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1 UPOZORNĚNÍ
Před montáží a používání těchto zařízení si pozorně přečtěte tento návod. Má-li být
zajištěn správný postup montáže a elektrického zapojení, dodržujte všechna upozornění.
Návod uchovejte společně se strojem pro případné budoucí použití.
Zařízení musí být zlikvidováno v souladu s místními předpisy o nakládání s elektrickým a
elektronickým odpadem.

Elektrické zapojení musí provést kvalifikovaný technik s povoleními odpovídajícími
zákonům a předpisům platným v zemi instalace.
Pro připojení k uživatelskému rozhraní EUKLIMA-PROBE-TH/LCD se doporučuje použít
kroucený stíněný kabel o dvou párech vodičů s minimálním průřezem 0,5 mm2.
Jeden pár poslouží k napájení uživatelského rozhraní EUKLIMA-PROBE-TH/LCD (12Vac),
zatímco druhý pro přenos dat (CANbus).
Ujistěte se, že pracovní podmínky (teplota použití, vlhkost atd.) odpovídají rozsahu
uvedenému v technických údajích.
Terminál neinstalujte do blízkosti zdrojů tepla (rezistory, teplovodní potrubí, atd.),
zařízení se silnými magnety (velké difuzéry, atd.), do míst vystavených přímému
slunečnímu záření, dešti, vlhkosti, velké prašnosti, vibracím nebo mechanickým otřesům.
Při práci se svorkovnicemi nepoužívejte elektrické a pneumatické šroubováky.
V souladu s bezpečnostními předpisy musí být ochrana proti případnému kontaktu s
elektrickými částmi zajištěna správnou instalací terminálu. Všechny části, které zajišťují
ochranu, musí být připevněny tak, aby nemohly být odstraněny bez použití nástroje.
Pokud byl terminál přenesen ze zimy do tepla, může v něm dojít k vysrážení vlhkosti –
vyčkejte asi hodinu, než zapnete napájení.
Zkontrolujte, že napájecí napětí, frekvence a pracovní elektrický výkon terminálu
odpovídají místnímu napájení.
Před jakoukoliv údržbou vždy odpojte napájení.
V případě oprav či potřeby informací o terminálu se obraťte na prodejní síť společnosti
CARLIEUKLIMA Srl.
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2 ÚVOD
2.1 Řídicí elektronika PRO-COLD
Regulace jednotky EUCOLD se skládá z programovatelné řídicí elektroniky PRO-COLD a z
uživatelského rozhraní EUKLIMA-PROBE-TH/LCD.
Řídicí elektronika PRO-COLD, nainstalovaná v řídicím panelu stroje, funguje jako
rozhraní mezi regulačním programem a elektromechanickými spoji nutnými pro ovládání
jednotky.
Řídicí elektronika PRO-COLD je uložena v krabičce se 4 moduly DIN a obsahuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hodiny RTC;
6 konfigurovatelných analogových vstupů;
5 opticky izolovaných digitálních vstupů na 24 VAC / DC;
6 opticky izolovaných digitálních vstupů na 230 VAC a 50 / 60 Hz;
3 opticky neizolované analogové výstupy, z toho 2 konfigurovatelné;
8 digitálních výstupů (elektromechanická relé) na 3 A rez. @ 250 VAC typu SPST;
1 komunikační port typu CAN s komunikačním protokolem CANbus;
1 komunikační port typu RS-485 s komunikačním protokolem Modbus slave
standard;
1 komunikační port USB typu „A“ (pro programování a debug).

Programování aplikačního softwaru je majetkem společnosti CARLIEUKLIMA Srl.
Případné aktualizace musí tedy provádět výhradně kvalifikovaný personál firmy
4heat s.r.o. nebo autorizovaná servisní střediska.
Určeno pro montáž na rozváděč na lištu DIN.
Přes společnou periferii USB lze provádět aktualizaci aplikačního softwaru.

2.2 Uživatelské rozhraní EUKLIMA-PROBE-TH/LCD
Uživatelské rozhraní EUKLIMA-PROBE-TH/LCD je nový, inovativní terminál, který v
kombinaci s programovatelnými řídicími elektronikami, které společnost CARLIEUKLIMA
Srl používá, umožňuje regulaci a programování adiabatických chladicích jednotek série
EUCOLD. Díky terminálu je koncový uživatel schopen zobrazovat velké množství údajů o
stavu stroje a jednoduchým způsobem nastavovat jeho provozní parametry. To vše díky
černobílému grafickému displeji LCD (černá obrazovka podsvícená bílými LED diodami) o
velikosti 128 x 64 pixelů, s membránovou klávesnicí se 6 tlačítky, s vestavěnými
hodinami a alarmem, a díky sběrnici CAN (pro spojení s řídicí elektronikou PRO-COLD).
Díky svým konstrukčním charakteristikám nabízí uživatelské rozhraní EUKLIMA-PROBETH/LCD možnost být montáže na stěnu, zapuštěné nebo na panel.
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3 REGULACE
3.1 Části stroje EUCOLD

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Horní plášť
Rozvod vody
Výparník
Sloupek
Oběhové čerpadlo
Zapuštěná hadička
Vypouštěcí ventil

8. Napouštěcí ventil
9. Řídicí panel
10. Motor
11. Spirála ventilátoru
12. Hladina vody
13. Ventilátor

PRO-COLD V.1807 - 00 CZ
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3.1.1 Elektrický rozváděč EUCOLD
Relé na signál
měniče RUN
Cívka: 24 Vdc
Kontakt: N.O.
16A / 250V

Pojistky typu gG
3 x 16A / 500V

Programovatelná
řídicí elektronika
PRO-COLD

Výstupní potrubí vzduchu
pro chlazení rozváděče

Vstupní potrubí vzduchu
pro chlazení rozváděče

Frekvenční
měnič ABB série
ACS 380
model 07A2-4

Svorkovnice

Trasformátor
P.230Vac /
S.12 Vac
20VA

3.1.2 Frekvenční měnič pro recirkulační ventilátor
Frekvenční měnič ABB model ACS 380 je nedílnou součástí chladicí jednotky EUCOLD a
na požadovanou funkci je předem naprogramován ve firmě CARLIEUKLIMA Srl. I přes to
je k němu pro všechny případy dodáván informační leták se základním návodem k jeho
obsluze (Quick installation a start-up guide).
Pokud by bylo potřeba frekvenční měnič vyměnit, což smí provádět výhradně společnost
4heat s.r.o. nebo autorizovaná servisní střediska, bude nově dodaný měnič již
naprogramovaný tak, aby v kombinaci s příslušným zařízením EUCOLD fungoval
správně.
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Takto vypadá Uživatelský průvodce rozhraním frekvenčního měniče ACS 380.
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3.1.3 Propojovací svorkovnice EUCOLD

Dvojité svorky

Dvojité svorky
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630mA
630mA
630mA
200mA
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3.1.4 Elektrické schéma EUCOLD
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3.2 Řídicí elektronika PRO-COLD
Řídicí elektronika PRO-COLD je nainstalována v elektrickém rozváděči ve stroji a její
naprogramování se provádí ve výrobě.
Případné aktualizace lze provést pomocí USB flash, na které budou soubory od firmy
CARLIEUKLIMA Srl.
Kabeláž řídicí elektroniky PRO-COLD je vedena přes svorky se šroubkem a zasouvací
konektory a je již zapojena.
Aby byla možná správná komunikace s uživatelským rozhraním EUKLIMA-PROBETH/LCD, je třeba odpovídajícím způsobem nastavit koncové DIP-Switch sběrnice CANbus
a MODBUS.

Zakončení
CANbus;
MODBUS

Port
USB

Analogové vstupy 1…6
Digitální vstupy 1…5
Analogové výstupy 1…3

Napájení
Port CANbus
Port MODBUS

Digitální vstupy
230Vac 1…6
Digitální výstup
230Vac 8

Digitální výstupy
230Vac 1…7

PRO-COLD V.1807 - 00 CZ
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3.2.1 Technické údaje o řídicí elektronice PRO-COLD
Typ zařízení:

programovatelná řídicí elektronika

Rozměry:

71,0 x 135,0 x 60,0 mm
(2,795 x 5,314 x 2,362 in);
4 moduly DIN.
Rozměry se vztahují k řídicí elektronice se
všemi konektory správně zapojenými.

