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WSTĘP
ControlPro to inteligentna platforma kontrolująca system filtrów MDB PRO, MDB-Compact
PRO, SCS PRO, MDB-Diluter PRO lub SCS-Diluter PRO i podłączony wentylator odciągowy.
Zawiera rozbudowany pakiet funkcji do monitorowania i ustawiania wzmacniacza
impulsów RamAir™ (system czyszczenia filtra), wymaganego przepływu powietrza i
odpowiedniej prędkości wentylatora. Za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu
HMI można zaprogramować wszystkie pożądane parametry. Interfejs HMI przez cały czas
zapewnia stały wgląd w stan i wydajność systemu.

W tej instrukcji obsługi

Znaczy

Panel

ControlPro/Panel

HMI

ControlPro/HMI

Komenda: wybierz

kliknij
dotknij
naciśnij

!
!
!
ControlPro | MDB PRO,
MDB‑Compact PRO & SCS PRO

W tej instrukcji zakładamy, że wszystkie odpowiednie ustawienia zostały
wprowadzone w Kreatorze instalacji podczas uruchamiania systemu.
W przypadku określonych ustawień wykraczających poza zakres tej instrukcji
– i wszelkie inne pytania – skontaktuj się z dostawcą.
Instrukcja online ControlPro dostarcza obszernych wyjaśnień (w języku  
angielskim):
www.plymovent.com/manuals/controlpro

ControlPro | MDB-Diluter PRO &
SCS Diluter PRO

Rys. 0.1 ControlPro/Panel + ControlPro/HMI

W zależności od konkretnej konfiguracji i ustawień systemu w interfejsie HMI, można
ręcznie włączyć wentylator i system czyszczący lub uruchomić cały system w pełni
automatycznie.
Sterownik ControlPro pozwala na zdalny dostęp do urządzenia przez złącze sieciowe.
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1

CONTROLPRO/PANEL

1.1



Kontrolki i wskaźniki
Dioda LED wyłączona

Kontrolka
/ wskaźnik



Dioda LED mruga
Funkcjonalność

Główny wyłącznik

Aby włączyć i wyłączyć zasilanie panelu i
interfejsu HMI

Biała dioda LED
ZASILANIE
WŁĄCZONE



system jest wyłączony



system uruchamia się



system jest gotowy



wentylator jest wyłączony



wentylator zwalnia



wentylator pracuje

Żółty LED
OSTRZEŻENIE



brak problemu



sprawdź na interfejsie HMI, aby poznać
przyczynę ostrzeżenia [patrz sekcja 7.1.1,
aby uzyskać listę możliwych kodów
ostrzegawczych]

Czerwony LED
ALARM



brak problemu



sprawdź na interfejsie HMI, aby poznać
przyczynę alarmu [patrz sekcja 7.2.1, aby
uzyskać listę możliwych kodów alarmów]

Zielony przycisk
START/STOP FAN
[URUCHOM /
ZATRZYMAJ
WENTYLATOR]

Aby uruchomić i zatrzymać wentylator ręcznie

Rys. 1.1 ControlPro/Panel [Panel] dla MDB PRO, MDB-Compact PRO i SCS PRO

!
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Dioda LED włączona

Opis

Zielona dioda LED
WENTYLATOR
PRACUJE

ControlPro/Panel [Panel] dla MDB-Diluter PRO & SCS-Diluter PRO:
Przyciski START / STOP WENTYLATOR, CZYSZCZENIE FILTRA i TRYB
SERWISOWY znajdują się po wewnętrznej stronie panelu.



[Ten przycisk jest wyłączony, gdy ekran główny
jest zablokowany; patrz sekcja 4.5]
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Kontrolka
/ wskaźnik

Opis

Funkcjonalność

Czarny przycisk
CZYSZCZANIE
FILTRA

Do aktywowania dodatkowego cyklu czyszczenia
filtra
Aby wyłączyć brzęczyk (naciśnij i przytrzymaj
przez 5 sekund)
[Ten przycisk jest wyłączony, gdy ekran główny
jest zablokowany; patrz sekcja 4.5]

Przełącznik obrotowy
0-1
TRYB SERWISOWY

0: tryb normalny

Brzęczyk
sygnał akustyczny

Razem z sygnałem ALARM

I: aby zablokować interfejs dotykowy HMI w
celach serwisowych

W niektórych przypadkach: razem z sygnałem
OSTRZEŻENIE

Dwie funkcje panelu są podobne do funkcji w HMI: oba można obsługiwać za
pośrednictwem panelu lub interfejsu HMI.
Panel

Równa
Zielony przycisk
URUCHOM /
ZATRZYMAJ
WENTYLATOR

=

Czarny przycisk
CZYSZCZANIE
FILTRA

=

HMI
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CONTROLPRO/HMI
Przycisk

Funkcja / działanie
Edytuj; wybierz ten przycisk, aby otworzyć pole listy

Wróć do poprzedniego ekranu

Klawiatura numeryczna do wybierania numerów takich
jak:
- wprowadź PIN
- idź do kolejnego spisu
- wprowadź inne wartości

Puste dane wejściowe (usuń wszystkie)
Wróć do poprzedniego ekranu (backspace)
Wprowadź dane wejściowe (zapisz / potwierdź)

Rys. 2.1 ControlPro/HMI [HMI]

2.1

!

Ogólne przyciski

Nieaktywne przyciski są zawsze przyciemnione, co oznacza, że przycisk jest
niedostępny lub nie można go wybrać.

Poniższa tabela zawiera przegląd głównych przycisków w graficznym interfejsie
użytkownika ControlPro/HMI.
Przycisk

Funkcja / działanie
Aby włączyć / wyłączyć określoną funkcję;
- wciśnięty: status jest aktywny
- niewciśnięty: status jest nieaktywny
W tym przykładzie wybrano Włączone
Wybierz znak zapytania aby uzyskać dodatkowe
informacje i wyjaśnienia

130722/C ControlPro | Skrócona instrukcja użytkowania
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2.2

Ekran główny

Ekran główny jest głównym oknem operacyjnym interfejsu HMI i pokazuje aktualny status
wentylatora i filtrów, co jest aktualnie lub jakie działania nadchodzą.

2.2.1 Pasek STANU
Pasek stanu wyświetla aktualne informacje o niektórych ważnych statusach w górnej
części okna. Ikony na pasku stanu są zawsze widoczne1.

Rys. 2.3 Pasek stanu

Możliwe ikony na pasku stanu:
Ikona
Rys. 2.2 Ekran główny

Znaczy

Potrzebne działanie

ostrzeżenie i/lub alarm
alert

Wybierz przycisk Ostrzeżenie lub Alarm
na pasku menu, przeanalizuj ostrzeżenie
lub alarm i w razie potrzeby wróć do
Trybu Automatycznego

Ekran główny zablokowany

-

Ekran główny składa się z następujących pasków i okien, które są wyjaśnione w kolejnych
akapitach:
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

Pasek STANU | strona 7
Pasek MENU | strona 8
Okno stanu STEROWANIA WENTYLATOREM | strona 9
Okno statusu czyszczenia wkładu | strona 10

TRYB BLOKADY
Tryb blokady dla ekranu głównego jest funkcją opcjonalną, która zapobiega
nieupoważnionemu użyciu kilku opcji na Ekranie głównym.
Aby włączyć tryb blokady, patrz sekcja 4.5.

