
MS 27 Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
 

 Σας ευχαριστούµε για την απόφαση σας να εµπιστευτείτε ένα προϊόν της εταιρίας LAE electronic. 
Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση και εφαρµογή του οργάνου παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά 
το παρών εγχειρίδιο χρήσης. Μόνο µετά από µία προσεκτική ανάγνωση είναι δυνατή η πλήρης 
εκµετάλλευση των δυνατοτήτων που µπορεί το συγκεκριµένο όργανο να προσφέρει.     
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

 
 
ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ  
 
bar  Ένδειξη πίεσης σε bar    Πλήκτρο Stand-by 

   Ένδειξη θερµοκρασίας σε °C   Πλήκτρο επιθυµητής τιµής (Setpoint) 
%    Ποσοστιαία χρήση της διαθέσιµης ισχύος     Πλήκτρο πληροφοριών 
H      Ώρες λειτουργίας          Πλήκτρο ένδειξης Αλλάρµ 
Χ1000 Χίλιες ώρες λειτουργίας        Πλήκτρο πάνω  
           (αναβοσβήνει το λαµπάκι)        Πλήκτρο κάτω 

 Αλλάρµ      
 
 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

• Το όργανο έχει διαστάσεις 72Χ94Χ47 και τοποθετείται σε ράγα µε τέτοιο τρόπο ώστε 
να αποφύγουµε την πιθανότητα εισόδου νερού στο όργανο µε σοβαρές αρνητικές 
συνέπειες στην σωστή λειτουργία του οργάνου.  

• Εκτελούµε τις εργασίες για την ηλεκτρική σύνδεση. (βλέπε και το σχετικό σχέδιο) . Για 
την αποφυγή τυχών ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών θα πρέπει τα αισθητήρια και τα 
καλώδια µεταφοράς του σήµατος να τοποθετηθούν ξεχωριστά από τα καλώδια 
τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύµατος. 

• Στην είσιδι 1-P εφαρµόζουµε αισθητήριο πίεσης µε έξοδο 0/4….20 mA. Σε περίπτωση 
όπου η ρύθµιση αφορά µέτρηση θερµοκρασίας τότε εφαρµόζουµε στη είσοδο 2-Τ 
αισθητήριο NTC10K  τύπου LAE SN4K20P 

 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ 
Μέσω της παραµέτρου ΙΝΡ επιλέγουµε την είσοδο που θα χρησιµοποιήσουµε για να έχουµε 
την επιθυµητή ρύθµιση.  

• ΙΝΡ=1-Ρ: Η είσοδος 1-Ρ(0/4….20 mA) χρησιµοποιείται για έλεγχο της πίεσης. Στην 
παραµετροποίηση οι τιµές των αντίστοιχων προς ρύθµιση παραµέτρων (SPL, SPH, 
SP,…) αναφέρονται στη µονάδα µέτρησης της πίεσης τα bar. Σε κανονική λειτουργία 
η µετρηµένη θερµοκρασία εµφανίζετε σε bar  

• INP=2-Τ:  Η είσοδος 1-Τ(NTC 10K) χρησιµοποιείται για έλεγχο της θερµοκρασίας. 
Στην παραµετροποίηση οι τιµές των αντίστοιχων προς ρύθµιση παραµέτρων (SPL, 
SPH, SP,…) αναφέρονται στη µονάδα µέτρησης θερµοκρασίας C. 



OFF   Το όργανο είναι σε κατάσταση  
          αναµονής   

LL     Αλλάρµ χαµηλής στάθµης  
         ψυκτικού µέσου.  

OR     Πρόβληµα στο αισθητήριο ALR  Γενικό αλλάρµ 
HP     Αλλάρµ υψηλής πίεσης  HI     Η µετρήσιµη τιµή είναι πολύ υψηλή   
LP     Αλλάρµ χαµηλής πίεσης LO    Η µετρήσιµη τιµή είναι πολύ χαµηλή   
OIL   Αλλάρµ χαµηλής στάθµης  
         λαδιού   στον συµπιεστή  

Ntn   Ειδοποίηση για  
         περιοδική   συντήρηση 

          
           
 Μενού πληροφορίες ( INFO ) 

Από το µενού-πληροφορίες πιέζοντας το πλήκτρο   µπορούµε να δούµε τα 
παρακάτω δεδοµένα: 
 

ου1…4    κατάσταση εξόδων 1..4/ 
                ώρες λειτουργίας   

ιLo    Ελάχιστη µετρηµένη στην  
          είσοδο τιµή 

Ιhι            Μέγιστη µετρηµένη στην  
                 είσοδο τιµή  

Loc    Κατάσταση πληκτρολογίου (κλείδωµα) 

  .     
Πρόσβαση στο µενού και παρουσίαση δεδοµένων στην οθόνη.  

• Με τα πλήκτρα ▼ και ▲ επιλέγουµε τις παραµέτρους που θέλουµε να ελέγξουµε.  
• Με το πλήκτρο      εµφανίζουµε την τιµή της παραµέτρου που θέλουµε να 

ελέγξουµε.  
• Βγαίνουµε από το µενού είτε πιέζοντας το πλήκτρο   είτε αφήνοντας το όργανο 

για 10 δεύτερα σε πλήρη   αδράνεια. 
 