Montáž:

na lištu DIN 35,0 x 7,5 mm (1,377 x 0,295 in)
nebo 35,0 x 15,0 mm (1,377 x 0,590 in).

Stupeň krytí:

IP20; IP40 čelní.

Zapojení:

konektory Micro-Fit samec
• napájení,
• analogové vstupy a výstupy,
• digitální vstupy nízké napětí,
• port CAN a port RS-485,
svorkovnice se šroubky
• digitální vstupy vysoké napětí,
• digitální výstupy
pro kabely max. 2,5 mm² (0,0038 in²),
konektor USB typu „A“ (port USB).

Teplota použití:

od -10 do 60 °C (od 14 do 140 °F).

Napájení:

12 VAC, 50 / 60 Hz, 20 VA max.
pojistka 630 mA-T 250 V.

Hodiny:

vestavěné (s baterií SuperCap).

Udržení údajů o čase
při přerušení napájení:

3 dny při nabité baterii.

Analogové vstupy:

6 vstupů

Digitální vstupy nízké napětí:

5 opticky izolovaných vstupů na 24 VAC / DC

Digitální vstupy vysoké napětí:

6 opticky izolovaných vstupů na 230 VAC
50/60 Hz

Analogové výstupy:

3 opticky neizolované výstupy

14

PRO-COLD V.1807 - 00 CZ

Digitální výstupy:

8 výstupů (elektromechanická relé) odpor 3 A
@ 250 VAC typu SPST.

Komunikační porty:

3 opticky neizolované porty:
• 1 port USB OTG (pro programování a
debug)
• 1 port CAN s komunikačním protokolem
CANbus pro komunikaci s uživatelským
rozhraním EUKLIMA-PROBE-TH/LCD
• Maximální povolená délka pro zapojení
DAT mezi řídicí elektronikou a displejem
1.000 m (3.280 stop), rychlost 20.000
baud (tento „baud rate“ je používán v
našem případě)
• 1 port RS-485 s komunikačním
protokolem Modbus slave.
Maximální délka kompletní linky MODBUS
1.000 m (3.280 stop)

3.3 Uživatelské rozhraní EUKLIMA-PROBE-TH/LCD
3.3.1 Displej a tlačítkový panel
Uživatelské rozhraní EUKLIMA-PROBE-TH/LCD se skládá z membránového tlačítkového
panelu a z černobílého grafického displeje LCD (černého podsvíceného bílými LED
diodami) o rozměrech 128 x 64 pixelů.

PRO-COLD V.1807 - 00 CZ

15

3.3.2 Navigační tlačítka
Tlačítkový panel je vybaven 6 tlačítky, které umožňují procházet menu, editovat různé
parametry a některé resety.
Tlačítka mají tyto symboly a význam:
Tlačítko „ESC“
Slouží pro návrat na stránku předchozí úrovně v rámci hlavního
menu.

Tlačítko „Šipka vlevo“
Slouží k procházení jednotlivých stránek hlavního menu.

Tlačítko „Šipka nahoru“
Slouží k procházení jednotlivými položkami na stránce a k úpravě
hodnot požadovaných parametrů - stačí požadovaný údaj vybrat
tlačítkem ENTER.

Tlačítko „Šipka dolů“
Slouží k procházení jednotlivými položkami na stránce a k úpravě
hodnot požadovaných parametrů - stačí požadovaný údaj vybrat
tlačítkem ENTER.

Tlačítko „Šipka vpravo“
Slouží k procházení jednotlivých stránek v rámci hlavního menu.

Tlačítko „Enter“
Slouží jako souhlas s editací a úpravami různých parametrů a jako
potvrzení nově zadané hodnoty.

16
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C-/5

3.3.3 Elektrické zapojení

Dvojité
svorky

10
17

Kabel kroucený
ze 2 párů

Napájení 12Vac

CANBUS (+)
CANBUS (-)

Přepněte mikrospínač 4 na ON a vložte zakončení
portu CAN.
Mikrospínače 1, 2 a 3 jsou rezervní.

PRO-COLD V.1807 - 00 CZ
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3.3.4 Technické údaje
Typ zařízení:

uživatelský terminál pro programovatelnou
řídicí elektroniku.

Rozměry:

118,0 x 111,0 x 26,7 mm
(4,645 x 4,370 x 1,051 in)
Rozměry se vztahují k terminálu bez rámečku.

Montáž:

- nástěnná
- na panel
- zapuštěná do zdi, v krabičce (typu „506E“
BTicino) - není součástí dodávky;
nutno otočit o 90° oproti standardní poloze

Upevňovací šrouby, černý plastový rámeček a držák pro nástěnnou montáž jsou součástí
dodávky.
Stupeň krytí čelní stěny:

IP40
(IP65 na vyžádání v okamžiku objednávky).

Zapojení:

napájení a port CAN, šroubová svorkovnice,
vytahovatelné
2 póly pro napájení (12Vac)
3 póly pro CANbus
Maximální délka zapojovacích kabelů CANBUS
závisí na komunikační rychlosti „baud rate“, a
to následujícím způsobem:
1000 m při 20K (standard CARLIEUKLIMA)
500 m při 50K
250 m při 125K
50 m při 500K

Teplota použití:

0 až 50 °C
(32 až 120 °F, 10 ... 90% relativní vlhkosti bez
kondenzátu).

Zobrazení:

černobílý grafický displej LCD
(černý podsvícený bílými LED diodami) 128 x
64 pixelů.

Snímač teploty:

Digitálního typu s rozsahem měření od 10 do
+70°C a s přesností +/- 1,5°C

Snímač relativní vlhkosti:

Digitálního typu s rozsahem měření od 5 do
95% a s přesností +/- 3%

18
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3.3.5 Montáž
Uživatelské rozhraní EUKLIMA-PROBE-TH/LCD se dodává včetně držáku z PVC pro
montáž na stěnu a včetně rámečku z černého plastu.
3.3.6 Montáž na stěnu

Držák pro montáž
na stěnu
Uživatelské rozhraní
Rámeček černé barvy

3.3.7 Montáž zápustná (s využitím vestavné krabičky 506E značky Bticino®;
není součástí dodávky!)
Zápustnou montáž lze provést pomocí krabičky typu 506E značky Bticino®.
Tato krabička se NEINSTALUJE do standardní polohy, ale musí být OTOČENÁ o 90°!

Požadovaná poloha uživatelského
rozhraní EUKLIMA-PROBE-TH/LCD

Standardní poloha 506E

PRO-COLD V.1807 - 00 CZ
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Zápustná krabička
506E otočená o 90°
Uživatelské rozhraní

Rámeček černé barvy

3.3.8 Montáž na panel
Montáž na panel nevyžaduje žádnou krabičku ani držák. Uživatelské rozhraní EUKLIMAPROBE-TH/LCD může být připevněno přímo na čelní panel.

Uživatelské rozhraní

Rámeček černé barvy

20

Otvor pro instalaci na panel
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3.3.9 Rozměry uživatelského rozhraní EUKLIMA-PROBE-TH/LCD

bez rámu

s rámem

3.4 Snímač venkovní teploty (doplňkový)
Snímač venkovní teploty je nutný pro funkci FREE-COOLING (chlazení prováděné pouze
ventilátorem chlazení bez použití vody). Tato funkce je samozřejmě možná, pouze když:
-

byla funkce FREE-COOLING aktivována (viz příslušný parametr)
je teplota venkovního vzduchu nižší než teplota naměřená uvnitř mínus delta teploty FREECOOLING.
Příklad:
Parametr FREE-COOLING = ANO
Parametr DT FREE-COOLING = 5,0 (Delta teploty FREE-COOLING)
Naměřená vnitřní teplota = 30°C
Naměřená venkovní teplota <= 24,9°C
FREE-COOLING je aktivní

POZOR:
Vnitřní teplota <= 20,0°C funkci FREE-COOLING za všech okolností zablokuje.

Analogový vstup určený pro snímač venkovní teploty je optimalizován pro sondu
NTC s křivkou BETA 3435

PRO-COLD V.1807 - 00 CZ
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3.5 Pomocný snímač vnitřní teploty a relativní vlhkosti (doplňkový)
Snímač vnitřní teploty a relativní vlhkosti je k dispozici na objednávku jako doplňkový.