1
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Interfejs HMI jest
podłączony do sieci LAN

-

Proces czyszczenia filtra jest
uruchomiony

-

Z wyjątkiem Kreatora instalacji
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Ikona

Znaczy
Wentylator pracuje

Pojemnik na pył jest pusty

Pojemnik na pył jest pełny

Potrzebne działanie
-

-

Opróżnić pojemnik na pył

Możliwe ikony na pasku menu:
Ikona

Wyjaśnienie
ostrzeżenie alert; w przypadku >1 alert to pokazuje liczbę alertów.
Naciśnij ikonę ostrzeżenia więcej informacji.
Zobacz listę 7.1.1 możliwych kodów ostrzegawczych.
alarm alert; w przypadku >1 alert pokazuje liczbę alertów.
Naciśnij ikonę alarm więcej informacji.
Zobacz listę 7.2.1 możliwych kodów alarmowych.
stop ikona natychmiastowego wyłączenia centralnego systemu filtrów i
przełączenia na ustawienia ręczne tryb

Wskaźnik poziomu pyłu w
pojemniku (w %)

Opróżnij pojemnik na pył w czasie (na
poziomie ok. 70%)

Aby natychmiast zablokować ekran główny.
[Ta ikona jest widoczna tylko wtedy, gdy włączony jest tryb blokady;
patrz sekcja 4.5]

2.2.2 Pasek MENU
Pasek menu zawiera przyciski do poruszania się po podmenu, a gdy jest dostępne,
wyświetla również przyciski ostrzegawczei alarmowe.

Ta ikona jest widoczna tylko wtedy, gdy ekran główny jest w trybie
blokady. Aby odblokować ekran główny, wymagany jest kod PIN.
Przycisk STOP nie jest dostępny!
Zostanie otwarty ekran informacji operacyjnych, pokazujący aktualny
stan systemu.
Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale 6.
Aby wejść do menu Ustawienia (wymagany jest kod PIN)

Rys. 2.4 Pasek menu
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2.2.3 Okno stanu STEROWANIA WENTYLATOREM

Ikona

Ekran główny pokazuje statusy sterowania wentylatorem. Statusy odnoszą się do
rzeczywistych ustawień i nastaw czasowych wentylatora. Zależy to od tych ustawień,
które informacje pojawiają się na Ekranie głównym.

Uruchomienie
wentylatora

Dodatkowe informacje

Włączone (czarny):
wentylator uruchamiany
ręcznie

Gdy więcej sygnałów steruje
wentylatorem, sterowanie ręczne
zostanie wyłączone. Gdy wentylator
zostanie zatrzymany (lub wstrzymany)
ręcznie, ikona pozostanie aktywna, aż
wentylator przestanie działać.

Wyłączone (szary):
nie aktywne
Włączone (czarny):
zewnętrzny sygnał start /
stop uruchomieniowy
Wyłączone (szary):
nie aktywne

Ikona jest aktywna tylko po włączeniu w
menu Ustawienia.
Zewnętrzny sygnał uruchamiający jak i
timer mogą być aktywne jednocześnie,
gdy oba sygnały zostaną zakończone,
wentylator zatrzyma się.

Włączone (czarny):
Timer (tygodniowy /
nadgodziny / dodatkowy)
uruchomiony
Wyłączone (szary):
nie aktywne

Rys. 2.5 Okno stanu sterowania wentylatorem

Możliwe ikony i przyciski w oknie stanu sterowania wentylatorem:
Ikona

Wentylator | Stan

Dodatkowe informacje

Włączony
Włączony
Opóźnione zatrzymanie w:
#min. #s

Wentylator pracuje podczas ustawionego
czasu opóźnienia po zaniku zewnętrznego
sygnału start / stop

Otwieranie zaworów
przesuwnych #s

Tylko przy zabezpieczeniu SHIELD;
wentylator uruchamia się po całkowitym
otwarciu zaworów

Wentylator zwalnia #s
Wyłączony
Przerwanie

Ikona

Timer tygodniowy |
Status

Dodatkowe informacje

Zatrzymanie: (dd) hr:min

Wentylator: Włączony

Następne uruchomienie:
(dd) hr:min

Wentylator: Wyłączony

Podległy sygnałowi
zewnętrznemu

Wentylator: Włączony

Przerwanie
Następne uruchomienie:
(dd) hr:min

Wentylator: Wyłączony
Wentylator jest zatrzymywany ręcznie,
gdy aktywny jest Timer tygodniowy

Przerwa wakacyjna
dd:mm:rr

Wentylator: Włączony

Wentylator jest zatrzymywany ręcznie,
gdy aktywny jest timer tygodniowy lub
zewnętrzny sygnał startu

130722/C ControlPro | Skrócona instrukcja użytkowania
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Ikona

Timer tygodniowy |
Status

Dodatkowe informacje

Dodatkowy Timer aktywny
Zatrzymanie: (dd) hr:min

Wentylator: Włączony

Dodatkowy Timer aktywny
Przerwanie
Następne uruchomienie:
(dd) hr:min

Wentylator: Wyłączony
Wentylator jest zatrzymywany ręcznie,
gdy aktywny jest Timer tygodniowy

Dodatkowy Timer aktywny
Podległy sygnałowi
zewnętrznemu

Wentylator: Włączony

Wyłączone

Wentylator: Włącz/wyłącz
Timer tygodniowy jest wyłączony lub nie
ustawiono żadnych bloków czasowych

2.2.4 Okno statusu czyszczenia wkładu

Rys. 2.6 Okno statusu czyszczenia wkładu

Przycisk

Przycisk wentylatora |
Funkcjonować

Dodatkowe informacje

Uruchom wentylator

Wstrzymanie wentylatora

Możliwe ikony i przyciski w oknie statusu czyszczenia filtra:
Ikona

Dotyczy tylko aktywnego bloku
czasowego lub zewnętrznego sygnału
start / stop (wyzwalacz)

Czyszczenie wkładu |
Status
Włączony
Pozostały czas: hr:min
Włączony
Stały

Spadek ciśnienia filtra przekracza poziom
progowy 4. Filtr będzie czyszczony w
sposób ciągły, dopóki ciśnienie nie
spadnie poniżej zadanego (tryb
automatyczny).

Włączony
Otwieranie przepustnic
gilotynowych #s

Przepustnice gilotynowe są otwarte.
Czyszczenie filtra rozpoczyna się po
całkowitym otwarciu przepustnic (tylko
system SHIELD).