Εµφάνιση των ορών λειτουργίας των εξόδων 1 έως 4 

• Με τα πλήκτρα ▼ και ▲ επιλέγουµε την έξοδο που θέλουµε να ελέγξουµε.  
• Με το πλήκτρο      ορίζουµε την λειτουργική κατάσταση ON/OFF της εξόδου 

που έχουµε επιλέξει.  
• Για να µπορέσουµε να ελέγξουµε τις ώρες λειτουργίας (η αριθµητική τιµή εµφανίζετε 

στην οθόνη πολλαπλασιασµένη Χ 1000) πιέζουµε και κρατάµε πατηµένο το πλήκτρο  
  ενώ ταυτόχρονα πιέζουµε το πλήκτρο ▲ ενώ οθόνη αναβοσβήνει το λαµπάκι 

στη θέση h.  
• Κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο  πιέζουµε το πλήκτρο ▼ προκειµένου να 

εµφανίσουµε τις ώρες λειτουργίας στην οθόνη του οργάνου ενώ οθόνη αναβοσβήνει 
το λαµπάκι στη θέση Η. 

• ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ώρες λειτουργίας των επιπέδων δεν αποθηκεύονται αλλά µόνο 
εµφανίζονται στην οθόνη.  

 
Μηδενισµός και έναρξη από την αρχή της µέτρησης των ωρών λειτουργίας των 
εξόδων 1 έως 4 καθώς και τις αποθήκευσης των τιµών των παραµέτρων IHI  και ILO .    

• Με τα πλήκτρα ▼ και ▲ επιλέγουµε την παράµετρο που θέλουµε να µηδενίσουµε. .  
• Με το πλήκτρο      εµφανίζουµε την τιµή της παραµέτρου που θέλουµε να 

ελέγξουµε.  
• Βγαίνουµε από το µενού είτε πιέζοντας το πλήκτρο   είτε αφήνοντας το όργανο 

για 10 δεύτερα σε πλήρη   αδράνεια.  
 
 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΤΙΜΗ (SETPOINT) ένδειξη και αλλαγή της επιθυµητής τιµής πίεσης / 
θερµοκρασίας.  

• Προκειµένου να εµφανίσουµε την τιµή του SETPOINT στην οθόνη κρατάµε πατηµένο 
για 2 τουλάχιστον δεύτερα το πλήκτρο .  

• Εάν είναι ενεργοποιηµένο και το δεύτερο SETPOINT (βλέπε παραµέτρους DI1 και 
DI2) εµφανίζετε στην οθόνη η ένδειξη 2SP πριν την εµφάνιση της τιµής.  

• Κρατάµε πατηµένο το πλήκτρο  και µε τα πλήκτρα ▼ και ▲ ρυθµίζουµε την 
επιθυµητή τιµή (SETPOINT) (η ρύθµιση θα βρίσκετε υποχρεωτικά µεταξύ των ορίων 



που ορίζονται από τις παραµέτρους SPL-ελάχιστο όριο setpoint και SPH-µέγισστο 
όριο setpoint. 

• Η νέα τιµή αποθηκεύεται αυτόµατα µε το που σταµατάµε να πιέζουµε το πλήκτρο  
. 

 
Επιλογές στο µενού του αλλάρµ 
Τα τελευταία 9 εννέα αλλάρµ µπορούν να εµφανιστούν στο µενού επιλογές ενδείξεις αλλάρµ 
όπου η ένδειξη AL1 αφορά το τελευταίο η AL2 το προτελευταίο έως και το AL9. 
Είσοδος στο µενού των υποθηκευµένων αλλάρµ.       

• Πιέζουµε το πλήκτρο   
• Με τα πλήκτρα ▼ και ▲ επιλέγουµε τις παραµέτρους που θέλουµε να ελέγξουµε.  
• Πιέζοντας το πλήκτρο  εµφανίζουµε τον τύπο του αλλάρµ.  
• Βγαίνουµε από το µενού είτε πιέζοντας το πλήκτρο   είτε αφήνοντας το όργανο 

για 10 δεύτερα σε πλήρη αδράνεια. 
 
Μηδενισµός όλων των αποθηκευµένων αλλάρµ .    

• Πιέζουµε το πλήκτρο  για να εµφανίσουµε στην οθόνη κάποιο από τα αλλάρµ που 
υπάρχουνε αποθηκευµένα στη λίστα..  

• Κρατάµε πατηµένο το πλήκτρο  και πιέζουµε ταυτόχρονα το πλήκτρο  για 
δυο δεύτερα έως ότου εµφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη “non” κατά αυτό τον τρόπο 
µπορούµε να διαγράψουµε τα αλλάρµ που υπάρχουνε αποθηκευµένα. 

 
 STAND-BY 
Εάν κρατήσουµε το πλήκτρο  για 3 δεύτερα πατηµένο έχουµε τη δυνατότητα µετάβασης 
είτε σε διάφορους τύπους λειτουργίας του οργάνου είτε σε εναλλαγή από τη θέση λειτουργίας 
στη θέση παύσης,  (µόνο όταν  SB=YES). 
 
