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1) Primii pași:
Conținutul acestui manual este expus schimbărilor fără alte
înștiințări.
ECOInstal IT Consult SRL deține drepturile de autor al acestui
manual. Utilizatorul va urma orice instrucțiune primită în acest
manual de utilizare în întregime și nu doar parțial. Orice
nerespectare a instrucțiunilor din acest manual duce la înlăturarea
oricăror clauze, garanții și obligații.
Referitor la directiva 2002/96/EC a Uniunii Europene decretată în
27 ianuarie 2003 și referitor la legislația națională, vă rugăm să luați
aminte faptul că:
a) WEEE nu poate fi decimat ca un deșeu municipal și un astfel de
deșeu trebuie să fie colectat și clasat separat;
b) Sistemele de colectare publice sau private a deșeurilor descrise
în legislația locală trebuie pusă în aplicare. De asemenea,
echipamentul poate fi returnat distribuitorului la sfârșitul perioadei
de activare la achiziționarea unui echipament nou;
c) Echipamentul poate conține substanțe dăunătoare: folosirea
incorectă a acestora poate avea efecte negative asupra sănătății
umane sau asupra mediului înconjurător;
d) Simbolul
de pe produs sau de pe ambalaj și de pe
instrucțiuni indică introducerea pe piață a echipamentului după
data de 13 august 2005 și trebuie aruncat separat;
e) În cazul în care deșeurile electrice și electronice sunt ilegal
debarasate, amenzile sunt specificate în legislația privind
debarasarea locală a deșeurilor;
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1.1) Instrucțiuni de prezentare:
Următoarele simboluri sunt folosite pentru a atrage atenția
cititorului la diferite stadii de pericol:

- Informație importantă

- Pericol!/Pericol general

- Pericol!/Tensiune înaltă/Pericol de curentare

1.2) Manualul utilizatorului:
- înainte de instalare utilizatorul trebuie să fie familiarizat cu
acest manual, în special cu scopurile, instalarea, setările și
operațiunile
- o atenție sporită trebuie acordată atunci când se instalează și
se conectează echipamentul extern

- instalarea LMC320 trebuie făcută doar de personal autorizat
- toate clauzele și garanțiile se pierd în eventualitatea în care
instalarea se face de către o persoană neautorizată sau în cazul în
care LMC320 nu a fost instalat corespunzător
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1.3) Siguranță:
- modelul LMC320 nu este un component de siguranță și nu
poate fi folosit ca echipament “medical” sau “life support”
- LMC320 nu este o componentă sigură conform Directivei
privind Echipamentele Tehnice
- înaintea punerii în funcțiune, tehnicianul de întreținere se va
asigura că îndatoririle personale de siguranță vor fi împlinite pe
baza unor estimări de siguranță, în conformitate cu Directiva privind
Echipamentele Tehnice
- deși pompele de căldură LMC320 sunt aprobate împotriva
standardelor EMC, pompa de încălzire instalată trebuie testată
pentru a corespunde standardelor aplicării

2) General:
Regulatorul pentru pompa de căldură LMC320 vă dă posibilitatea
de a avea control total asupra apei calde și a încălzirii din locuința
dumneavoastră, optimizând sistemul pentru a vă ajuta sa
economisiți timp, energie și bani.

Regulatorul pentru pompa de căldură LMC320 poate fi utilizat în
aplicațiile pentru majoritatea pompelor de căldură pentru a obține
un maxim de COP.
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2.1) Dimensiuni LMC320 (în mm):
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2.2) Date tehnice:

Mărime
Alimentare electrică
CPU
Temperatura de
operare
Temperatura de
stocare
Protecție
Umiditate relativă
Intrări de
temperatură
Intrări analogice
Intrări digitale, baze
Intrări digitale,
extinse
Ieșiri analogice
Ieșiri de releu, baze
Ieșiri de releu,
extinse
Porturi RS485