Použití tohoto snímače umožňuje měření vnitřní teploty i relativní vlhkosti ve vzdáleném
bodě, tedy nikoliv v místě instalace uživatelského rozhraní, které je již jedním snímačem
teploty a relativní vlhkosti vybaveno (Standard).
Snímač se připojuje přes příslušné svorky přímo k elektrickému rozváděči, který se
nachází v chladicím zařízení.
Vřele doporučujeme používat výhradně tento kombinovaný snímač dodávaný firmou
CARLIEUKLIMA Srl, neboť ke správnému měření teploty i relativní vlhkosti jsou
vyžadovány určité charakteristiky.
Charakteristiky snímače jsou:
Napájení:

od 8 do 24 Vdc
(řídicí elektronika má k dispozici napájení 12 Vdc)

Snímač teploty
Typ snímače teploty:
Rozsah měření:

4 až 20 mA
-30°C až +70°C

Snímač relativní vlhkosti
Typ snímače relativní vlhkosti:
Rozsah měření:

4 až 20 mA
0 až 100 % UR

Vstupy do řídicí elektroniky určené pro pomocné snímače jsou nastaveny na tyto rozsahy
měření:
Vstup určený pro sekci teploty je nastaven na rozsah od -30°C do +70°C (4 mA
znamená -30°C / 20 mA znamená + 70°C).
Vstup určený pro sekci relativní vlhkosti je nastaven na rozsah od 0 do 100% RV (4 mA
znamená 0% / 20 mA znamená 100% RV)

POZOR:
Snímače s jinými charakteristikami, než jaké jsou uvedeny výše, nebudou
dávat správné hodnoty.
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3.5.1 Montáž a elektrické zapojení pomocného snímače teploty a relativní
vlhkosti
Pomocný snímač dodávaný společností CARLIEUKLIMA
Srl se instaluje svisle, citlivou stranou dolů směrem do
prostředí, které má být kontrolováno.
Elektrické zapojení (4 vodiče) se provádí podle tohoto
nákresu:

Žlutý vodič (yellow) je kladný pól sekce teploty a
připojuje se na svorku S/+12V(2) svorkovnice
rozváděče v chladicím zařízení.
Bílý vodič (white) je signál 4 až 20 mA sekce teploty a
připojuje se na svorku SI (5) svorkovnice rozváděče v
chladicím zařízení.
Hnědý vodič (brown) je kladný pól sekce relativní
vlhkosti a připojuje se na svorku S/+12V(2)
svorkovnice rozváděče v chladicím zařízení.
Zelený vodič (green) je signál 4 až 20 mA sekce
relativní vlhkosti a připojuje se na svorku SUR (1)
svorkovnice rozváděče v chladicím zařízení.

POZOR
Vždy si prostudujte dokumentaci dodávanou se
snímačem, neboť výrobce může barvy vodičů
kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit.
Viz rovněž elektrické schéma v kapitole 3.1.4 této
příručky a/nebo detail elektrického schématu na
následující stránce.

PRO-COLD V.1807 - 00 CZ
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4 NASTAVENÍ DIP – spínače a příklady zapojení
4.1 Nastavení DIP – spínače v režimu MÍSTNÍ
Skupiny tvořené jedním uživatelským rozhraním EUKLIMA-PROBE-TH/LCD a 1 až 10
přístroji EUCOLD s řídicí elektronikou PRO_COLD.
Při této konfiguraci je potřeba terminál CAN LT (DIP-přepínač 2) na poslední jednotce
skupiny přepnout do polohy ON.
Na všech jednotkách umístěných mezi uživatelským rozhraním VROOM (výchozí bod
CANBUS) a poslední jednotkou skupiny musí být přepínač DIP-Switch 2, označený
nápisem CAN LT, ponechán v poloze OFF.

CAN LT
RS485 LT

Přepínač DIP-Switch 1 (RS485 LT - MODBUS) musí být ponechán v poloze OFF, neboť po
síti MODBUS nejsou přenášena žádná data.

PRO-COLD V.1807 - 00 CZ
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RS485 LT
CAN LT

26

Adresa CANBUS 99
(stálá)

Adresa CANBUS 2
RS485 LT
CAN LT

NAPÁJENÍ 12Vac

+ CANBUS
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POZOR:
Uživatelské rozhraní EUKLIMA-PROBE-TH/LCD musí být
zapojeno výhradně jako první element sítě CANBUS.
Jednotka s adresou CANBUS 1 je vždy hlavní (MASTER).
Pokud bude jednotka MASTER vadná, NEBUDE
FUNGOVAT celá skupina!

CANBUS

Adresa CANBUS 10
RS485 LT
CAN LT

Adresa CANBUS 1

4.1.1 Příklad zapojení CANBUS pro skupiny 1 až 10 jednotek (místní provoz) a
nastavení koncového DIP – Switch

4.2 Příklad zapojení MODBUS

CAN LT
RS485 LT

Provoz s kontrolním softwarem CARLIEUKLIMA 2K16 a nastavení koncového DIP –
Switch.
V tomto případě se zapojení MODBUS (mezi jednotlivými řídicími elektronikami PROCOLD) provádí pomocí stíněného kabelu 2 x 0,5 mm2, krouceného ze dvou vodičů.
Zakončení sítě MODBUS se provede na první a na poslední řídicí elektronice PRO-COLD
sítě MODBUS. Konec sítě MODBUS znamená přepnutí přepínače DIP-Switch 1, který se
nachází v horní části řídicí elektroniky PRO-COLD v rozváděči stroje, do polohy ON.

PRO-COLD V.1807 - 00 CZ
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Adresa MODBUS 1
(nebo první řídicí elektronika sítě)

RS485 LT
CAN LT

Adresa CANBUS 99
(PEVNÁ)

Adresa MODBUS 2 … 246
(nebo všechny ostatní řídicí elektroniky sítě)

MODBUS

Adresa MODBUS 247
(nebo poslední řídicí elektronika sítě)
RS485 LT
CAN LT

RS485 LT
CAN LT

NAPÁJENÍ 12Vac

+ CANBUS
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4.3 Poznámky a typ použitého kabelu
Vřele doporučujeme používat následující typy kabelu:
-

-

Pro spojení mezi uživatelským rozhraním EUKLIMA-PROBE-TH/LCD a řídicí
elektronikou PRO – COLD, které slouží jak pro přenos dat CANBUS, tak i pro
napájení uživatelského rozhraní, použijte stíněný kabel 2 x 2 x 0,5 mm2,
kroucený ze dvou párů vodičů.
Pro spojení pouze sítě CANBUS nebo MODBUS mezi jednotlivými
elektronikami PRO-COLD použijte stíněný kabel 2 x 0,5 mm2, kroucený
z jednoho páru vodičů.

4.4 Indexování CANBUS a MODBUS
Indexování řídicí elektroniky PRO-COLD se provádí výhradně přes uživatelské rozhraní
EUKLIMA-PROBE-TH/LCD nebo EUKLIMA – LCD. Aplikační program obsahuje příslušné
stránky pro indexování CANBUS nebo MODBUS.
Při indexování si vyžádejte pomoc
autorizovaného servisního střediska.

personálu

společnosti

4heat

s.r.o.

nebo

Následující stránky jsou věnovány indexování.
POZOR:
Pro indexování sítě CANBUS je nutné uživatelské rozhraní EUKLIMAPROBE-TH/LCD nebo EUKLIMA – LCD schopné komunikovat se všemi
adresami (od adresy CANBUS 1 až po adresu CANBUS 10).
Aby bylo uživatelské rozhraní schopné komunikovat se všemi
adresami CANBUS skupiny (1 až 10), musí být odpovídajícím
způsobem nastaveno.
O nastavení požádejte společnost 4heat s.r.o. nebo autorizované
servisní středisko.

PRO-COLD V.1807 - 00 CZ
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5 Spuštění
Jakmile bude dokončena montáž a elektroinstalace, můžete provést první spuštění
jednotky pomocí hlavního vypínače na dveřích rozváděče stroje.
Pokud je všechno zapojeno správně a je aktivováno zapončení portu CANBUS, pak po
cca 6-7 vteřinách zobrazí uživatelské rozhraní EUKLIMA-PROBE-TH/LCD stránku
„Uvítání“.