Zatrzymaj wentylator

Dodaj dodatkowy timer na
nadgodziny

Zgodnie z sekcją 4.1.3

Włącz / wyłącz sygnał timer
tygodniowy

Wyłączony
Wyłączony
Stłumiony na ##hr:##min

130722/C ControlPro | Skrócona instrukcja użytkowania

Dodatkowe informacje

Czyszczenie filtra jest opóźnione,
ponieważ zainstalowane są nowe wkłady
wstępnie powleczone Preconem.
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Ikona

Sygnał aktywacji czyszczenia filtra

Przycisk

Ręczne

Czyszczenie wkładu |
Status

Dodatkowe informacje

Przycisk aktywny

tryb automatyczny: rozpocząć
czyszczenie ręczne
tryb ręczny: stałe czyszczenie

Przycisk wciśnięty

Tylko w trybie ręcznym

Przycisk nieaktywny

tryb automatyczny: gdy czyszczenie
ręczne jest wyłączone
alarm
Tryb serwisowy

Sterowane ciśnieniem
Sterowany zegarem (timer tygodniowy)
Automatyczny

Ikona

Czyszczenie filtra
aktywne

Dodatkowe informacje
Manometr

Czyszczenie filtra przy
wyłączeniu
Czyszczenie filtra przy
wyłączeniu lub w ## hrs ##
min

Spadek ciśnienia filtra przekracza poziom
progowy

Stałe oczyszczanie

Spadek ciśnienia filtra przekracza poziom
progowy 4. Filtr będzie czyszczony w
sposób ciągły, dopóki ciśnienie nie
spadnie poniżej zadanego (tryb
automatyczny).

Dodatkowe informacje
Manometr zawsze pokazuje aktualny spadek
ciśnienia filtra poprzez położenie wskaźnika
(wskazówka). Ponadto możesz znaleźć dokładną
wartość pod miernikiem.
Zasięg: od 0 (zero) do zatkanych filtrów

Następne oczyszczania
wkładu:
(dd) hr:mm
Nie zostało jeszcze
uruchomione
Stłumione

Czyszczenie filtra jest opóźnione,
ponieważ zainstalowane są nowe wkłady
wstępnie powleczone Preconem.
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Białe znaki: poziom progowy 1-4
Pomarańczowy znak: zatkane
filtry
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3

TRYB SYSTEMU

3.1

TRYB AUTOMATYCZNY

3.2

Tryb RĘCZNY2

TRYB automatyczny jest trybem rekomendowanym ControlPro działa na ustawieniach
wstępnych i sygnałach czasowych do sterowania wentylatorem i czyszczenia filtra.
Przykład Ekranu Głównego w Trybie Automatycznym:

Rys. 3.2 Tryb RĘCZNY

W Trybie RĘCZNYM:
- automatyczne sterowanie wentylatorem jest wyłączone
- automatyczne czyszczenie filtra jest wyłączone
Aktywowany ręcznie:
- sterowanie wentylatorem powoduje ciągłe włączanie / wyłączanie wentylatora
- sterowanie czyszczeniem filtra: włączanie / wyłączanie ciągłego czyszczenia filtra
Rys. 3.1 Ekran Główny w Trybie Automatycznym

HMI przechodzi w tryb RĘCZNY:
- po wybraniu przycisku stop na ekranie
głównym

- w przypadku alarmu

2
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Tryb RĘCZNY nazywany jest również trybem bezpieczeństwa, gdy nastąpi awaria techniczna, elektryczna lub
mechaniczna.
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!

W TRYBIE ręcznym wszystkie automatyczne elementy sterujące są
wyłączone, co oznacza, że czyszczenie wentylatora i filtra nie rozpocznie się
ani nie zatrzyma automatycznie!
Ze względów bezpieczeństwa, HMI zawsze uruchamia się w Trybie
RĘCZNYMpo alarmie.

3.3

TRYB SERWISOWY

Musisz przełączyć panel w tryb SERWISOWY, aby utworzyć tryb bezpieczny dla prac
konserwacyjnych.

Wybierz ten przycisk, aby powrócić do
trybu AUTOMATYCZNEGO

Rys. 3.3 Przełącznik3 trybu SERWISOWEGO

W trybie SERWISOWYM interfejs HMI jest zablokowany, co oznacza, że czyszczenie filtra
i sterowanie wentylatorem są wyłączone na interfejsie HMI.

Rys. 3.4 HMI, gdy panel jest w TRYBIE SERWISOWYM

3
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4

USTAWIENIA SYSTEMU

!

Menu Ustawienia zawiera opcje zmiany (domyślnej lub fabrycznej) ustawień sterowania
wentylatorem i czyszczenia filtra. ControlPro został skonfigurowany przez producenta z
wartościami domyślnymi. W tej instrukcji zakładamy, że wszystkie odpowiednie
ustawienia zostały wprowadzone w Kreatorze instalacji podczas uruchamiania systemu.
Aby uniknąć niezamierzonych zmian, menu Ustawienia jest chronione kodem PIN.

4.1

Aby zapobiec nieautoryzowanym działaniom na ekranie głównym, można
zablokować ekran główny za pomocą dodatkowego hasła. Zgodnie z sekcją 4.5.

Ustawienia wentylatora | menu 2

Wybierz tę ikonę na ekranie głównym

Menu Wentylatora składa się z trzech sekcji, w których można ustawić opcje czasu dla
wentylatora;

Wprowadź kod PIN

- 2.1 Tygodniowy timer wentylatora; patrz sekcja 4.1.1
- 2.2 Sterowanie wentylatorem4
- 2.3 Zewnętrzny sygnał start / stop; patrz sekcja Rys. 4.9

Menu Ustawienia składa się z 5 podmenu.

Krótkie podsumowanie po lewej stronie okna stanu pokazuje niektóre z aktualnych
ustawień bieżącego menu.

Rys. 4.1 Menu Ustawień

Rys. 4.2 Menu Wenetylatora

Z menu Ustawienia możesz przejść do podmenu na dwa różne sposoby:
- wybierz przycisk menu po lewej, a następnie wybierz podmenu
- wpisz numer podmenu na klawiaturze numerycznej po prawej stronie okna statusu

!

Większość ustawień jest stała i nie można ich zmieniać, chyba że zmieniła się
konfiguracja systemu.
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4.1.1 Wentylator z timerem tygodniowym | menu 2.1
Automatyczne czasy uruchamiania / zatrzymywania wentylatora są ustawiane wtimerze
tygodniowym. Godziny pracy są ustawiane w godzinach na dzień / tydzień. Możesz
ustawić maksymalnie 4 bloki czasowe (lub przesunięcia czasowe) dziennie.
Rys. 4.3 pokazuje graficzny widok tygodniowego ustawienia timera i pokazuje blok
operacyjny rano i po południu, w tym przerwę na lunch. Dla piątku wprowadza się różne
ustawienia.
Czerwona pozioma linia reprezentuje aktualny czas5.

Rys. 4.4 Timer tygodniowy Poniedziałek (przykład)

Aby dodać kolejny blok czasowy:
Przycisk

Wyświetlanie / Objaśnienie

Rys. 4.3 Ustawienie timera tygodniowego (przykład)

Procedura programowania timera tygodniowego:
Rys. 4.4
• Wybierz pionowy pasek Pon (poniedziałek)6, który działa jak przycisk (patrz Rys. 4.3).
Ekran pokazuje bieżące godziny pracy w dwóch blokach czasowych, w tym przykładzie:
- od godziny 07:00 do 12:00
- od godziny 12:30 do 17:00
Aby skopiować bloki czasowe do innego dnia:
• Wybierz dni powszednie po prawej stronie.