Porturi USB
Ceas în timp real
Jurnal de date
Ieșire 12VDC
Conexiune ethernet

Specificații tehnice LMC320
185x110x61 mm
240VAC 50-60 HZ +-10%; typical 4VA, max. 15VA
LMC320 – ARM7 procesor, Conexiune Ethernet –
ARM9
-20 °C ~ +60 °C
-30 °C ~ +60 °C
IP20, grad de poluare 2
5% - 95%, fara condensare
11 pentru senzori NTC -40 °C ~ +99 °C; +/- 1°C
2,Al1 la Al2; 0-5V cu alimentare de 5V pentru
transmițatori de presiune radiometrice
4, neizolate galvanic; 0 – 3.3V cu rezistor de tragere
4, neizolate galvanic; 0 – 3.3V cu rezistor de tragere
3, AO0 la AO2; 0-10V, +/- 3%, frecvență maximă 1Hz
5, RE1 la RE5; 10A 24VDC / 10A 250VAC; max 250
VAC izolație între relee
RE6 la RE11; 10A 24VDC / 10A 250VAC rezistență,
max 3A sarcină inductivă, max 250VAC izolare între
relee
2 cu ieșire comună de 12V 100mA; 1 folosit pentru
ecran și 1 pentru FI
1 cu rezistor final opțional de 120 Ω pe versiune extinsă
1 în modul Slave doar pentru actualizare de software și
comunicare cu un PC
2 USB host A conector pentru actualizare software și
utilizări viitoare pe versiuni extinse
Cu baterie pentru 1 an de utilizare
1 an de capacitate
Până la 500mA
1, 10/100 Mbit; pe versiuni Web
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Specificații tehnice HMI350T
Dimensiuni
99 * 73 * 21/22 mm
Alimentare electrică
12 VDC, 1.5W
Protecție
IP20
Temperatura de operare
-20 °C ~ +60 °C
Temperatura de stocare
-30 °C ~ +60 °C
Umiditate relativă
90% fără condensare
Rezoluție
320 * 480 pixeli
Tehnologie Touch
Rezistiv
Culori
65k
Montaj
Panou sau Montaj pe perete
1; RS485 – RJ11; Modbus comunicare, lungime
Comunicare
maximă 30m
USB
1; USB Slave pentru actualizare software
Marcă de conformitate
CE
Curățare
Folosiți o cârpă moale și doar un detergent ușor

Notă – Lungimea maximă a cablului dintre LMC320 și HMI350T
este de 30m
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2.3) Beneficii ale regulatorului pentru pompa de
căldură LMC320:
⚫ Bani și energie consumată prin capacitatea inteligentă de
control utilizând invertorul de frecvență
⚫ Capacitatea maximă mai ridicată a compresoarelor prin
utilizarea invertorului de frecvență
⚫ Planificare inteligentă a decongelării - se economisește energie
și asigură o irosire scăzută a energiei
⚫ Compensarea temperaturii inteligentă pentru vară/iarnă și
ambientală - asigură confort și reduce consumul de energie
⚫ Utilizarea unui panou solar pentru apa caldă internă
⚫ Ușor de utilizat
⚫ Pompele de căldură pot fi cuplate în serie/ în cascadă pentru o
capacitate mărită
⚫ Unul sau două compresoare

Acest manual de utilizare se aplică pentru softul LMC320,
versiunea 2.5.13.0 sau mai recentă
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2.4) Conexiunile LMC320:
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2.5) Definiții:
COP
ESD
FI
HW
I/O
Limiter
LMT
Modbus
NC
NO
PWM
RS485
SW
Tamb

Coeficient de performanță
Descărcare electrostatică
Invertor de frecvență
Hardware/Electronice
Intrări/Ieșiri
Formă scurtă pentru o funcție limitativă care monitorizează
condițiile de funcționare
Multi Tool
Protocoale de comunicare în serie
Releu normal închis
Releu normal deschis
Lățimea impulsului este modulată. Se obține o valoare medie în
timp
Interfață de comunicare în serie
Software
Temperatură ambientală

Sunt patru configurații pentru controlerul LMC320:
• LMC320 Basic
- 1 controler pentru pompa de căldură LMC320 cu
conectori
- 1 HMI350T afișaj tactil color
• LMC320 Extended
- 1 Configurație Basic +
- Extra I/O
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• LMC320 Basic Web
- 1 Configurație Basic +
- Modul ethernet (LOM320)
- 1 Licență de acces pentru LMT software tool
• LMC320 Extended Web
- 1 Configurație Basic +
- Extra I/O
- Modul ethernet (LOM320)
- 1 Licență de acces pentru LMT software tool

2.6) Conexiuni dintre LMC320 și HMI350T:
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2.7) Prezentare Generală LMC320:
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3) Funcțiile LMC320:
Regulatorul LMC320 este conceput pentru a controla pompele de
căldură pentru încălzirea internă și producerea de apă caldă de la
robinet.
Pentru pompele de căldură pe bază de aer se aplică un sistem de
control de decongelare care folosește aer decongelat, o ramificație
de gaz cald sau ambele.
Sistemul poate conține de asemenea un panou solar pentru
suplimentarea căldurii apei calde interne de la robinet. Un regulator
de circulație al pompei este inclus, folosit la rezervorul de
acumulare a căldurii.
Pentru suport sunt utilizate radiatoare electrice în serie cu un
condensator al pompei de căldură.
În continuare sunt enumerate funcțiile modelului LMC320:

3.1) Control al căldurii:
Odată activată căldura, regulatorul va folosi înainte de toate pompa
de căldură pentru încălzire și va folosi căldura suplimentară
(electrică sau boiler) doar dacă va fi prea scăzută capacitatea
pompei de căldură.
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3.2) Încălzire adițională:
Dacă pompa de încălzire are o capacitate de încălzire externă
insuficientă, radiatorul electric sau boilerul vor fi utilizate ca surse
suplimentare de încălzire. Pompa de circulație va funcționa mereu
atunci când încălzirea adițională va fi pornită.
Amânarea prestabilită este de 30 minute înainte de activarea
încălzirii adiționale după pornirea compresorului.

3.3) Modul sezonier:
Pe perioada verii încălzirea nu este necesară și pentru a economisi
energie, regulatorul va genera doar apă caldă pentru robinet
folosind pompa de încălzire și/sau un panou solar opțional. În
meniul principal (prestabilit) este arătat sezonul curent.
Utilizatorul poate selecta manual între Vară și Iarnă pe meniul de
utilizare.

3.4) Răcire:
Pompa de încălzire poate fi folosită pentru răcorirea clădirii.
Clădirea este răcită pe perioada verii prin apa rece care circulă în
sistemul de încălzire. Această funcție este potrivită atât pentru
pompele de încălzire pe sursă de aer și pe sol.
Răcirea odată pornită, poate fi pasivă sau activă.
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3.5) Controlul apei calde:
Apa caldă este produsă cu ajutorul pompei de încălzire, o încălzire
adițională, un panou solar sau o combinație între aceste surse de
căldură. Dacă acest compresor este reglat de un invertor de
frecvență, capacitatea este menținută la un nivel constant pe
perioada producerii de apă caldă. Această setare, “Hot Water
Capacity” , este prestabilită la 80% din viteza maximă și poate fi
ajustată la cea mai eficientă setare care să păstreze energia
compresorului și a instalației.

3.6) Redresor pentru apă caldă:
Puterea redresorului cu 3 brațe devine inactivă atunci când
temperatura apei este conform valorii de referință - zona neutră
setată. Când există cerere pentru mai multă apă caldă în rezervor,
comutatorul este activat oricând compresorul sau încălzirea
suplimentară sunt folosite. Panoul solar este independent de
redresorul cu 3 brațe.

3.7) Circuitul mixt:
Circuitul mixt este folosit pentru situația în care locuința are
încălzire în pardoseală și încălzire prin radiatoare, și fiecare circuit
are temperatura setată individual. Radiatoarele au o temperatură
setată mai mare și utilizează temperatura setată existență.
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3.8) Funcția/Tratamentul Anti-Legionella:
În rezervoarele de apă caldă cu temperatura scăzută a apei calde,
o creștere a bacteriei Legionella poate fi găsită în apă. Pentru a
preveni această creștere, regulatorul poate fi prevăzut cu tratarea
regulată Anti-Legionella, crescând temperatura apei la 60 ℃.
Dacă temperatura nu este atinsă după 5 ore, cu 2 încercări la
intervale regulate de timp, se activează alarma 607 Legionella.

3.9) Controlul panoului solar:
Instalarea pompei de încălzire poate fi echipată cu un panou solar,
ca sursă suplimentară la apa caldă. Panoul solar trebuie să aibă
propria bobină pentru schimbul de căldură în rezervorul de apă și
trebuie să fie asigurat împotriva supra-încălzirii dacă nu mai este
nevoie de apă caldă în rezervorul de apă caldă.

3.10) Controlul compresorului:
Pentru a manevra câmpul larg al capacității cerute de o pompă de
încălzire, regulatorul pentru pompa de căldură LMC320 poate fi
configurat pentru a folosi unul sau două compresoare.
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Sunt disponibile următoarele configurații ale compresoarelor:

⚫ Compresor FC reglat
⚫ Compresor Pornit/Oprit reglat
⚫ 2 Compresoare Pornit/Oprit reglate
⚫ Compresor FC reglat și un Compresor Pornit/Oprit reglat
⚫ 2 Compresoare FC reglate

3.11) Manipularea dezghețului:
O pompă de sol/apă nu are nevoie de dezghețare, așa că pentru
acest tip de instalare, dezghețarea automată trebuie dezactivată.
Din moment ce un evaporator de aer în pompa de încălzire a
aerului/apei poate fi umplut cu gheață la temperaturi ambientale
scăzute, LMC320 este echipat cu un sistem de decongelare
automat.
Metoda de dezghețare poate fi Aer, Gaz cald, Auto sau Off.