Tato stránka bude aktivní jen několik vteřin. Poté se v intervalech cca 6 vteřin začnou
zobrazovat následující stránky:
• Základní stránka s hlavními informacemi týkajícími se dané zóny (Stránka
skupiny);
• Stránka o jednotce s adresou CANBUS = 1 (tato adresa je vždy automaticky
identifikována jako MASTER);
• Stránka o jednotce s adresou Adresa CANBUS = 2, 3, 4…. až do maximálně 10
(tyto adresy jsou vždy automaticky identifikovány jako SLAVE).

Stránka skupiny

Stránka jednotky 1 (Master)

Pokud se tento sled stránek nerozběhne, velmi pravděpodobně nemá uživatelské
rozhraní EUKLIMA-PROBE-TH/LCD správně nakonfigurovaný CANBUS.
V pravém dolním rohu každé stránky o určité jednotce se zobrazuje stav zapojení
CANBUS.
CANBUS = OK
CANBUS = WARNING STATUS
CANBUS = ERROR
CANBUS = OFF (žádná komunikace)
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5.1 Kontrola konfigurace CANBUS uživatelského rozhraní
EUKLIMA-PROBE-TH/LCD
(provádí se pouze v případě problémů s komunikací mezi uživatelským rozhraním
EUKLIMA-PROBE-TH/LCD a řídicí elektronikou PRO-COLD ve stroji)

Při kontrole konfigurace CANBUS uživatelského rozhraní EUKLIMA-PROBE-TH/LCD
postupujte takto:
1) Zkontrolujte správné zapojení CANBUS z rozváděče ve stroji k uživatelskému
rozhraní (údaj +; údaj -; GND).
2) Odpojte CANBUS od uživatelského rozhraní (konektor se třemi póly na zadní
straně uživatelského rozhraní), aniž byste přerušovali elektrické napájení.

Napájení
12Vac

CANBUS (+)
CANBUS (-)
CANBUS (GND)

Uživatelské rozhraní zobrazí tuto stránku.

3) Na cca 3 vteřiny stiskněte současně tlačítka „Šipka vlevo“ a „Enter“

a dostanete se do menu pro konfiguraci uživatelského rozhraní.

PRO-COLD V.1807 - 00 CZ
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Pomocí tlačítek „Šipka nahoru“ a „Šipka dolů“,

vyberte nápis „Networks“ a potvrďte tlačítkem „Enter“.

4) Jakmile se dostanete na stránku určenou pro komunikační sítě, které jsou k
dispozici,

vyberte pomocí tlačítek „Šipka nahoru“ a „Šipka dolů“ nápis „CANbus“ a výběr
potvrďte tlačítkem „Enter“.

5) Nyní budete požádáni o systémové heslo.

Nyní stiskněte tlačítko „Enter“, aby bylo aktivováno vložení hesla (černé pozadí se
změní na bílé v blikajícím rámečku, což znamená, že bylo povoleno vložení údaje).
Pomocí tlačítek „Šipka dolů“ a „Šipka nahoru“ vložte heslo -19_ a potvrďte
tlačítkem „Enter“.
6) Následující stránka je věnována konfiguraci sítě CANbus. Zkontrolujte, že všechny
údaje přesně odpovídají údajům na následujícím obrázku.
Pokud by tomu tak nebylo, najeďte pomocí tlačítek „Šipka nahoru“ a „Šipka dolů“
kurzorem (černý čtvereček) na hodnotu, kterou je potřeba změnit. Stiskněte
„Enter“, což umožní vložení údaje (pozadí se změní na bílé v blikajícím rámečku) a
pomocí tlačítek „Šipka nahoru“ a „Šipka dolů“ zvolený údaj upravte.
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Změnu potvrďte stisknutím tlačítka „Enter“.

7) Jakmile budou všechny parametry nastaveny správně (viz předchozí obrázek),
stiskněte několikrát tlačítko „ESC“, čímž se vrátíte na úvodní stránku tohoto
postupu.

8) Když pak opět zapojíte konektor CANbus, měla by komunikace fungovat. Na
displeji uživatelského rozhraní EUKLIMA-PROBE-TH/LCD by se měla objevit úvodní
stránka (na cca 2 vteřiny) a poté základní stránky, které se budou přepínat
v intervalu 6 vteřin na každou.

Stránka skupiny

Stránka jednotky 1 (Master)

PRO-COLD V.1807 - 00 CZ
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6 NAVIGAČNÍ MENU
6.1 Struktura navigačního menu
Pro zjednodušení, zeštíhlení a lepší srozumitelnost vlastního nastavení chodu
adiabatických chladicích jednotek série EUCOLD bylo připraveno několik stránek.
Jednotlivé stránky jsou rozděleny na funkce, které mohou být vybírány přes
strukturované menu.
Uvítací
stránka

Konfiguruj
zónu a
skupinu
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Str. 12

Str. 11

Str. 12: Info o aplikaci

Str. 9

Str. 10: Údržba

Str. 7: Časová pásma

Str. 6: Nastavit datum a čas

Str. 7

Str. 10

Str. 11: Nastavit heslo

Str. 8

Str. 9: Parametry jedntoky

Str. 6

Str. 5

Str. 4: Nastavit MODBUS

Str. 3: Nastavit CANBUS

Str. 3

Str. 2: Konfiguruj skupinu

Str.. 1: Ruční nastavení

Str. 1

Str. 4

Str. 5: Nastavit jazyk

Str. 2

Menu ze
3 stránek

Str. 8: Dovolená

Základní
stránky

6.2 Jednotlivé stránky
6.2.1 Uvítací stránka
„Uvítací stránka“ se objeví na pár sekund po spuštění jednotky nebo po stisknutí tlačítka
„ESC“ na základní stránce.
Tato stránka zobrazí název výrobku, logo výrobce CARLIEUKLIMA Srl a
v levém dolním rohu verzi aplikačního programu.

6.2.2 Základní stránka
Základní stránka skupiny s NEaktivovanou
sondou venkovní teploty

Základní stránka skupiny s aktivovanou
sondou venkovní teploty

Základní stránka jednotky 1 s vypnutou
jednotkou

Základní stránka jednotky 1 se spuštěnou
jednotkou a správně zapojenou a funkční sítí
CANBUS

Každá stránka se zobrazí na cca 6 vteřin, počínaje základní stránkou, která obsahuje
informace týkající se zóny, k níž se vztahuje.
Když je tedy aktivována jen jedna jednotka, bude se každých 6 vteřin přepínat „Základní
stránka skupiny“ (zóna 1) a „Základní stránka jednotky“ 1 (jednotka MASTER). Pokud
jsou aktivovány 2 a více jednotek (až do maximálně 10 na jednu zónu), začne sled
stránek „Základní stránkou skupiny“ a pak se postupně zobrazí (po 6 vteřinách) stránka
pro jednotku 1, 2, 3 a tak dále až po poslední zařízení, a pak opět od začátku.
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Pomocí různých symbolů a hodnot se na jednotlivých stránkách bude zobrazovat reálný
stav chladicí skupiny (Základní stránka skupiny) i jednotlivých jednotek (Základní
stránka jedné jednotky).

Základní stránka skupiny

Udává možnost stisknout tlačítko

Udává možnost stisknout tlačítko

a zobrazit stránku konfigurace zóny
a skupiny po stránkách hlavního
menu
Udává
Udává
Údaj o datu a času
nastavenou
nastavenou
relativní vlhkost
teplotu

a vrátit se na stránku vyšší úrovně
(v tuto chvíli nedostupné)
Číselné
označení zóny

Udává, zda je
zařízení
spuštěno nebo
vypnuto

Udává naměřenou teplotu
Udává naměřenou relativní vlhkost

Udává naměřenou venkovní
teplotu (pouze když je
aktivován snímač venk. T)

Zobrazí přibližné
otáčky ventilátoru
Udává rychlost
ventilátoru graficky
(5 stupňů)
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Udává provozní
stav zařízení

Udává aktuální provozní
režim chladicí regulace
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Základní stránka jednotky (stejná stránka pro všechny jednotky od 1 po 10)

Udává možnost stisknout tlačítko

a přejít na stránku vyšší úrovně
Číselné
označení zóny

Udává
nastavenou
teplotu

Údaj o datu a času

Číslené označení
jednotky (adresa
CANBUS)