Przykład: start o godzinie
Wejdź, aby potwierdzić
Przykład: zatrzymaj się o 21:30

5

Pasek stanu wyświetla również bieżący czas: 11:32

6

Lub każdego innego dnia
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Aby usunąć blok czasowy:
Przycisk

Przycisk

Wyświetlanie / Objaśnienie

Wyświetlanie / Objaśnienie

Wprowadź datę rozpoczęcia wakacji na klawiaturze numerycznej
Tak, aby potwierdzić | Nie, aby anulować
Wejdź, aby potwierdzić
Wprowadź datę rozpoczęcia wakacji na klawiaturze numerycznej
4.1.2 Święta | menu 1.6
Wejdź, aby potwierdzić

Wakacje uniemożliwiają uruchomienie / zatrzymanie ControlPro/HMI zgodnie z
ustawionymi timerami.
Okres (wakacyjny) to jeden dzień lub kilka dni z rzędu. Możesz ustawić maksymalnie 4
dni wolne.
Aby ustawić okres wakacyjny:
Przycisk

Wyświetlanie / Objaśnienie

Aby usunąć okres wakacyjny:
Przycisk

Wyświetlanie / Objaśnienie
Aby usunąć okres wakacyjny

Wybierz menu 1.6 Wakacje
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4.1.3 Dodatkowe ustawienia timera
ControlPro działa zgodnie z wcześniej ustawionymi tygodniowymi ustawieniami timera.

Aby wyłączyć / włączyć timer tygodniowy:
Przycisk

Aby dodać dodatkowy blok timera, np. w przypadku nadgodzin:
Przycisk

Wyświetlanie / Objaśnienie
Wybierz tę ikonę na ekranie głównym

Wyświetlanie / Objaśnienie
Wybierz tę ikonę na ekranie głównym

Wyświetlacz pokazuje pierwsze kolejne wystąpienie zatrzymania
wentylatora. W tym przykładzie: Środa o 18:00
Użyj przycisków + lub −, aby zwiększyć czas. Interwał wynosi 15 minut.

Wybierz OK, aby zapisać ustawienia.

!
!

4.2

Nie zapomnij ponownie włączyć timera tygodniowego.

Ustawienia czyszczenia filtra | menu 3

ControlPro oferuje kilka opcji aktywacji czyszczenia filtra, takich jak czyszczenie
sterowane ciśnieniem, czyszczenie sterowane czasowo i czyszczenie aktywowane ręcznie.
Zasadniczo system dąży do czyszczenia filtra offline, który jest najskuteczniejszym
sposobem czyszczenia.

Dodatkowy timer zostanie wykonane tylko raz. Rozpocznie się natychmiast, co
oznacza, że dodatkowy timer można również uruchomić przed, podczas lub po
tygodniowych ustawieniach zegara.
W przypadku dodania dodatkowego timera podczas pracy wentylatora
dodatkowy czas zostanie dodany do faktycznego czasu działania.

4.1.4 Włącz / wyłącz sygnał timer tygodniowy
Możesz (tymczasowo) wyłączyć timer, np. w przypadku (narodowych) świąt, których nie
ustawiłeś w menu świąt7 (patrz rozdział 4.1.2).
7

!

W przypadku czyszczenia sterowanego ciśnieniem osiągnięcie jednej z wartości
progowych uruchamia system czyszczenia. Zależy to od czasu opóźnienia, w którym
system czyszczący faktycznie się uruchamia;
- jak tylko wentylator zostanie wyłączony (czyszczenie offline)
- gdy system przekroczył czas opóźnienia, gdy wentylator nadal pracuje (czyszczenie
online)
W przypadku czyszczenia sterowanego czasowo czyszczenie filtra odbywa się zgodnie z
ustalonym tygodniowym harmonogramem.
Rys. 4.5
Krótkie podsumowanie po lewej stronie okna stanu pokazuje niektóre z aktualnych
ustawień bieżącego menu.

Jeśli w ogóle nie ustawiłeś urlopu, możesz użyć tej funkcji jako alternatywy
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Kontrolowane ciśnieniem cykle czyszczenia są aktywowane zgodnie z ustawionymi
wartościami progowymi. Jeśli z jakiegoś powodu chcesz zmienić częstotliwość
czyszczenia, musisz dostosować wartości progowe.

Białe oznaczenie:
- TH1 = wartość progowa
- TH2 = wartość progowa
- TH3 = wartość progowa
- TH4 = wartość progowa

1
2
3
4

Pomarańczowe oznaczenie:
- zatkane filtry
Rys. 4.7 Wartość progowa
Rys. 4.5 menu Oczyszczania Filtra

!

Poniższe obrazy przedstawiają ustawienia domyślne.

Czyszczenie sterowane ciśnieniem i czasem może działać jednocześnie.

4.2.1 Czyszczenie z kontrolą ciśnienia | menu 3.1
Aby zoptymalizować żywotność filtra, jednocześnie minimalizując wymaganą ilość
sprężonego powietrza, ControlPro stosuje stopniowe czyszczenie filtra. Oznacza to, że
intensywność czyszczenia filtra jest dostosowana do rzeczywistego ciśnienia na wkładach
filtracyjnych, zgodnie z pewnymi wstępnie ustawionymi wartościami progowymi.

Manometr w oknie stanu czyszczenia filtra pokazuje
rzeczywiste ciśnienie filtra (przykład: 639 Pa).
Znaczniki skali pokazują wartości progowe, które aktywują
system czyszczenia filtra.

Rys. 4.6 Okno statusu czyszczenia wkładu
Rys. 4.8 Ustawienia domyślne
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Aby zmniejszyć częstotliwość czyszczenia:
- ustaw wyższe wartości ciśnienia (Pa)
Aby zwiększyć częstotliwość czyszczenia:
- ustaw niższe wartości ciśnienia (Pa)

!

Zdecydowanie zalecamy zachowanie ustawień domyślnych. Jeśli chcesz
zastosować jakąkolwiek zmianę, skontaktuj się z dostawcą w celu uzyskania
porady eksperta.

Rys. 4.10 Aby wyłączyć lub włączyć czyszczenie sterowane czasem

4.2.3 Cykle i timery | menu 3.3
Menu Cykle i timery umożliwia ustawienie bardziej szczegółowych ustawień czyszczenia
filtra, takich jak ustawienia powlekania wstępnego, wymuszone czyszczenie filtra i
ustawienia wyłączania.

Rys. 4.9 Ustawienie wartości progowych

!

Należy pamiętać, aby wybrać większą liczbę cykli czyszczenia online, w
porównaniu z cyklami czyszczenia offline, ponieważ skuteczność czyszczenia
online jest niższa niż czyszczenia offline.