19

3.12) Manipularea pompei:
Regulatorul poate opera mai multe tipuri de pompe, descrise mai
jos:

3.12.1) Controlul pompei de răcire:
După ce pompa de căldură este oprită, pompa cu ventilator/sol-apă
va mai funcționa încă 1 minut (ajustabil) pentru a asigura că
temperatura evaporatorului este stabilă. Următoarea pornire a
compresorului va avea o diferență de presiune mai mică de-a
lungul compresorului și va fi mai puțin uzată mecanic.

3.12.2) Controlul pompei de căldură laterală:
Comutatorul pentru pompa de căldură laterală poate fi folosit
pentru diferite configurații. Cu toate acestea, pompa de căldură
laterală funcționează întotdeauna alături de compresor, exceptând
setarea de decongelare.

3.12.3) Controlul pompelor aux:
Pompa aux este folosită pentru circulația apei calde de la
rezervorul de acumulare al apei la radiatoarele din clădire.
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3.12.4) Funcția de exercițiu a pompei:
Dacă pompa este neutilizată pe o perioadă mai îndelungată, praf și
minerale se pot depune în pompă, și acestea se pot solidifica astfel
încât pompa înțepenește. Pentru a preveni acest lucru, pompele
sunt folosite la intervale regulate pe perioade scurte, prestabilit la
15 secunde. Intervalul poate fi ajustat.

3.13) Curbe de compensare a temperaturii ambientale:
Curbele de compensare a temperaturii ambientale sunt folosite și
pentru încălzirea normală și pentru circuitul mixt. Un termostat
extern de siguranță este recomandat pentru a proteja podeaua de
daune provocate de defecțiunea componentelor.
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3.14) Funcții de protecție:
Pentru protejarea pompei de încălzire și a instalației, regulatorul
deține funcții de protecție și de monitorizare.

3.14.1) Profil de siguranță:
Există câteva funcții de siguranță:

⚫ Presiune înaltă - regulatorul va încerca să repornească de 3 ori
înaintea intervenției utilizatorului
⚫ Presiune joasă - utilizatorul trebuie să confirme alarma pentru
a reporni
⚫ Scurgeri - utilizatorul trebuie să confirme alarma pentru a
reporni
⚫ Temperatură ambientală scăzută - pompa de încălzire
repornește când temperatura ambientală este mai mare decât
limita temperaturii ambientele scăzute
⚫ Oprire FC - regulatorul va încerca să repornească de 3 ori
înaintea intervenției utilizatorului

22

3.14.2) Monitorizarea senzorilor:
Senzorii sunt monitorizați împotriva scurt circuitelor sau pierderilor
de conexiune și se setează o alarmă potrivită cazului. Dacă un
senzor este defectuos (ex. Senzor de apă caldă pentru controlul
apei calde) această funcție este dezactivată.

3.14.3) Protecție anti-îngheț:
Regulatorul deține funcții de protecție anti-îngheț pentru a preveni
daune la instalație. Aceste funcții sunt mereu active, chiar și în
modul Oprit.
⚫ Dacă temperatura ambientală scade sub 2 ℃, circulația pompei
pentru încălzirea centrală pornește. Astfel zonele reci ale
instalației sunt protejate, iar temperatura apei poate fi
monitorizată
⚫ Dacă temperatura apei calde scade sub 2 ℃, toate pompele de
circulație pornesc simultan cu pompa de încălzire și încălzirea
suplimentară pentru a încerca să crească temperatura apei
peste 5 ℃
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3.14.4) Limitatorul temperaturii minime a
evaporatorului / agentului intermediar:
Dacă temperatura agentului intermediar din sondă este prea joasă,
există riscul înghețului agentului intermediar, astfel creând daune
instalației. Dacă limita este atinsă, pompa de căldură este oprită,
dar pompa funcționează constant.