Udává
nastavenou
relativní vlhkost

Udává naměřenou teplotu

Prostor vyhrazený
pro symboly
znázorňující
provozní stav
jednotky

Udává naměřenou relativní vlhkost

Udává stav sítě CANBUS

Udává provozní
stav zařízení

Udává, zda je
jednotka zapnutá
nebo vypnutá

CANBUS = OK
CANBUS = WARNING STATUS
CANBUS = ERROR
CANBUS = OFF

Udává rychlost ventilátoru

V prostoru vyhrazeném pro symboly je možné v reálném čase zkontrolovat všechny
provozní podmínky stroje. Následující popis se týká jednoho z nich.
Provozní stavy systému / jedné jednotky
Znamená vypnutý systém / jednotku, protože bylo dosaženo
požadovaných podmínek

BLIKAJÍCÍ

Udává, že systém / jednotka jsou ve fázi zvlhčování.
(zvlhčování panelů)
Udává, že systém / jednotka jsou ve fázi chlazení
Udává, že systém / jednotka jsou ve fázi větrání
Udává, že systém / jednotka jsou ve fázi „Free – Cooling“

BLIKAJÍCÍ

Udává, že systém / jednotka jsou ve fázi „Závěrečné ventilace“
(sušení panelů)

Provozní stavy jednotky
Udává, že je oběhové čerpadlo vody v provozu

Udává, že jednotka napouští vodu a že je napouštěcí ventil aktivní
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Udává, že jednotka vypouští vodu a že je vypouštěcí ventil aktivní.
Udává, že jednotka provádí čištění filtrů.
(Během čištění filtrů je aktivní také oběhové čerpadlo).
Udává, že jednotka má prázdnou nádrž.

Udává, že jednotka má plnou nádrž.
Znamená poplach frekvenčního
frekvenčního měniče.

měniče

→

zkontrolovat

funkčnost

Znamená poplach napouštění vody způsobené nedostatkem vody →
zkontrolovat napouštěcí ventil a funkci hladinoměru.
Znamená poplach vypouštění způsobený zbytkovou vodou →
zkontrolovat vypouštěcí ventil, funkci hladinoměru a zablokování
napouštěcího ventilu (stále otevřený).
Znamená poplach způsobený napouštěcím ventilem. Tento signál
poplachu se nemusí objevit v případě poplachu č. 2 (který bude mít
prioritu a překryje ho) → zkontrolujte funkčnost otevírání napouštěcího
ventilu; zkontrolujte, zda je napájení vodou správné/dostatečné.
Udává, že kontakt pro aktivaci relé odtahového ventilátoru je sepnutý
(což aktivuje funkci odtahu).
Tato funkce musí být aktivována příslušným parametrem.
Provozní režimy
Nápis „AUTO“ nebo „Automatic“ znamená, že tento systém / tato
jednotka je v tuto chvíli řízena týdenním programem.
Nápis „MAN“ nebo „Manual“ znamená, že je aktivní cílová hodnota
teploty nebo relativní vlhkosti nastavená ručně, což vyloučí týdenní
program až do zahájení následujícího časového pásma.
Nápis „VAC“ nebo „Dovolená“ znamená, že systém pracuje podle
programu nastaveného pro období dovolených nebo pro dny pracovního
klidu a že se řídí hodnotami nastavenými pro toho období.
„COUNT“ nebo „Countdown“ znamená, že jednotka pracuje v režimu
času a nastavených hodnot vyhrazených pro tuto specifickou funkci.
Funkci „Countdown“ lze aktivovat, pokud bylo instalováno příslušné
tlačítko nebo vypínač se spínacím kontaktem (nedodává CARLIEUKLIMA).
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Nápis „ON“ nebo „OFF“ na černém pozadí v horní části základní stránky
(stránky skupiny nebo stránky jednotky) informuje uživatele o stavu aktivace
jednotky (spuštěná nebo vypnutá). Spuštění nebo vypnutí jednotek se provádí
na stránce „Povolit jednotku“ (viz vysvětlivky na straně 6.2.4.2).

6.2.3 Stránka Konfiguruj zónu nebo skupinu
Veškeré konfigurace se provádějí pouze na jednotce 1, která je vždy hlavní předlohou
(MASTER) celé skupiny!
Všechny ostatní jednotky jsou „SLAVE“ (otroci) a přejímají povely od jednotky MASTER.
Stisknutím tlačítka „Šipka vpravo“ na „Základní stránce skupiny“ přejdete
na stránku „Konfigurace zóny a skupiny“.

Tady je možné přidělit číselné označení zóně, ve které je daná skupina chladicích
jednotek systému instalována.
Chcete-li změnit identifikační číslo zóny, stiskněte tlačítko „Enter“
, a tím aktivujete
úpravy tohoto pole. Černý podklad se změní na bílý v blikajícím rámečku, což znamená,
že nyní je možné napsat požadovanou hodnotu.
Pomocí tlačítek „Šipka dolů“ a „Šipka nahoru“ zadejte požadované identifikační číslo 3_
a údaj potvrďte tlačítkem „Enter“

.

Jakmile bude údaj potvrzen, změní se kurzor opět na černý a pomocí tlačítek „Šipka
dolů“ a „Šipka nahoru“ můžete přejít do políčka, které umožňuje vložení počtu jednotek,
které budou tvořit skupinu (nastavit lze 1 až 10).
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Při nastavování počtu jednotek v jedné zóně postupujte takto:
Upravte počet jednotek v zóně stisknutím tlačítka „Enter“
. Černý podklad se změní
na bílý v blikajícím rámečku, což znamená, že do něho lze vepsat nový údaj.
Pomocí tlačítek „Šipka dolů“ a „Šipka nahoru“ zadejte požadované identifikační číslo a
údaj potvrďte tlačítkem „Enter“

.

Po nastavení údajů pro nakonfigurování skupiny se můžete vrátit k základním stránkám.
Stisknutím tlačítka „Šipka vlevo“
do menu „Konfigurace skupiny“.

nebo tlačítka „Šipka vpravo“

se dostanete

Menu „Konfigurace skupiny“ je rozděleno do tří stránek. První stránka zobrazuje prvních
šest volitelných menu. Symbol nacházející se v pravém dolním rohu znamená možnost
procházet jednotlivými parametry menu (pomocí tlačítka „Šipka dolů“), a dostat se tak
na všechny stránky navigačního menu. Stránky se zobrazují stále dokola.
Tlačítko „Šipka vlevo“ umožňuje vrátit se kdykoliv a z kterékoliv stránky
menu zpět na „Základní stránku skupiny“.

6.2.4 Stránka menu pro konfiguraci skupiny
První stránka menu

Druhá stránka menu
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Třetí stránka menu

Přístup k většině funkcí je chráněn heslem. Aby nemohl kdokoliv změnit nastavení v
řídicí elektronice PRO-COLD, existují 4 přístupové úrovně a stejný počet hesel. Úroveň
přístupu k jednotlivým funkcím je uvedena v následujících kapitolách popisujících funkce
každé stránky.
Heslo je třeba zadat na stránce „Heslo“.

Jako default (základní nastavení) jsou nastavena tato hesla:
•

Úroveň

1

Heslo = 1

•

Úroveň

2

Heslo = 2

•

Úroveň

3

Heslo = 3

•

Úroveň

4

Heslo = 4

Při zadávání hesla postupujte takto:
Stiskněte tlačítko „Enter“, což vám umožní psát do příslušného políčka. Černý podklad se
změní na bílý s blikajícím rámečkem, což znamená, že vepsání údaje je povoleno.
Pomocí tlačítek „Šipka dolů“ a „Šipka nahoru“ zadejte heslo úrovně 1 a potvrďte
tlačítkem „ENTER“

.

Chcete-li si nastavit vlastní hesla, postupujte podle kapitoly Podmenu Stránka „Nastavit
heslo“ (úroveň ochrany 4).

Vřele doporučujeme někam si nová hesla poznamenat a tento zápis si
uschovat na bezpečném místě.