4.2.2 Czyszczenie kontrolowane czasowo | menu 3.2
W tym menu możesz wyłączyć lub włączyć ustawienia czyszczenia filtra sterowane
czasowo. Kontrolowane czasowo czyszczenie filtra jest domyślnie włączone, ale nie są
ustawione bloki czasowe. Po włączeniu czyszczenia sterowanego czasem można ustawić
tygodniowy harmonogram czyszczenia filtra.
Aby wyłączyć lub włączyć czyszczenie sterowane czasem:
Rys. 4.10
• Wybierz Wyłączony, aby zatrzymać proces czyszczenia sterowany czasem.
• Wybierz Włączone, aby rozpocząć proces czyszczenia sterowany czasem.
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Warstwa wstępna
- W przypadku korzystania z filtrów z powłoką wstępną czyszczenie zostanie domyślnie
zawieszone na pierwsze 40 godzin.
Wymuszone czyszczenie filtra
- Wbudowany licznik rejestruje procesy czyszczenia filtrów. Maksymalna liczba godzin
pracy bez czyszczenia filtra wynosi 30 godzin.
Zamknąć
- Możliwe jest czyszczenie filtrów za każdym razem, gdy wentylator przestaje działać.

4.3

Zewnętrzny sygnał start / stop | menu 2.3

Zewnętrzny sygnał start / stop dla sterowania wentylatorem można włączyć lub wyłączyć
za pomocą ControlPro/HMI. Po włączeniu dostępne są następujące opcje:
Rys. 4.12
Włącz / wyłącz
• Wybierz tę opcję, gdy podłączysz przełącznik lub chcesz uruchomić wentylator z
ciągłym sygnałem wyjściowym z urządzenia zewnętrznego8.

Rys. 4.12 Zewnętrzny sygnał start/stop: Włącz / wyłącz

Rys. 4.13
Impuls włączony / wyłączony
• Wybierz tę opcję, gdy podłączysz przełącznik lub chcesz uruchomić wentylator z
ciągłym sygnałem wyjściowym z urządzenia zewnętrznego.

8

Rys. 4.13 Zewnętrzny sygnał start/stop: Impuls włączony / wyłączony

Rys. 4.14
Timer impulsu włączony
• Wybierz tę opcję, jeśli chcesz użyć chwilowego przełącznika, aby uruchomić
wentylator na określony czas, np. za nadgodziny.

Rys. 4.14 Zewnętrzny sygnał start/stop: Timer impulsu włączony

!

Skontaktuj się ze swoim dostawcą, jeśli potrzebujesz pomocy i / lub więcej
informacji.  

Na przykład z robota spawalniczego lub stołu do cięcia
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4.4

Język | menu 5.1

Rys. 4.16
• Wybierz przycisk Import.

Podczas kreatora instalacji ustawiony jest język interfejsu ControlPro/HMI.
W menu Język możesz wybrać lub zmienić domyślny język. Ponadto istnieje również
możliwość importowania innych języków.
Aby wybrać język:
Rys. 4.15
• Wybierz przycisk Edytuj, aby otworzyć pole listy. Zostanie otwarty ekran Wybierz
język.
• Wybierz jeden z dostępnych języków z listy.
• Wybierz OK, aby zapisać swój wybór i powrócić do poprzedniego menu, nowe
ustawienia języka zostaną natychmiast włączone.

Rys. 4.16 Import języka

Pojawi się komunikat ostrzegawczy:

Rys. 4.15 Wybierz język

4.4.1 Import języka
Aby zaimportować nowy plik językowy, który domyślnie nie jest dostępny:
•
•
•
•

Potrzebny plik językowy to plik z rozszerzeniem .mo.
Skopiuj plik językowy do katalogu głównego pustej pamięci USB9.
Podłącz pamięć USB do panelu10.
W oknie Język 5.1 wyświetla się komunikat: Status USB: podłączony.

9

Wymagania dotyczące pamięci USB można znaleźć w rozdziale 6.5

10

Złącze USB znajduje się wewnątrz panelu. Przyszły rozwój polega na podłączeniu USB do HMI.
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Rys. 4.17 Ważna Wiadomość

Po zakończeniu importowania języka pojawi się komunikat Gotowe.
•
•
•
•

Wyjmij pamięć USB z panelu.
Uruchom ponownie ControlPro, aby zaimplementować nowe ustawienia języka na HMI.
Wyłącz i włącz system ControlPro za pomocą wyłącznika głównego.
Wróć do menu 5.1 Język i wybierz nowy język z listy dostępnych języków, jak opisano
powyżej (Rys. 4.15).
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!
4.5

Pamiętaj, że po przywróceniu ustawień fabrycznych importowane pliki
językowe zostaną usunięte.  

Tryb blokady | menu 5.7

Aby zapobiec nieautoryzowanym działaniom na ekranie głównym11, można zablokować
ekran główny za pomocą dodatkowego hasła.
Po włączeniu trybu blokady można zablokować następujące funkcje na ekranie głównym:
- Uruchom / zatrzymaj wentylator
- Dodatkowe ustawienia timera
- ZATRZYMAJ
- Instrukcja czyszczenia ręcznego

4.6

Kopia zapasowa | menu 5.5

Aby utworzyć kopię zapasową wszystkich ustawień lub przywrócić kopię zapasową w
systemie, wykonaj procedurę tworzenia kopii zapasowej.
Rys. 4.19
• Podłącz pamięć USB do panelu1314.
• Wybierz Utwórz kopię zapasową15.
• Wybierz OK.
Po zakończeniu importowania języka pojawi się komunikat Gotowe.
• Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej pojawi się komunikat Gotowe.

Odpowiednie przyciski zostaną przyciemnione i nie będą już dostępne.
Fizyczne przyciski12 na panelu również zostaną wyłączone.
Aby odblokować ekran główny, wymagany jest kod PIN. Jest to dodatkowy kod PIN i różni
się od wymaganego kodu PIN, aby wejść do menu Ustawienia (patrz rozdział 4).

Rys. 4.19 procedura tworzenia kopii zapasowej
Rys. 4.18 Tryb blokady dla ekranu głównego

!

Uwaga Domyślny kod PIN trybu blokady to 0000  

11

Zielony przycisk WENTYLATOR START / STOP | Czarny przycisk CZYSZCZENIE FILTRA

12

Zielony przycisk WENTYLATOR START / STOP | Czarny przycisk CZYSZCZENIE FILTRA
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Aby przywrócić kopię zapasową:
• Wybierz Przywróć kopię zapasową.
• Wybierz OK.
13

Złącze USB znajduje się wewnątrz panelu. Przyszły rozwój polega na podłączeniu USB do HMI.

14

Jeśli pamięć USB nie zostanie rozpoznana, opcje Utwórz kopię zapasową i Przywróć kopię zapasową są wygaszone.
Wymagania dotyczące pamięci USB można znaleźć w rozdziale 6.5.

15

Domyślnie wybrano opcję Dodaj numer seryjny do nazwy pliku. Możliwych jest wiele plików kopii zapasowych
na tej samej pamięci USB.
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5

KONSERWACJA | menu 4

Menu Obsługi zawiera ustawienia liczników, dzienników, wymiany filtrów, trybów
testowych i wymiany danych.

Rys. 5.2 Obecny i wymienny pakiet filtrów

Rys. 5.1 Menu Obsługi

•

Wybierz przycisk po prawej stronie okna statusu, aby przejść do podmenu.

5.1

!

Wymiana filtra| menu 4.1
Procedurę wymiany filtra fizycznego można znaleźć w instrukcji obsługi
systemu filtrów MDB / MDB-Compact / SCS / MDB-Diluter / SCS-Diluter.