3.15) Pornirea cu semnal extern a pompei de căldură:
Regulatorul poate fi folosit pentru mai multe pompe de încălzire
pentru a crește capacitatea totală. Prima pompă de încălzire este
configurată pentru funcționare normală în timp ce următoarea
pompă de căldură este configurată pentru pornire externă (modul
slave).

Când prima pompă de căldură nu mai are capacitate de funcționare,
va porni producerea de căldură după ce timpul amânat de încălzire
va expira. Producerea de căldură este folosită ca semnal de
pornire pentru a doua pompă de încălzire, iar a doua pompă de
încălzire va funcționa atâta timp cât prima pompă de încălzire cere
încălzire suplimentară.
A doua pompă de încălzire funcționează precum un boiler și mai
pot fi adăugate mai multe pompe de încălzire.
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3.16) Secvență pentru întărirea betonului:
Regulatorul are 5 programe procesuale predefinite care pot începe
atunci când se instalează încălzirea în podea sau în timpul uscării
podelelor de ciment.
Pompele de încălzire se schimbă la modul “Iarnă” în timp ce
programele procesuale sunt active. Protecția anti-îngheț este activă
la intervale fără căldură aplicată. Valoarea de referință a căldurii
setată de utilizator este ignorată când programul este activ.
Producerea apei calde poate fi oprită.
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4) Sistemul de meniu:
4.1) Prezentarea generală a sistemului de meniu:
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Apasă butonul
sub-meniuri

Apasă butonul

Apasă butoanele
jos

pentru a deschide mai multe ferestre și

pentru a merge la meniul precedent

și

pentru a derula meniul în sus sau în

Dacă iconița de alarmă
meniul de alarme

este vizibilă, apăsarea ei va deschide
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4.2) Meniul principal:
Meniul principal arată starea actuală, sezonul selectat și
temperatura camerei.

Statutul sezonului poate fi Vară sau Iarnă, acest lucru poate
influența setările.

Temperatura camerei arată temperatura senzorului de control al
camerei.

Dacă iconița de alarmă luminează, înseamnă că este una sau mai
multe alarme active.
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4.2.1) Iconițele din meniul principal:

- una sau mai multe alarme active

- căldură pornită

- pompa de căldură este în repaus

- se produce apă caldă

- pompa de căldură este activă
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4.2.2) Primul meniu în sistemul de meniu:

Utilizator și Instalare sunt protejate cu parolă

Limba se poate schimba oricând fără parolă
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4.3) Meniul Utilizatorului:
a) Limbă - următoarele limbi pot fi selectate: engleză, germană,
franceză, finlandeză, spaniolă, daneză, olandeză, portugheză si
italiană
b) Alarmă - o listă cu pînă la 16 alarme
c) Dată și Timp - setarea datei și a timpului
d) Valoarea temperaturii dorite în cameră:
⚫ ajustați temperatura dorită în cameră
Variații 5.0 - 40.0 ℃
Prestabilit 20.0 ℃

e) Valoarea temperaturii dorite a apei calde:
⚫ ajustați temperatura apei calde dorită
Variații 5.0 - 55.0 ℃
Prestabilit 20.0 ℃

f) Ajustarea variației temperaturii:
⚫ 8 moduri diferite pentru ajustarea temperaturii în funcție de
vreme
⚫ se pot alege 10 grafice prestabilite sau un grafic configurat
manual
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g) Modul sezonier:
⚫ schimbați setările între a produce doar apă caldă sau apă caldă
și încălzire

Vara - doar apă caldă

Iarna - apă caldă și încălzire

Auto - temperatura ambientală este folosită pentru schimbarea
automată între vară și iarnă

Modul Auto este prestabilit

h) Modul de răcire:

Pompa de căldură poate fi folosită pentru răcire prin folosirea apei
laterale calde când modul sezoniere este Vară.
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Funcții:
⚫ Decuplat - funcția nu este activă
⚫ Pasivă - doar pentru sursă la sol. Atât pompa laterală rece cât
și cea caldă, funcționează prin activarea unui redresor, un
schimbător de căldură din partea caldă spre cea rece
⚫ Activă - pompa de căldură și prin comutarea transferurilor
proceselor de răcire, trece căldura de la partea caldă la cea
rece
⚫ Prestabilit - Decuplat

4.3.1) Pornirea/Oprirea pompei de căldură:
⚫ se setează statutul de funcționare a unității

⚫ modul de funcționare a unității poate fi Pornit sau Oprit

⚫ schimbarea modului de funcționare

- accept

- refuz
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4.3.2) Meniul Afișat (Exemple):
Arată diferite valori a pompei de căldură. “---” ℃ apare atunci când
senzorul de temperatură nu este conectat.