PRO-COLD V.1807 - 00 CZ
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6.2.4.1

Podmenu Stránka „Setpoint manual“ (úroveň ochrany 1)

Hodnota ručního
nastavení relativní
vlhkosti

Hodnota ručního
nastavení teploty

Parametr aktivace
Zobrazení aktuálních
cílových hodnot
nastavených týdenním
programem
Rychlost ventilátoru, která může být
v ručním režimu nastavena na
hodnoty 20, 40, 60, 80 a 100%
maximální rychlosti ventilátoru
(1450 ot./min)

Na stránce „Setpoint manual“ je možné ručně nastavit jinou cílovou hodnotu teploty a
relativní vlhkosti a jinou rychlost ventilátoru (viz předchozí obrázek), než jaké jsou
uloženy v týdenním programu. Pro aktivaci režimu s ručním nastavením cílových hodnot
stačí změnit proměnnou na druhém řádku z „NE“ na „ANO.“ Na aktuální stránce však
nebudou zobrazeny nově zadané hodnoty, ale pouze informace o týdenním programu
(aktuální nastavení prog.). Chcete-li ověřit, že provedené změny proběhly správně, a
zkontrolovat nastavené hodnoty, je třeba se vrátit na „Základní stránku skupiny“ nebo
na „Základní stránku jednotky“, na kterých se zobrazují údaje jako na následujících
obrázcích.

Chcete-li vypnout ruční setpoint a vrátit se do automatického režimu, přepněte parametr
„Povolit“ na „NE“.
POZN.
Při každé změně programu (časová pásma) dojde k automatickému
vypnutí ručního režimu a systém bude pokračovat v řízení provozu
podle cílových hodnot naprogramovaných v časových pásmech.
 Funkce tlačítek jsou vysvětleny v kapitole 3.3.2 „Navigační tlačítka“ 
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6.2.4.2

Podmenu Stránka „Konfiguruj skupinu“ (žádná ochrana)

Na této stránce, která není chráněna heslem, je možné zapnout nebo vypnout jednotlivé
jednotky z regulace. Přepnutí z OFF na ON a naopak se provádí prostým stisknutím
tlačítka „ENTER“
s kurzorem na požadovaném řádku, označeném adresou CANBUS
(1 až 10).
Jako default jsou všechny jednotky, nastavené přes stránku „Konfiguruj zónu a skupinu“,
aktivní.
Přesunutím kurzoru na poslední řádek stránky “ON/OFF od DI” na nápis NO lze po
stiskutí tlačítka “Enter”

aktivovat eventuální ON/OFF z dákového ovládání.

Po stisknutí “Enter” se černý podklad změní na bílý s blikajícím rámečkem, což
znázorňuje, že je povoleno zadání nového údaje.
Zadání se povoluje pomocí tlačítek “šipka dolů” a “šipka nahoru” přepnutím nápisu NO
(ne) na SI (ano)
Povel ON/OFF z dálkového ovladače je přijímán na suchém spínacím
kontaktu, který je třeba zapojit na svorky 10 a 18 jednotky MASTER
(jednotka s adresou CANBUS = 1).

POZN.
Aktivací a deaktivací jednotky MASTER se aktivuje nebo deaktivuje
také celá skupina bez ohledu na stav jednotek SLAVE (jednotky s
adresou CANBUS 2 až 10).

PRO-COLD V.1807 - 00 CZ
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6.2.4.3

Podmenu Stránka „Nastavit CANBUS“ (úroveň ochrany 3)

Na této stránce lze nastavit adresu CANBUS jednotky. Aby fungovaly správně, musí mít
každá jednotka jinou adresu.
CARLIEUKLIMA Srl dodává jednotky již „indexované“ na základě požadovaných skupin.
V případě výměny jedné nebo více jednotek, rozváděče, řídicí elektroniky PRO-COLD
nebo v případě aktualizace aplikačního softwaru musí být adresa CANBUS nastavena
znovu (adresa CANBUS default je vždy 1).
Indexování CANBUS řídicí elektroniky PRO-COLD se provádí výhradně přes uživatelské
rozhraní EUKLIMA-PROBE-TH/LCD nebo EUKLIMA – LCD.
Pro indexování CANBUS se vřele doporučuje požádat o pomoc personál společnosti
CARLIEUKLIMA Srl nebo autorizovaného servisního střediska.
POZOR:
Pro indexování CANBUS je potřeba mít uživatelské rozhraní EUKLIMAPROBE-TH/LCD nebo EUKLIMA – LCD schopné komunikovat se všemi
adresami (od adresy CANBUS 1 až po adresu CANBUS 10).
Aby bylo uživatelské rozhraní schopné komunikovat se všemi
adresami CANBUS skupiny (1 až 10), musí být správně nastaveno.
O nastavení požádejte firmu 4heat s.r.o. nebo autorizované servisní
středisko.
Maximální délka kabelů pro zapojení CANBUS při rychlosti „Baud rate“
20K (standard CARLIEUKLIMA) je 1.000 m (3.280 stop).
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6.2.4.4

Podmenu Stránka „Nastavit MODBUS“ (úroveň ochrany 3)

Na této stránce je možné nastavit komunikační data zapojení MODBUS.
Nastavit lze:
Adresa (1-247):

1

Adresa řídicí elektroniky v síti MODBUS zapojené
na sériové lince RS-485

Rychlost přenosu
(Baud rate):

19200

K dispozici jsou rychlosti:
1200; 2400; 4800; 9600;
19200; 28800; 38400; 57600

Parita:

NONE

Parita komunikace sítě MODBUS zapojené na
sériové lince RS-485.
NONE
=
žádná parita
ODD
=
lichá
EVEN
=
sudá

Závěrný bit:

1

Závěrný bit komunikace sítě MODBUS zapojené na
sériové lince RS-485.
1 = 1 bit
2 = 2 bity

Maximální délka kabelů pro připojení portu RS-485 je 1.000 m (3.280
stop).

V případě provozu s kontrolním softwarem „CARLIEUKLIMA K16“ dodává společnost
CARLIEUKLIMA Srl jednotku s již nastaveným MODBUSem na základě konfigurace
systému.
V případě výměny jedné nebo více jednotek, rozváděče, řídicí elektroniky PRO-COLD
nebo v případě aktualizace aplikačního softwaru musí být adresa MODBUS nastavena
znovu (adresa MODBUS default je vždy 1).
Indexování MODBUS řídicí elektroniky PRO-COLD se provádí výhradně přes uživatelské
rozhraní EUKLIMA-PROBE-TH/LCD nebo EUKLIMA – LCD.
Pro indexování CANBUS se vřele doporučuje požádat o pomoc personál společnosti 4heat
s.r.o. nebo autorizovaného servisního střediska, či se obrátit na zkušené techniky se
zkušenostmi s prováděním sítí RS 485 MODBUS standard.
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6.2.4.5

Podmenu Stránka „Nastavit jazyk“ (úroveň ochrany 2)

Seznam
disponibilních jazyků
a výběr jazyka
tlačítkem ENTER

Místo pro
zobrazení
aktuálního
dialogového
jazyka

Na této stránce lze vybrat dialogový jazyk uživatelského rozhraní EUKLIMA-PROBETH/LCD.
V současnosti je k dispozici 7 jazyků.
Chcete-li provést výběr, najeďte kurzorem na požadovaný jazyk a potvrďte ho tlačítkem
„ENTER“

.

Horní část stránky udává, který dialogový jazyk je právě aktuální.
Uprostřed stránky se nachází prostor pro výběr jazyků. Pomocí tlačítek „Šipka dolů“ nebo
„Šipka nahoru“ lze seznamem procházet, dokud nenajdete požadovaný jazyk. Zvolený
jazyk je pak třeba zadat pomocí příslušného kódu, který je třeba přepsat do políčka
vpravo dole na stránce.
Chcete-li vybrat jazyk, přejeďte kurzorem (černý čtvereček) vpravo dolů, stiskněte
„Enter“, což aktivuje výběr, zadejte kód požadovaného dialogového jazyka a potvrďte
„Enter“.
Pokud do 10 vteřin nestihnete změnu provést, vrátí se uživatelské rozhraní EUKLIMAPROBE-TH/LCD automaticky na stránku menu a po dalších 10 vteřinách nečinnosti
přejde na základní stránku.
 Funkce tlačítek jsou vysvětleny v kapitole 3.3.2 „Navigační tlačítka“ 
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6.2.4.6

Podmenu Stránka „Nastavit Datum a čas“

Na této stránce lze nastavit datum a čas na vnitřních hodinách.
Při plné zátěži (po cca 10 min. provozu) a při přerušení napájení má uživatelské rozhraní
EUKLIMA-PROBE-TH/LCD schopnost udržet nastavené datum a čas až dva dny.
 Funkce tlačítek jsou vysvětleny v kapitole 3.3.2 „Navigační tlačítka“ 
6.2.4.7