5.1.1 Aktualny pakiet filtrów

Czy nowe wkłady filtracyjne są wstępnie powlekane?
Przycisk

Wyjaśnienie
Za pomocą przycisku wybierz Tak lub Nie

Wybierz Potwierdź

Jeśli Tak, pojawi się komunikat ostrzegawczy:

Wyświetlany jest czas działania bieżącego pakietu filtrów i ostatnia wymiana filtra. Po
zainstalowaniu nowego zestawu wkładów filtrujących należy tutaj ręcznie potwierdzić
wymianę pakietu filtrów.
Wartość czasu pracy bieżącego pakietu filtrów zostanie ustawiona na 0 (zero) godzin.
Przed potwierdzeniem wymiany filtra możesz wybrać, czy filtry są wstępnie powlekane;
patrz także rozdział 5.1.2.
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5.2

Dzienniki i liczniki | menu 4.2

Ekran dziennika zdarzeń i liczników oferuje przegląd bieżących ustawień, liczników i
dzienników zdarzeń.
W dolnej części okna przycisk Resetuj liczniki cyklu czyszczenia resetuje wszystkie liczniki
do zera.

Rys. 5.3 Ważna Wiadomość

•

Wybierz OK, aby zresetować licznik godzin pracy pakietu filtrów i powrócić do
poprzedniego okna.

!

Wstępnie powlekane filtry opóźnią czyszczenie filtra o ustaloną liczbę godzin.

5.1.2 Wymienny pakiet filtrów
Ze względu na wydajność i żywotność zaleca się wstępne powlekanie materiału
(precoating) na pewną liczbę wkładów filtracyjnych:
System filtrów: MDB
Wkład filtra

System filtrów: SCS
Zalecane
powlekanie
(precoating)

Wkład filtra

Zalecane
powlekanie
(precoating)

CART-D Premium Plus
CART-D Premium

FCC-150

CART-D Economy
CART-C
CART-E
CART-PTFE/10
CART-PTFE/15
CART-MB

(fabrycznie
powlekany)

FCC-150/HE

FCP-110
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Po utworzeniu dziennika zdarzeń eksportu pojawi się komunikat dziennika zdarzeń
eksportu ... gotowe.
•

Wyjmij pamięć USB z panelu ControlPro

5.2.1 Liczniki
Zresetuj wszystkie cykle czyszczenia do 0 (zero):
• Wybierz przycisk Resetuj liczniki cyklu czyszczenia.
Następujące cykle są resetowane:
- Liczba cykli czyszczenia (ogółem)
- Cykle czyszczenia online
- Cykle czyszczenia offline
5.2.2 Dzienniki zdarzeń
Dwa przyciski w dolnej części okna dzienniki i liczniki, otwierają okno algorytmów,
odpowiednio dla Alarmów i Ostrzeżeń oraz dla wymiany filtra.
5.2.3 Eksportuj ogólny dziennik zdarzeń
Przycisk Eksport spowoduje zapisanie pełnego zestawu dzienników zdarzeń i danych
licznika w postaci pliku na pamięci USB.

•

Podłącz pamięć USB16 do panelu17.
Domyślnie wybrana jest opcja Dodaj numer seryjny do nazwy pliku, możliwe jest
wiele dzienników eksportu i plików danych liczników na tej samej pamięci USB.
Wybierz OK, aby rozpocząć eksportowanie danych.

16

Wymagania dotyczące pamięci USB można znaleźć w rozdziale 6.5

17

Złącze USB znajduje się wewnątrz panelu. Przyszły rozwój polega na podłączeniu USB do HMI.

•
•

130722/C ControlPro | Skrócona instrukcja użytkowania

PL - 25

6

INFORMACJE OPERACYJNE

Przycisk

Wyjaśnienie

6.2

Informacje o systemie - ControlPro/HMI

Przycisk Informacje na ekranie głównym wyświetla aktualny stan i
aktualne dane. Użyj pionowego paska przewijania, aby wyświetlić
wszystkie ustawienia.

Sztuka

Specyfikacja

Wersja sprzętowa
Wersja oprogramowania

6.1

Odczyt danych w czasie rzeczywistym

Sztuka

Numer seryjny

Jednostka

Adres MAC

Wykrywanie poziomu pojemnika na pył
Czas działania systemu

godz.

Czas działania aktualnego pakietu filtrów

godz.

Wymiana wkładu filtracyjnego

data

Rurka ciśnienia filtra

Pa

Moc silnika

kW

Częstotliwość

Hz

Podłączenie silnika

A

Ustawienia PID

Pa

Rzeczywista wartość PID

Pa

Liczba cykli czyszczenia (ogółem)

# cykle

Cykle czyszczenia online

# cykle

Cykle czyszczenia offline

# cykle

Całkowite zużycie energii

kWh

Całkowita oszczędność energii
kWh
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Aktualizacje oprogramowania lub jego
nowe wersje będą dostarczane przez
Plymovent i można je pobrać ze strony
internetowej Plymovent.

Adres IPv4

W przypadku VFD/Panel
(przetwornica
częstotliwości)
podłączonego kablem
RS-485

!
!
6.3

Wszystkie importowane pliki językowe można usunąć podczas aktualizacji
oprogramowania układowego. Po zaktualizowaniu oprogramowania
układowego plik językowy można ponownie zaimportować.
Radzimy zawsze tworzyć kopię zapasową przed aktualizacją; procedura
tworzenia kopii zapasowej znajduje się w rozdziale 4.6.

Informacje o systemie - ControlPro/Panel

Sztuka

Specyfikacja

Wersja sprzętowa
Wersja oprogramowania
W przypadku VFD/Panel
(przetwornica
częstotliwości)
podłączonego kablem
RS-485

Aktualizacje oprogramowania lub jego
nowe wersje będą dostarczane przez
Plymovent i można je pobrać ze strony
internetowej Plymovent.

Numer seryjny
Płyty podrzędne w wersji oprogramowania
wewnętrznego (najniższe)
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6.4

Dzienniki zdarzeń

Sztuka

Specyfikacja

Dzienniki zdarzeń:

alarmy i ostrzeżenia

Dzienniki zdarzeń:

wymiana wkładu filtracyjnego

Eksportuj ogólny dziennik zdarzeń

Eksportuj na pamięć USB

6.5

pamięć USB

Aby przesłać lub pobrać dane z HMI przez USB, potrzebujesz pamięci USB 2.0 / 3.0.
Wymagania dotyczące pamięci USB
są następujące:
- sformatowany w systemie plików
FAT32
- żadnych innych danych na USB
- zawsze pobieraj dane do katalogu
głównego18 pamięci USB

Rys. 6.1 Sformatuj pamięć USB

18

Katalog główny = najwyższy poziom na
pamięci USB; niedozwolone są podkatalogi
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Ostrzeżenia

Wszystkie ostrzeżenia OSTRZEŻENIE powodują wyświetlanie wyskakującego okienka na
pełnym ekranie. Niektórym ostrzeżeniom towarzyszy sygnał dźwiękowy (brzęczyk); patrz
sekcja 7.1.1, kolumna tabeli F.