Arată statutul pompei de căldură: Off(Decuplat), Ready(Pregătit),
Start-up(Pornire), Hot Water(Apă caldă), Heating(Încălzire), HP
Stop(Oprire HP), Wait(Așteptare), Defrost(Decongelare)

Stop(Oprit),
Pump
Run(Funcționare
Run(Funcționare forțată), Manual

Status - Statut
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Pompă),

Forced

Heating supply water temperature - Temperatura căldurii de
alimentare a apei

Heating return water temperature - Temperatura căldurii de retur a
apei

Hot tap water tank temperature - Temperatura apei calde din bazin

Outdoor temperature - Temperatura de afară

Actual room temperature - Temperatura din cameră
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Heating buffer tank temperature - Temperatura când senzorul nu
este conectat

Supply temperature of the brine or air flow - Temperatura de
alimentare

Return temperature of the brine or air flow - Temperatura de retur
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Evaporator temperature - Temperatura evaporatorului

Calculated heating set-point if weather compensation is used Punctul de încălzire calculat dacă este utilizată compensarea
pentru vreme

Hot tap water set-point - Punctul de încălzire a apei calde

37

Calculated requested compressor capacity for heating - Cererea
calculată de capacitatea compresorului de încălzire

Actual compressor capacity - Capacitatea reală a compresorului

Output voltage for compressor 1 (0-10V) - Tensiunea de ieșire
pentru compresorul 1 (0-10V)
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Output voltage for compressor 2 (0-10V) - Tensiunea de ieșire
pentru compresorul 2 (0-10V)

Output voltage for brine pump or air fan (0-10V) - Tensiunea de
ieșire pentru sondă sau ventilator (0-10V)

Set-point for mixing circuit - Punctul setat pentru circuitul mixt
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Mixing circuit temperature - Temperatura circuitului mixt

Output voltage for mixing circuit valve (0-10V) - Tensiunea de ieșire
a circuitului mixt (0-10V)
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5) Sistemul de alarme și depanare:
Controlerul pompei de căldură LMC320 este echipat cu un sistem
de diagnostricare a defecțiunilor și a alarmelor. Există trei niveluri
de alarmă: Info, Avertisment și Critic. Toate activează iconița de
alarmă în colțul din dreapta sus al meniului principal.

⚫ prezintă alarma activă sau nerecunoscută și avertizările,
începând cu alarmele active.
⚫ dacă prima literă a numărului alarmei începe cu majusculă,
alarma sau avertismentul sunt încă active. Ex. W104
⚫ dacă prima literă este o minusculă (w104), alarma nu mai este
activă și poate fi ștearsă cu ajutorul butonului “ENTER”
⚫ dacă există alarme active, iconița cu alarme din meniul principal
va lumina iar comutatorul de alarmă este oprit
⚫ dacă nu există alarme sau toate alarmele pot fi recunoscute,
iconița de alarme apare, dar nu luminează
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5.1) Lista de alarme:
Numărul
alarmei

