване (On): За включване на съоръжението. «Когато работи в тестови 
режим, натиснете веднъж за да излезете». 
 Изключване (Off): За изключване на съоръжението. «Когато работи в тестови 
режим, натиснете веднъж за да излежете». 
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  Да увеличите текущата настроена стойност или да настроите /проверите/ 
параметъра; 
 Да намалите текущата настроена стойност или да настроите /проверите/ 
параметъра; 
 Проверка (Check): Натиснете веднъж при нормално състояние за да проверите 
режима на работа, в състояние на проверка натиснете този бутон когато на екрана 
се появи "17", така може да се промени стойността на "17". В състояние на 
настройка на параметър, натиснете този бутон за да можете да превключите 
регулируемия параметър между параметър и стойност, натиснете този бутон по-
дълго (около 5 сек) за да съхраните настройката на параметъра и да излезете от 
нея. 
 Излизане от режим (Quit): В състояние на настройка и проверка натиснете 
веднъж за да излезете от този режим. В състояние на настройка на параметър, тази 
настроена стойност няма да се съхрани. Натиснете бутона по-дълго (около 5 сек) 
за да настроите звук и накарайте звука да се превключва между винаги включено и 
винаги изключено. 
 Излизане от режим (Quit) + : До 10 сек след включване на ел.захранване 
когато съоръжението е изключено, натиснете тези два бутона едновременно за 
около 3 сек (първо Quit, после , интервалът между натискането на двата бутона 
трябва да бъде не по-дълъг от 4сек) за да въведете режима за «контрол на 
параметър» Parameter cheсk mode. 
 
С. Звуков сигнал: Когато съоръжението е винаги изключено, при никакви 
обстоятелства няма звуков сигнал. Когато съоръжението е винаги включено, при 
повторно включване в ел. Захранването и бърз тест, има еднократен звуков сигнал. 
Той звучи също когато е натиснат бутон и когато има грешен клавиш при 
включено съоръжение. Когато съоръжението работи в режим на защита от висока 
температура или размръзяване, няма звуков сигнал. 
 
Д. Основни действия 
  Включване: Натиснете веднъж бутона On когато съоръжението е 
изключено, тогава то ще бъде в изчаквателно положение и LCD показва 
температурата на връщащата вода и операционния режим (Охлаждане или 
Отопление). Когато то открива, че има включен терминал, съоръжението работи 
автоматично и операционният режим свети; ако той открие, че няма включен 
терминал, съоръжението се изключва след известно време и системата се връща 
към изчаквателно положение. 



Ръководство за инсталиране и действие на мини климатична система  

 4

  Изключване: Натиснете веднъж бутона Off когато съоръжението е 
включено за да го спрете. В същото време, LCD само показва температурата на 
връщащата вода. 
  Режим превключване: Той е наличен само при съоръжение 
«термопомпа», система за охлаждане съдържа само режим охлаждане. При 
съоръжение термопомпа, натиснете веднъж  Mode, тогава режимът на системата 
се превключва към охлаждане от предишно отопление, или към отопление от 
охлаждане. Когато има грешка, този бутон не работи. 
  Контрол на температурата и състоянието на системата: Натиснете 
веднъж Check за да влезете в режима за контрол. Тогава Допълнителната 
индикация на дисплея показва контролирания обект, основната индикация на 
дисплея показва стойността на параметъра. Натиснете  и  за да промените 
контролирания параметър, натиснете Quit за да излезете от режима за контрол. 
Могат да бъдат контролирани следните параметри: 
0: Температура на връщащата вода 
1: Температура на изходящата вода 
2: Температура на външната среда 
3: Температура против замръзване 1 
4: Температура против замръзване 2 
5: Температура за размразяване  1           Тази температура има значение  при 
            съоръжения само за Охлаждане            
6: Температура за размразяване  1           Тази температура има значение  при 
            съоръжения само за Охлаждане            
7: Температура на изходящите фреонови пари 1 
8: Температура на изходящите фреонови пари 2 
9: Неидентифициран 
10: Неидентифициран 
11: Код за грешка в реално време 
12: Размразяване и терминал      = 0ХН - не размразява 

= FXH - размразява 
      = Х0Н - означава, че няма включен терминал 
      = XFH - означава, че има включен терминал 
13: Работно състояние на външното съоръжение 
 0х01 = Изключено съоръжение когато охлажда 
 0х02 = Изключено съоръжение когато затопля 
 0х11 = Включено съоръжение когато охлажда 
 0х12 = Включено съоръжение когато затопля 
 0хd2 = Автоматична защита против замръзване 
 0XF1 = Принудително охлаждане 
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0xF2 = Принудително отопление 
14: Работно състояние на външното съоръжение 
15: Работно състояние на вътрешното съоръжение 
 0х01 = Изключено съоръжение когато охлажда 
 0х02 = Изключено съоръжение когато затопля 
 0х11 = Включено съоръжение когато охлажда 
 0х12 = Включено съоръжение когато затопля 
 0хd2 = Автоматична защита против замръзване 
 0XF1 = Принудително охлаждане 