Jeśli nie możesz natychmiast rozwiązać problemu, możesz tymczasowo wyłączyć alert
OSTRZEŻENIE. Ekran OSTRZEŻENIE zostanie zminimalizowany, ale żółty przycisk
OSTRZEŻENIE pozostaje widoczny na ekranie głównym.
• Wybierz przycisk OSTRZEŻENIE na ekranie głównym, aby ponownie wyświetlić
szczegóły ostrzeżenia i postępuj jak opisano powyżej.
7.1.1 Kody Ostrzeżeń
A

B

C

D

Kod

Ostrzeżenie

Czynność

W101

Pojemnik na pył
prawie pełny.

Pojemnik na pył jest prawie pełny.
Opróżnij to.

W102

Pojemnik na pył
pełny

Pojemnik na pył jest pełny Opróżnij
to.

A

√

W103

Zatkane filtry

Wkłady filtrów są nasycone. Wymień
wszystkie wkłady filtrujące.

R

√

W104

Zasilanie
sprężonym
powietrzem

Bez sprężonego powietrza. System
czyszczenia filtra nie działa.
Ponownie podłącz zasilanie
sprężonego powietrza.

A

√

W105

Sprężone
powietrze
(aktywne
czyszczenie)

Bez sprężonego powietrza. System
czyszczenia filtra nie działa.
Ponownie podłącz zasilanie
sprężonego powietrza.

A

√

W106

Błąd zaworu
sprężonego
powietrza

Napraw lub wymień zawór
sprężonego powietrza. Wyświetlany
jest adres bloku filtra i odpowiednia
pozycja filtra.

R

√

W107

Ostrzeżenie
wentylatora
- przetwornica
częstotliwości
Danfoss

Przemiennik częstotliwości
ostrzeżenie. Zapoznaj się z instrukcją
producenta, aby uzyskać bardziej
szczegółowe informacje na temat
konkretnego kodu ostrzegawczego.

A

√

Rys. 7.1 Przykład ekranu OSTRZEŻENIA

Po rozwiązaniu ostrzeżenia w większości przypadków ostrzeżenie zostanie zresetowane
automatycznie. Niektóre ostrzeżenia muszą być resetowane ręcznie; patrz rozdział 7.1.1,
kolumna tabeli D.
Istnieją dwa sposoby wyłączenia ostrzeżenia OSTRZEŻENIE (w tym brzęczyk, jeśli
dotyczy):
1. Naciśnij przycisk SUPPRESS na HMI
2. Naciśnij i przytrzymaj czarny przycisk (CZYSZCZENIE FILTRA) na panelu przez 5
sekund
W
•
•
•

przypadku ostrzeżenia OSTRZEŻENIE:
Pomiń alert OSTRZEŻENIE (+ brzęczyk).
Rozwiąż problem wyświetlany na ekranie.
Jeśli dotyczy: Naciśnij przycisk RESET.
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E

F

Brzęczyk

7.1

W trybie OSTRZEGAWCZYM wentylator / system nadal działa.
W trybie ALARM wentylator / system zatrzymuje się natychmiast.

Ostrzegawcza
dioda LED

!

ALARMY

Resetowanie
Automatyczna /
Ręczna

7

A

√

√

√
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Kod

Ostrzeżenie

Czynność

Resetowanie
Automatyczna /
Ręczna

Ostrzegawcza
dioda LED

Brzęczyk

W109

Tablice podrzędne

System nie może wykryć ilości
ustawionych wkładów filtracyjnych.
Sprawdź połączenia kabli i pozycje
przełączników DIP na każdej płycie.

A

√

√

W110

Zewnętrzny sygnał
ostrzegawczy

Sprawdź urządzenie zewnętrzne.

A

√

W111

Ostrzeżenie o
wartości zadanej
PID

Przemiennik częstotliwości nie jest w
stanie osiągnąć wartości zadanej
PID. Obniż wartość zadaną PID lub
wymień wkłady filtracyjne.

A

√

√

W112

Komunikacja
ControlPro/HMI

A

√

√

W113

Zmieniono
parametry
przemiennika
częstotliwości

Krytyczne parametry komunikacji z
przetwornicą częstotliwości są
ustawione nieprawidłowo. Wybierz
przycisk, aby przywrócić parametry
komunikacji.

R

√

W114

Czujnik
zewnętrzny
- Ciśnienie
wentylatora

Błąd połączenia czujnika. Sprawdź
kabel i połączenia i napraw / wymień
w razie potrzeby.

A

√

W115

Czujnik
zewnętrzny
- Ciśnienie filtra

Błąd połączenia czujnika. Sprawdź
kabel i połączenia i napraw / wymień
w razie potrzeby.

A

√

W116

Czujnik
zewnętrzny
- Poziom
pojemnika na
śmieci

Błąd połączenia czujnika. Sprawdź
kabel i połączenia i napraw / wymień
w razie potrzeby.

A

√

W117

Service Mode
[Tryb Serwisowy]

ControlPro/HMI jest zablokowany, a
system znajduje się w trybie
serwisowym. Ograniczona
funkcjonalność, sterowanie tylko
przez oddzielny ControlPro/Panel.

A

√
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D

E

F

A

B

C

D

Kod

Ostrzeżenie

Czynność

W118

OilShield

OilShield (podajnik wapnia) nie działa
poprawnie. Sprawdź kabel i
połączenia i napraw / wymień w razie
potrzeby. Zapoznaj się z instrukcją
OilShield producenta, aby uzyskać
bardziej szczegółowe informacje na
temat konkretnego kodu
ostrzegawczego.

A

√

7.2

E

F

Brzęczyk

C

Ostrzegawcza
dioda LED

B

Resetowanie
Automatyczna /
Ręczna

A

Alarmy

Wszystkie alarmy ALARM powodują wyświetlenie wyskakującego okienka na pełnym
ekranie i towarzyszy im sygnał dźwiękowy (brzęczyk).

Rys. 7.1 Przykład ekranu ALARMU

Alarmy spowodują, że HMI automatycznie przełączy się w tryb ręczny! Po rozwiązaniu
problemu powodującego alarm można powrócić do trybu automatycznego.
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Jeśli nie możesz natychmiast rozwiązać problemu, możesz tymczasowo wyłączyć alert
OSTRZEŻENIE. Ekran OSTRZEŻENIE zostanie zminimalizowany, ale żółty przycisk
OSTRZEŻENIE pozostaje widoczny na ekranie głównym.
•

C

D

Kod

Alarm

Czynność

Brzęczyk

przypadku alarmu powiadomienie:
Pomiń alert ALARM + brzęczyk).
Rozwiąż problem wyświetlany na ekranie.
Naciśnij przycisk RESET.

B

Alarmowa
Dioda LED

W
•
•
•

A

Resetowanie
Automatyczna
/ Ręczna

Istnieją dwa sposoby na wyłączenie alarmu ALARM (w tym brzęczyk):
1. Naciśnij przycisk SUPPRESS na HMI
2. Naciśnij i przytrzymaj czarny przycisk (CZYSZCZENIE FILTRA) na panelu przez 5
sekund

A106

Alarm otwarcia
zaworu
przesuwnego

Zawór przesuwny nie jest
(całkowicie) otwarty. Napraw lub
wymień zawór suwakowy.