Podmenu Stránek „Časová pásma“ (úroveň ochrany 1)
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Stránek s časovými pásmy je celkem 7 (jedna pro každý den v týdnu), každá s možností
naprogramovat až 4 časová pásma. Na horních obrázcích jsou stránky se základními
hodnotami.
Časová pásma mají jako minimální čas začátku 00:01:00 h a konce 23:55:00 h (tento
čas 23:55 h je blokovaný, aby umožnil správné vypuštění na konci dne, pokud je
požadován nepřetržitý provoz jednotky).
Během programování je počáteční čas prvního časového pásma automaticky označen
jako výchozí bod pro všechna ostatní pásma, aby nedocházelo k případnému překrývání.
To platí až do posledního časového pásma daného dne (F4).
Pokud by bylo nutné používat systém v nepřetržitém provozu (24h), je možné pro celý
den nastavit pouze jedno časové pásmo:

6.2.4.8

Funkce „KOPÍRUJ“, „VLOŽ“ a „VYMAŽ“ na stránkách dne

Ve spodní části stránek dní, pod časovými pásmy, se nacházejí 3 tlačítka určená pro
funkce „KOPÍRUJ“, „VLOŽ“ a „VYMAŽ. Tlačítko „VYMAŽ“ umožňuje jediným kliknutím
vymazat data na jedné stránce s výjimkou nočního nastavení. Tlačítka „KOPÍRUJ“ a
„VLOŽ“ umožňují zkopírovat a vložit údaje o časových pásmech z jedné stránky do
druhé, což značně urychlí vyplňování programu na celý týden.
6.2.4.9

Podmenu Stránka „Dovolená“ (úroveň ochrany 1)
Datum posledního
dne dovolené dnů
pracovního klidu

Datum prvního dne
dovolené nebo dnů
pracovního klidu

Cílová hodnota
teploty pro období
dovolené nebo dnů
pracovního klidu
Cílová hodnota rel.
vlhkosti pro období
dovolené nebo dnů
pracovního klidu

Parametr pro aktivaci
období dovolené dnů
pracovního klidu

Stránka „Dovolená“ umožňuje zadat přesně ohraničené období dovolených nebo dnů
pracovního klidu, aniž by bylo nutné měnit časová pásma. Zadáním data počátku a
konce tohoto období se definuje časový úsek, během něhož bude týdenní program
vyřazen z provozu a regulace se bude řídit nastavenými cílovými hodnotami teploty.

48

PRO-COLD V.1807 - 00 CZ

Pro aktivaci období dovolené nebo dnů pracovního klidu je nutné nastavit parametr
„Povolit“ na „ANO“. Na konci nastaveného období se regulace automaticky vrátí do
týdenního programu. Po skončení dovolené nebo dnů pracovního klidu se v každém
případě doporučuje tuto funkci vypnout, aby se nestalo, že systém o rok později tento
cyklus znovu zopakuje.
Když se zadává období dovolené nebo dnů pracovního klidu, objeví se v políčku „aktuální
provozní režim“ na „Základní stránce“ nápis „Dovolená“.
6.2.4.10 Podmenu Stránek „Parametry systému“ (úroveň ochrany 2)
Podmenu „Parametry systému“ se skládá ze 4 stránek, kterými lze
procházet pomocí tlačítek „Šipka nahoru“ a „Šipka dolů“.
Koncový uživatel může pomocí „Parametrů systému“ pracovat s regulací a přizpůsobit si
chod celého systému.

Nastaví T (°C) opětovného spouštění systému
Nastaví UR (%) opětovného spouštění systému
Nastaví T (°C), během níž ventilátor moduluje
Umožňuje korekci snímače vnitřní teploty

Umožňuje korekci snímače vnitřní relativní vlhkosti
Typ snímače venkovní teploty pro Free-Cooling (doplněk)
Aktivuje měření venkovní teploty
Umožňuje korekci snímače venkovní teploty

Aktivuje funkci Free - Cooling
Nastaví T (°C) mezi vnitřní T a venk. T pro spuštění Free-Cooling

Nastaví rozsah v (h) funkce pro čištění panelů
Zobrazí dobu provozu oběhového čerpadla vody (min.)

Nastaví délku provozu na určitou omezenou dobu
Nastaví teplotu (°C) na určitou omezenou dobu
Nastaví rel. vlhkost (%) na určitou omezenou dobu
Aktivuje výstup pro eventuální odtahový ventilátor

Aktivuje pomocný
Aktivuje pomocný
Umožňuje korekci
Umožňuje korekci

snímač vnitřní teploty
snímač relativní vlhkosti
pomocného snímače vnitřní teploty
pomocného snímače relativní vlhkosti

PRO-COLD V.1807 - 00 CZ
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•

DT Tepl.prostř. °C

•

DT
Rel.
prostř. %

•

DT Modul. (°C)

„t teploty prostředí“ udává takovou změnu teploty prostředí, ke
které musí dojít v klimatizovaném prostředí, aby se systém
znovu spustil.
Pomocí tohoto parametru se lze vyhnout výkyvům, čili
neustálému zapínání a vypínání zařízení.

vlhk. „UR relativní vlhkosti prostředí“ udává takovou změnu relativní
vlhkosti v prostředí, ke které musí dojít, aby se systém znovu
spustil.
Pomocí tohoto parametru se lze vyhnout výkyvům, čili
neustálému zapínání a vypínání zařízení.
t modulace je parametr pro nastavení takového poklesu teploty,
při kterém začne ventilátor chladicího zařízení modulovat rychlost
podle průběhu naměřené teploty prostředí. t Modulace
vypočítává bod výměny, přičemž vychází z nastavené teploty.
Nastavená teplota + t =

Teplota prostředí, pod kterou
začne ventilátor modulovat
rychlost

•

Vnitř.snímač +/-

Umožňuje případnou korekci hodnoty naměřené
snímačem teploty.
Rozsah regulace je omezen na + 10,0 /– 9,9 °C.

vnitřním

•

Snímač R.V. +/-

Umožňuje případnou korekci hodnoty naměřené
snímačem relativní vlhkosti.
Rozsah regulace je omezen na + 10,0 /– 9,9 %.

vnitřním

•

Typ venk.sním.

Umožňuje zvolit typ venkovního snímače mezi 4-20mA; NTC10K2
a Pt1000.

•

Venk.snímač

Pro aktivaci měření venkovním snímačem je požadována
instalace externího snímače. Je-li Aktivace povolena, ale do
příslušného vstupu není zapojen venkovní snímač, uživatelské
rozhraní EUKLIMA-PROBE-TH/LCD bude jako hodnotu T. Ext.
zobrazovat -99,9 °C.

•

Venk.snímač +/-

Umožňuje případnou korekci hodnoty naměřené venkovním
snímačem.
Rozsah regulace je omezen na + 10,0 /– 9,9 °C.

•

Free – Cooling

Umožňuje aktivovat funkci Free–Cooling (doplňková) pro chlazení
zajišťované pouze větráním. Tato funkce potřebuje, aby venkovní
teplota byla nižší než naměřená vnitřní teplota (viz DT Free –
Cooling).
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Aktivování funkce „Free – Cooling“ vyžaduje, aby byl v
systému snímač venkovní teploty.
•

DT Free-Cooling (°C)

t Free – Cooling udává takový rozsah teplot, k němuž musí
dojít, aby se zařízení opět spustilo. Když je venkovní teplota nižší
než vnitřní, budou stroje spuštěny v režimu větrání.

•

Čistění fitrů (h)

Pomocí tohoto parametru lze nastavit časový údaj v hodinách
provozu oběhového čerpadla vody, po němž dojde k čištění
panelů. Po uplynutí uvedené doby provozu oběhového čerpadla
se aktivuje cyklus čištění panelů.

•

Čerpadlo ON (Min)

Tento parametr udává délku provozu oběhového čerpadla vody.
Dobu provozu čerpadla mezi dvěma cykly čištění je možné
zkontrolovat, neboť na konci každého cyklu se hodnota
automaticky vynuluje.

•

Countdown (Min)

Tento parametr slouží k nastavení doby provozu v režimu
„Provoz po omezenou dobu“. Nastavit lze časy od 30 do 300 min.