0xF2 = Принудително отопление 
16: Работно състояние на вътрешното съоръжение 
17: =00 спира допълнителното отопление, прекратява антизамръзващия режим; 
=01 включва допълнителното отопление, прекратява антизамръзващия режим; =02 
спира допълнителното отопление, включва защитата от замръзване; =03 включва 
само допълнителното отопление, включва защитата от замръзване / не се отнася за 
съоръжения само за Охлаждане/. 
18: Състояние на комуникационната връзка 
19: Грешка в протичането на процеса 
 
Включване, Изключване на допълнителния нагревател: Това е налично само 
при съоръжение /термо помпа/. Натиснете веднъж Check  за да въведете «Check 
mode». Натиснете   и  за да промените контролирания параметър, натиснете 
Check отново докато настоящият контролиран параметър стане "17", стойност "17" 
се превключва между 01/03 (включен допълнителен нагревател) и 00/02 (изключен 
допълнителен нагревател). Това е 00 Off  01 On  00 Off, или 02 Off  03 On  
02 Off. 
 Контрол на параметър: След като включите ел.захранването за 20 сек, 
натиснете Quit след това  за да въведете режима за контрол на параметъра. При 
това положение допълнителната индикация на дисплея показва показва 
контролирания параметър, основната индикация на дисплея показва стойността 
на параметъра. Натиснете  и  за да промените контролирания обект, натиснете 
Quit за да излезете от режима за контрол. Могат да бъдат контролирани следните 
параметри: 

Име на параметъра                   Настройка             Точност 
0. Ако допълнителният нагревател е включен  като т.17 
1. Настройка на темп. за изход на студена вода (T_CSET) 
2. Настройка на темп. за изход на топла вода (T_НSET) 
3. Начална темп. за размръзване (Tsd1) 
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4. Крайна темп. за размръзване (Tsd2) 
5. Настройка на интервала между размръзване (Tst1) 
6. Продължителност на размръзване (Tst2) 
7. Старт на защита от замръзване (Tsf1) 
8. Kрайна на защита от замръзване 
9. Темп. за защита от претопляне (Tsf2) 
10. Темп. за спиране от защита от претопляне 
11. Отклонение от настроената темп.(T) 
12. Външна темп. за започване на размръзяване 
13. Защитна темп. на изходната тръба за висока темп. на фреоновите пари 
14. Интервал между изключване на терминали и спиране на съоръжението 
 
Е: Списък с кодовете за грешки 
Код   Значение 
Е1 Компресор 1 защита от високо налягане  Натиснете ON/OFF за да изчистите 
Е2 Защита против замризване на система 1    Автоматично се възобновява 
Е3 Компресор 1 защита от ниско налягане  Натиснете ON/OFF за да изчистите 
Е4 Компресор 1 защита от прегрети пари  Натиснете ON/OFF за да изчистите 
Е5 Компресор 1 защита от претоварване  Натиснете ON/OFF за да изчистите 
Е6 Водна помпа защита от претоварване  Натиснете ON/OFF за да изчистите 
Е7 Не достатъчен дебит на вода през  

топлообменника     Натиснете ON/OFF за да изчистите 
Е8 Вентилатор 1 защита от претоварване  Натиснете ON/OFF за да изчистите 
Е9 Система 1 защита от претопляне   Автоматично се възобновява 
b1 Компресор 2 защита от високо налягане  Натиснете ON/OFF за да изчистите 
b2 Защита против замризване на система 2  Автоматично се възобновява 
b3 Компресор 2 защита от ниско налягане  Натиснете ON/OFF за да изчистите 
b4 Компресор 2 защита от прегрети пари  Натиснете ON/OFF за да изчистите 
b5 Компресор 2 защита от претоварване  Натиснете ON/OFF за да изчистите 
b8 Вентилатор 2 защита от претоварване  Натиснете ON/OFF за да изчистите 
b9 Система 2 защита от претопляне   Автоматично се възобновява 
F1 Темп. против замръзване, Сензор 1, грешка Автоматично се възобновява 
F2 Темп. против замръзване, Сензор 2, грешка Автоматично се възобновява 
F3 Темп. за размръзяване Сензор 1, грешка  Автоматично се възобновява 
F4 Темп. за размръзяване Сензор 2, грешка  Автоматично се възобновява 
F5 Темп. на прегрети пари Сензор 1, грешка  Автоматично се възобновява 
F6 Темп. на прегрети пари Сензор 2, грешка  Автоматично се възобновява 
F7 Темп. на външната среда Сензор, грешка  Автоматично се възобновява 
F8 Темп.на входящата вода Сензор, грешка  Автоматично се възобновява 
F9 Темп.на изходящата вода Сензор, грешка  Автоматично се възобновява 
ЕС Комуникационни неизправности   Автоматично се възобновява 
ЕЕ Неизправност в чипа за съхранение  Натиснете ON/OFF за да изчистите 
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* Автоматично възстановяване: Означава, че след като грешката се изчисти и 
защитното време за спиране на компресора е задоволително, системата започва да 
работи отново автоматично. 
* Ръчно възстановяване: Означава първо ръчно да натиснете On/Оff за да 
изчистите грешката и след това да натиснете On/Оff за да накарате системата да 
заработи след като неизправността е отстранена. 
* Когато за 30 мин 3 пъти сработи защита от ниско налягане, режимът за 
възстановяване се променя от автоматичен на ръчен. 
Когато за 30 мин 3 пъти се открие претоварване на компресора и мотора на 
вентилатора, режимът за възстановяване се променя от автоматичен на ръчен. 
 
 
 
 
 