R

√

√

A107

Alarm zamknięcia
zaworu
przesuwnego

Zawór przesuwny nie jest
(całkowicie) otwarty. Zwiększone
ryzyko pożaru. Napraw lub wymień
zawór suwakowy.

R

√

√

A108

Zewnętrzny sygnał
alarmowy

R

√

√

A109

Zasilanie
sprężonym
powietrzem

Bez sprężonego powietrza. System
czyszczenia filtra nie działa.
Ponownie podłącz zasilanie
sprężonego powietrza.

R

√

√

A110

Połączenie
przemiennika
częstotliwości

Błąd komunikacji z przetwornicą
częstotliwości. Sprawdź kabel i
połączenia i napraw / wymień w razie
potrzeby.

R

√

√

A111

Alarm wentylatora
– VFD Danfoss
– Tryb ręczny

VFD działa w trybie „hand on” i nie
można go teraz kontrolować. Proszę
ustawić VFD w trybie
automatycznym, naciskając przycisk
„Auto on”.

R

√

√

A112

Alarm wentylatora
– Sterowanie VFD
Danfoss

Wykryto niepożądane sterowanie
wentylatorem. Uruchom ponownie
VFD.

R

√

√

A113

Alarm sprzętowy

Brak zworu na wejściu cyfrowym 6
pomiędzy IN6 a +24 V. Dotyczy tylko
systemów filtrów bez zabezpieczenia
przeciwpożarowego ShieldControl.

R

√

√

Wybierz przycisk OSTRZEŻENIE na ekranie głównym, aby ponownie wyświetlić
szczegóły ostrzeżenia i postępuj jak opisano powyżej.
7.2.1 Kody alarmu
D

E

Kod

Alarm

Czynność

F
Brzęczyk

C

Alarmowa
Dioda LED

B

Resetowanie
Automatyczna
/ Ręczna

A

A101

Alarm wentylatora

Napraw ewentualne usterki
wentylatora.

R

√

√

A102

Ostrzeżenie
wentylatora
- Przetwornica
częstotliwości
Danfoss

Alarm przemiennika częstotliwości.
Zapoznaj się z instrukcją producenta,
aby uzyskać bardziej szczegółowe
informacje na temat konkretnego
kodu ostrzegawczego.

R

√

√

Alarm wentylatora
- Przetwornica
częstotliwości
Danfoss - Blokada
Awaryjna

Alarm przemiennika częstotliwości
blokady awaryjnej. Aby zresetować
ten alarm, wyłącz zasilanie
przetwornicy częstotliwości. Zapoznaj
się z instrukcją producenta, aby
uzyskać bardziej szczegółowe
informacje na temat konkretnego
kodu ostrzegawczego.

R

ALARM
POŻAROWY

- AWARYJNE -

R

A103

A105
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√

√

√

E

F

√
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8

USTAWIENIA DOMYŚLNE / FABRYCZNE

Poniższa tabela pokazuje domyślne ustawienia preferowane fabrycznie.
Ekran menu

Opis ustawień

Domyślna wartość
MDB

1.3

1.5

1.5.1

2.2

Wykrywanie
poziomu
pojemnika na pył

Alarmy

Ekran menu

SCS

Poziom ostrzegawczy pojemnika na
odpady (tylko dla czujnika poziomu
pojemnika na odpady)

70%

Alarm dotyczący sprężonego
powietrza - rodzaj alarmu

Ostrzeżenie

Ostrzeżenie

Alarm sprężonego powietrza
- opóźnienie

10 sec

10 sec

Ostrzeżenie wartości zadanej PID
- wartość progowa

90%

90%

70%

Ostrzeżenie o wartości zadanej PID
- opóźnienie

15 min.

15 min.

Alarm zewnętrzny - rodzaj alarmu

Żaden

Żaden

Alarm zewnętrzny - wyzwalacz

Niski

Niski

Alarm wentylatora

Wysoki

Wysoki

Ciśnienie
zatkanych filtrów

Zatkane filtry
(taka sama jak wartość na ekranie
1.5.1)

1600 Pa

2000 Pa

Sterowanie
wentylatorem

Czas hamowania wentylatora (tylko
w przypadku bezpośredniego
uruchomienia wentylatora: VFD inny
typ, przełącznik gwiazda-trójkąt lub
bezpośrednio online)

30 sec

30 sec

Zewnętrzny sygnał start/stop

Włączony

Włączony

Zewnętrzne opóźnienie zatrzymania

3 min.

3 min.

2.3

Zewnętrzny
sygnał start/stop

3.1

Sterowanie
czyszczeniem
sprężonym
powietrzem

3.1.1 Próg 1

3.1.3 Próg 3

3.1.4 Próg 4

3.1.5

3.2

Sterowanie czyszczeniem sprężonym
powietrzem

Włączone

Próg 1 - Ciśnienie

800 Pa

1000 Pa

Próg 1 - Cykle offline

2 cykle

1 cykl

Próg 1 - Opóźnienie

4 godz.

4 godz.

Próg 1 - Cykle online

4 cykle

2 cykle
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3.1.2 Próg 2

Włączone

3.4

Ciśnienie
zatkanych filtrów

Kontrolowanie
czasu czyszczenia

Ręczne
czyszczenie

Czas pulsowania i
3.5.2
pauzy

3.5.3

Jednoczesne
czyszczenie

5.3

Wyświetlacz

Opis ustawień

Domyślna wartość
MDB

SCS

Próg 2 - Ciśnienie

1000 Pa

1200 Pa

Próg 2 - Cykle offline

4 cykle

2 cykle

Próg 2 - Opóźnienie

2 godz.

2 godz.

Próg 2 - Cykle online

8 cykli

8 cykli

Próg 3 - Ciśnienie

1200 Pa

1400 Pa

Próg 3 - Cykle offline

6 cykli

3 cykle

Próg 3 - Opóźnienie

1 godz.

1 godz.

Próg 3 - Cykle online

12 cykli

6 cykli

Próg 4 - Ciśnienie

1400 Pa

1600 Pa

Próg 4 - Ciśnienie rezerwowe

1300 Pa

1500 Pa

Zatkane filtry
(taka sama jak wartość na ekranie
1.5.1)

1600 Pa

2000 Pa

Opóźnienie czyszczenia filtra
powlekanego

40

40

Timer wymuszonego czyszczenia

30

30

Wymuszone czyszczenie - opóźnienie
online

4

4

Wymuszone czyszczenie - cykle

1

3

Wyłącz cykle czyszczenia

0

2

Ręczne czyszczenie

Włączone

Włączone

Ręczne uruchamianie czyszczenia
- cykle czyszczenia

1

1

Zawory sprężonego powietrza - czas
przerwy

60 sec

60 sec

Zawory sprężonego powietrza - czas
impulsu

250 msec

600 msec

Liczba wkładów filtracyjnych do
jednoczesnego czyszczenia

1

nie
dotyczy

Jasność

100%

100%

Włącz wygaszacz ekranu

30 min.

30 min.
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