Tip

Nume

Descriere

100

Avertizare

THeatSupOpen

Temperatură de alimentare
căldură conxiune deschisă

101

Avertizare

THeatSupShort

Temperatură de alimentare
căldură circuit scurt

102

Avertizare

THeatRetOpen

Conexiunea deschisă a
temperaturii de revenire a
încălzirii

103

Avertizare

THeatRetShort

Circuit scurt a temperaturii
de revenire a încălzirii

104

Avertizare

TWaterTaOpen

Temperatura rezervorului
de apă conexiune deschisă

105

Avertizare

TWaterTaShort

Temperatura rezervorului
de apă circuit scurt

106

Avertizare

Tamb Open

Temperatură ambientală
conexiune deschisă

107

Avertizare

Tamb Short

Temperatură ambientală
circuit scurt

108

Avertizare

Troom Open

Temperatura camerei
conexiune deschisă

109

Avertizare

Troom Short

Temperatura camerei
circuit scurt

110

Avertizare

THeatTankOpen

Temperatura rezervorului
de încălzire conexiune
deschisă

Eliminare

Senzori
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Verifică cablurile și
conexiunile. Măsoară
rezistența în senzorul de
temperatură
Verifică cablurile și
conexiunile. Măsoară
rezistența în senzorul de
temperatură
Verifică cablurile și
conexiunile. Măsoară
rezistența în senzorul de
temperatură
Verifică cablurile și
conexiunile. Măsoară
rezistența în senzorul de
temperatură
Verifică cablurile și
conexiunile. Măsoară
rezistența în senzorul de
temperatură
Verifică cablurile și
conexiunile. Măsoară
rezistența în senzorul de
temperatură
Verifică cablurile și
conexiunile. Măsoară
rezistența în senzorul de
temperatură
Verifică cablurile și
conexiunile. Măsoară
rezistența în senzorul de
temperatură
Verifică cablurile și
conexiunile. Măsoară
rezistența în senzorul de
temperatură
Verifică cablurile și
conexiunile. Măsoară
rezistența în senzorul de
temperatură
Verifică cablurile și
conexiunile. Măsoară
rezistența în senzorul de
temperatură

111

Avertizare

THeatTankShort

Temperatura rezervorului
de încălzire circuit scurt

112

Avertizare

TColdSupOpen

Temperatura rece de
alimentare conexiune
deschisă

113

Avertizare

TColdSupShort

Temperatura rece de
alimentare circuit scurt

114

Avertizare

TColdRetOpen

Temperatura rece de
returnare conexiune
deschisă

115

Avertizare

TColdRetShort

Temperatura rece de
returnare circuit scurt

116

Avertizare

Tevap Open

Temperatura senzorului
evaporator conexiune
deschisă

117

Avertizare

Tevap Short

Temperatura senzorului
evaporator circuit scurt

118

Avertizare

TSolarWat Open

Temperatura apei solare
conexiune deschisă

119

Avertizare

TSolarWat Short

Temperatura apei solare
circuit scurt

120

Avertizare

TSolarPan Open

Temperatura panourilor
solare conexiune deschisă

121

Avertizare

TSolarPan Short

Temperatura panourilor
solare circuit scurt

122

Avertizare

Tmixing Open

Temperatura senzorului
Tmixing conexiune
deschisă

123

Avertizare

Tmixing Short

Temperatura sezorului
Tmixing circuit scurt
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Verifică cablurile și
conexiunile. Măsoară
rezistența în senzorul de
temperatură
Verifică cablurile și
conexiunile. Măsoară
rezistența în senzorul de
temperatură
Verifică cablurile și
conexiunile. Măsoară
rezistența în senzorul de
temperatură
Verifică cablurile și
conexiunile. Măsoară
rezistența în senzorul de
temperatură
Verifică cablurile și
conexiunile. Măsoară
rezistența în senzorul de
temperatură
Verifică cablurile și
conexiunile. Măsoară
rezistența în senzorul de
temperatură
Verifică cablurile și
conexiunile. Măsoară
rezistența în senzorul de
temperatură
Verifică cablurile și
conexiunile. Măsoară
rezistența în senzorul de
temperatură
Verifică cablurile și
conexiunile. Măsoară
rezistența în senzorul de
temperatură
Verifică cablurile și
conexiunile. Măsoară
rezistența în senzorul de
temperatură
Verifică cablurile și
conexiunile. Măsoară
rezistența în senzorul de
temperatură
Verifică cablurile și
conexiunile. Măsoară
rezistența în senzorul de
temperatură
Verifică cablurile și
conexiunile. Măsoară
rezistența în senzorul de
temperatură

Numărul
alarmei

Tip

Nume

Descriere

Eliminare

Controlerul nu este
versiunea extinsă

Funcționalitatea versiunii
extinse este selectată.
Schimbă controlerul la
versiunea extinsă sau
dezactivează folosirea
acestei funcționalități

Hardware

200

Critic

LOM309 missing

Operare

600

Avertizare

Hi Pres

Presostat pentru presiune
înaltă activ

601

Critic

Low pres.

Presostat pentru presiune
joasă activ

602

Critic

Leakage

Presostat apă-apă cu
presiune joasă activ

603

Critic

Hi pres

Presostatul pentru presiune
înaltă este activ repetat

604

Avertizare

Frost protection

Temperatură prea joasă
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Verificați pompa pe
partea fierbinte. Verificați
dacă există aer în apa
lateral fierbinte. Verificați
dacă filtrul este blocat pe
parte fierbinte. Unitatea
repornește atunci când
presiunea scade din nou
sub limita inferioară a
presostatului înalt. După a
3-a deconectare, trebuie
confirmată alarma pentru
a porni din nou unitatea
Verificați dacă agentul
frigorific, supapa de
expansiune și
vaporizatorul sunt
înghețate. Verificați dacă
ventilatorul nu prezintă
obstacole pe evaporatorul
aer-apă. Trebuie
confirmată alarma pentru
a putea porni din nou
unitatea
Verificați sistemul pentru
scurgeri. Trebuie
confirmată alarma pentru
a putea porni din nou
unitatea
Verificați pompa pe parte
fierbinte. Trebuie
confirmată alarma pentru
a putea porni din nou
unitatea.
Pompa de căldură și
încălzitorul electric
funcționează la capcitate
maximă. Verificați dacă
setarea nu este
dezactivată