•

Countdown (°C)

Umožňuje nastavit cílovou hodnotu teploty pro Provoz po
omezenou dobu.

•

Countdown
(%R.V.)

Umožňuje nastavit cílovou hodnotu relativní vlhkosti pro Provoz
po omezenou dobu.

•

Odtah

Aktivuje výstup určený pro aktivaci jednoho nebo více odtahů,
které se uvedou do provozu současně s ventilátorem
chladicího/chladicích zařízení. Výstup je vhodný k ovládání
jednoho či více cívek relé (výstupní kontakt 3 A rez. @ 250 VAC)

•

Pom. snímač tepl.

Aktivuje případný vnitřní pomocný snímač teploty (doplňkový) a
automaticky vypne snímání vnitřním snímačem teploty
vestavěným v uživatelském rozhraní EUKLIMA-PROBE-TH/LCD

•

Pom. snímač R.V.

Aktivuje případný vnitřní pomocný snímač relativní vlhkosti
(doplňkový) a automaticky vypne snímání vnitřním snímačem
relativní vlhkosti vestavěným v uživatelském rozhraní EUKLIMAPROBE-TH/LCD

•

Pom. snímač T.+/-

Umožňuje případnou korekci hodnoty naměřené pomocným
vnitřním snímačem teploty. Rozsah regulace je omezen na +
10,0 /– 9,9 °C.

•

Pom. snímač R.V. Umožňuje případnou korekci hodnoty naměřené pomocným
vnitřním snímačem relativní vlhkosti. Rozsah regulace je omezen
+/na + 10,0 /– 9,9 °C.
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6.2.4.11 Podmenu Stránka „Údržba“ (úroveň ochrany 3)
Bude-li aktivována funkce „Aktivuj test“, je na této stránce možné provést kontrolu
funkčnosti některých vnitřních zařízení stroje. Dále je možné vybrat, které součásti mají
být analyzovány - ventilátor, čerpadlo vody, odtah vzduchu, vypouštěcí ventil a
napouštěcí ventil, a sice volbou ON nebo OFF u požadované položky.

POZOR:
Po ukončení testu je třeba opět deaktivovat funkci „Aktivuj test“
přepnutím na NE!
Pokud je „Aktivuj test“ nastaveno na ANO, NEbude systém schopen
fungovat!

Aktivuje funkci test různých výstupů
Zapne / vypne funkci ventilátoru
Zapne / vypne funkci oběhového čerpadla vody
Zapne / vypne funkci odtahu
Zapne / vypne funkci vypouštěcího ventilu

Zapne / vypne funkci napouštěcího ventilu

POZOR:
V režimu TEST se bude ventilátor otáčet stálou rychlostí odpovídající
50% maximální rychlosti, tedy cca 750 otáčkami za minutu!

6.2.4.12 Podmenu Stránka „Nastavit heslo“ (úroveň ochrany 4)
Existují celkem 4 úrovně ochrany. Na stránce „Nastavit heslo“ je možné změnit heslo
každé z nich. Pokud byste chtěli používat jiná hesla, než jsou nastavená jako default,
doporučujeme si je poznačit a uschovat na bezpečném místě.
Pokud heslo zapomenete, kontaktujte prosím smluvní servisní středisko, které vám bude
schopné pomoci pomocí hesla vyšší úrovně. Doporučujeme sdělit heslo více osobám
s různými kompetencemi, aby bylo možné mít změny pod kontrolou a omezit nepovolaný
přístup.
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Příklad rozdělení:
•

Úroveň

1

Vedoucí oddělení

•

Úroveň

2

Osoba odpovídající za zařízení

•

Úroveň

3

Údržbář

•

Úroveň

4

Autorizované servisní středisko

Přístup na některé stránky je volný, jiné stránky jsou v závislosti na důležitosti
obsažených informací chráněny heslem dané úrovně.

Úroveň ochrany 1 se týká stránek:
•
•
•

Ruční nastavení;
Časová pásma;
Dovolená.

•
•

Parametry systému;
Nastavit jazyk.

•
•
•

Nastavit CANBUS;
Nastavit MODBUS;
Údržba.

•

Nastavit heslo.

Úroveň ochrany 2 se týká stránek:

Úroveň ochrany 3 se týká stránek:

Úroveň ochrany 4 se týká stránek:

6.2.4.13 Podmenu Stránka „Info o aplikaci“
Stránka „Info o aplikaci“ je stránkou „pouze pro čtení“ a umožňuje zjistit verzi a datum
aplikace.
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7 SERVIS A ÚDRŽBA
Servis a údržbu řídicí elektroniky PRO-COLD a uživatelského rozhraní EUKLIMA-PROBETH/LCD mohou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci pověření firmou 4heat s.r.o.
To platí i pro případné aktualizace aplikačního softwaru.
Autorizovaná servisní střediska dostávají automaticky aktualizace ve formě
kompilovaných souborů. Tyto soubory se zkopírují na USB flash disk, pomocí něhož bude
proveden upgrade aplikačního softwaru přímo v řídicí elektronice PRO-COLD.
POZOR:
Aktualizace vynuluje všechna interní počítadla. Proto se doporučuje
zjistit si a poznamenat před aktualizací všechny důležité údaje! Totéž
platí také pro týdenní program (časová pásma) a pro programování
období dovolené nebo dnů pracovního klidu.
Pro aktualizaci je požadován USB flash disk naformátovaný jako FAT s kapacitou
paměti menší než 4 GB. Bylo by vhodné, aby paměť obsahovala pouze aktualizační
soubory.

7.1 Aktualizace aplikačního softwaru
Na následujících stránkách bude popsán správný postup při aktualizaci aplikačního
softwaru:
1) Ujistěte se, že je řídicí elektronika PRO-COLD napájena a že funguje správně.
LED CAN
bliká rychle

LED RUN
bliká pomalu

LED ON
svítí

2) Zjistěte si a poznačte si všechny důležité údaje a parametry, obsažené v regulaci
(Parametry systému, časová pásma, různé cílové hodnoty).
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3) Vložte USB flash, obsahující pouze aktualizační soubory, které jste obdrželi od
firmy CARLIEUKLIMA Srl, do příslušného portu USB.

4) Po vložení „flashky“ ji řídicí elektronika PRO-COLD automaticky rozezná a zahájí
proces aktualizace aplikačního softwaru. Proces aktualizace bude trvat cca 45
vteřin.
Následující graf znázorňuje stavy LED diod během procesu aktualizace.
•
•

LED
LED

„ON“
„RUN“

zelená barva
zelená barva

•
•

LED
LED

„ “
„CAN“

červená barva
červená barva

Provozní stav
“normální”

Provozní stav
“programování”

10

čas (s)
Vložení USB
flash
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20

30

40
Aktualizace
ukončena
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5) Po ukončení aktualizace flash paměť vyjměte.
Doporučujeme vypnout a zapnout napájení rozváděče.
Pomocí uživatelského rozhraní EUKLIMA-PROBE-TH/LCD zkontrolujte, že byla
aktualizace programu úspěšná.
Na „Základní stránce“ stiskněte tlačítko ESC pro aktivaci Uvítací stránky a
zkontrolujte, jestli byla aktualizována verze aplikace, což se zobrazuje vlevo dole
(musí odpovídat údajům od CARLIEUKLIMA Srl).

Nakonec ještě pomocí stránek menu přejděte na stránku „Info o aplikaci“ a
zkontrolujte verzi a datum aplikace.

Vždy se však doporučuje ověřit správnou funkčnost také výběrem různých
stránek.

6) Nastavte znovu Parametry systému, časová pásma a různé cílové hodnoty, které
jste si předtím přepsali (viz doporučení na začátku této kapitoly), aby došlo
k obnovení požadované regulace.

7) Proveďte zkušební spuštění.

56

PRO-COLD V.1807 - 00 CZ

8 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Platí záruční podmínky vztahující se na
CARLIEUKLIMA, vybavený řídicí elektronikou.

každý
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specifický

výrobek

společnosti
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CARLIEUKLIMA Srl
Via Fossaluzza, 12
33074 Fontanafredda (PN)
Tel. (+39) 0434 599311
Fax (+39) 0434 599320
info@carlieuklima.it
www.carlieuklima.it