605

Avertizare

Heat pump
overheat

Temperatura de
alimentare este prea mare

606

Avertizare

Solar panel
overheat

Panoul solar este în stare
de oprire forțată

607

Avertizare

Legionella failed

Funcția Anti-Legionella a
expirat de 2 ori

608

Avertizare

FC alarm

Comutatorul de reacție la
eroare a Invertatorului/FC
este activ. FC are alarmă

609

Critic

FC alarm

Releele alarmei FC au fost
activate repetat

610

Avertizare

Tevap Low

Temepratura
evaporatorului este prea
joasă

611

Critic

Tevap Low

Temepratura
evaporatorului este prea
joasă

612

Avertizare

Tmix to High

Temperatura Tmix este
peste temperatura maximă

613

Critic

Tmix High Rep

Temperatura Tmix este în
mod repetat prea mare

Verificați pompa pe parte
fierbinte. Verificați
încălzitorul de alimentare
electrică împotriva
supraîncălzirii
Verificați conexiunea la
temperatura panoului
solar. Verificați pompa
de apă solară.
Verificați încălzitoarele
electrice și alimentarea
cu căldură a circuitului de
apă
Verificați conexiunea
electrică și puterea la
invertor. Verificați dacă
compresorul
funcționează
Verificați conexiunea
electrică și puterea la
invertor. Verificați dacă
compresorul
funcționează
Apă circuitului are
capacitate mică, Tevap
prea mic. Risc de îngheț
a circuitului
Compresorul se oprește
deoarece temperatura
circuitului este prea
joasă. Compresorul se
oprește pentru a preveni
daune de la îngheț.
Verificați supapa de
amestec și senzorul de
temperatură Tmix
Verificați supapa de
amestec și senzorul de
temperatură Tmix

Erori a controlerului intern
Rezervat.
Neimplementat încă
Controlerul poate fi
defect. Încercați mai întâi
să actualizați firmware-ul
sau înlocuiți controlerul

904

Avertizare

Datalog

Eroare la jurnalul intern

905

Avertizare

Database

Eroare la baza de date
internă

907

Avertizare

RTC err

Eroare la ceasul intern în
timp real

Înlocuiți controlerul

RTC inv

Date invalide din ceasul în
timp real

Unitatea este oprită mult
timp. Setați ora și data.
În caz contrar, înlocuiți
controlerul

908

Avertizare
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909

Avertizare

LUP SW Version

LUP SW nu se potrivește
cu LMC320

995

Avertizare

SW Rejected

Softwareul nu este
compatibil cu LMC320

998

Avertizare

TestVer.

999

Avertizare

Manual mode

Softwareul este o versiune
de test
Unitatea este în modul
manual

Actualizați software-ul
LMC320 la versiunea
cea mai recentă
Actualizați software-ul
LMC320 la versiunea
cea mai recentă
Folosiți versiunea
actuală de software
Schimbați modul din
Manual în On

Există 3 nivele ale alarmei:

⚫ Informare - este strict pentru informare și nu afectează
operarea

⚫ Atenționare - nu oprește unitatea, dar îi afectează precizia de
control a temperaturii

⚫ Alarmă critică - oprește unitatea, luminează iconița de alarmă
și închide comutatorul de alarmă
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6) Curbe compensatorii ambientale:
Utilizatorul poate alege între 10 grafice predefinite și poate ajusta
un anumit grafic.
Un grafic este folosit pentru a calcula valoarea de referință
pentru returnarea apei din circuit. Interpolarea este folosită între
temperaturi.

Un nivel scăzut de izolare înseamnă un impact mai mare asupra
temperaturii ambientului pentru temperatura camerei și necesită o
temperatură calculată superioară a returnării apei din circuit.
Liniile drepte sunt pentru sistemele de încălzire a podelei.
Linia 0 este destinată ca o linie definită de utilizator.
Linia 10 este cea cu cele mia puține ajustări și este pentru casele
foarte bine izolate.
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7) Note:
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