 Κλείδωµα πληκτρολογίου 
Το κλείδωµα των πλήκτρων µας προστατεύει από πιθανή µη επιθυµητή και ενδεχοµένως 
επιζήµια επέµβαση στις παραµέτρους του οργάνου σε περίπτωση όπου το όργανο είναι 
τοποθετηµένο σε ελεύθερα προσβάσιµο και  για τρίτους χώρο. Για να κλειδώσουµε το 
πληκτρολόγιο ρυθµίζουµε την παράµετρο στο INFO-Menü σε LOC=YES; Για να 
ξεκλειδώσουµε πάλι το πληκτρολόγιο ρυθµίζουµε την παράµετρο LOC=NO. 

 

Ρύθµιση  
Παραµετροποίηση των εξόδων  
 Η παραµετροποίηση των εξόδων πραγµατοποιείται µέσω των παραµέτρων OC1, OC2, OC3, 
OC4. Η παράµετρος OCχ ρυθµίζει τον τρόπο λειτουργίας της αντίστοιχης εξόδου OCχ.  
OCχ=1….100 µας δίνει την ποσοστιαία απόδοση του συµπιεστή που είναι συνδεδεµένος 
στην αντίστοιχη έξοδο  OUTx.  
Όταν OCχ= -1 ελέγχει η έξοδος ένα βήµα που ενεργοποιείτε το ρελέ είναι κλειστό. 
Όταν OCχ= -2 ελέγχει η έξοδος ένα βήµα που ενεργοποιείτε το ρελέ είναι ανοιχτό.  
 Όταν OCχ= 0 η έξοδος OUTx δεν χρησιµοποιείτε στην ρύθµιση.  
 
   Όταν έχουµε στο σύστηµα 2 κοµπρεσέρ και διαφορετική κατανοµή ισχύος π.χ. 1=60% και 
2=40% τότε για κάθε κοµπρεσέρ το οποίο έχει ένα βήµα η λειτουργία των εξόδων 
διαµορφώνετε ως εξης: 
Η πρώτη τιµή είναι OC1=60. Η έξοδος 1 συνδέετε µε το µοτέρ του κοµπρεσέρ Νο 1 το οποίο 
αποδίδει το 60% τις συνολικής ισχύος.  
Το OC2=-1 το οποίο σηµαίνει ότι η δεύτερος έξοδος είναι συνδεδεµένη στο βήµα 2 του 
κοµπρεσέρ και θα πρέπει η επαφή του ρελέ να είναι κλειστή.   
Η OC3 πρέπει να έχει τιµή 40% OC3=40 δηλαδή η έξοδος συνδέετε µε το µοτέρ του 
κοµπρεσέρ Νο 2 το οποίο αποδίδει το 40% τις συνολικής ισχύος.  
 Το OC4=-1 το οποίο σηµαίνει ότι η τέταρτη έξοδος είναι συνδεδεµένη στο βήµα 2 του 
κοµπρεσέρ και θα πρέπει η επαφή του ρελέ να είναι κλειστή          
 
Αλγόριθµοι ρύθµισης 

Η παράµετρος CM  προσδιορίζει τους αλγόριθµους ρύθµισης. 



• CM=ROT: Κυκλική και ισοκατανεµηµένη λειτουργία των εξόδων. Ο παραπάνω 
αλγόριθµος ελαχιστοποιεί τον αριθµό των ενάρξεων/παύσεων ανά ώρα ανάλογα µε 
την επιβάρυνση. Σε περίπτωση που απαιτείται µεγαλύτερη απόδοση τότε 
ενεργοποιείτε εκείνη η έξοδος η οποία και ήτανε για µεγαλύτερο χρόνο 
απενεργοποιηµένη.   Σε περίπτωση που απαιτείται µικρότερη απόδοση τότε 
απενεργοποιείτε εκείνη η έξοδος η οποία και ήτανε για µεγαλύτερο χρόνο 
ενεργοποιηµένη. Σε περίπτωση όπου µία έξοδος παραµένει ενεργή για µεγαλύτερο 
χρόνο από όσο ορίζετε από την παράµετρο LRT=1…120ΛΕΠΤΑ τότε το όργανο 
αναζητά αυτόµατα µία απενεργοποιηµένη έξοδος η οποία θα πλήρη τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις για επανέναρξη λειτουργίας (λίγες ώρες λειτουργίας πλήρωση του 
ελάχιστου απαιτούµενου χρόνου παύσης,…) και πραγµατοποιεί µία κυκλική και   
ισοκατανεµηµένη λειτουργία των εξόδων. Με αυτό τον τρόπο πετυχαίνουµε την 
ισοδύναµη καταπόνηση σε ώρες λειτουργίας ανεξάρτητα από την επιβάρυνση του 
συστήµατος (βλέπε και σχέδιο παρακάτω). 

 

 
 
Προσοχή: Ο αλγόριθµος ρύθµισης της κυκλικής λειτουργίας των κοµπρεσέρ υποθέτει ότι η 
ισχύ όλων των κοµπρεσέρ είναι ίδια. Σε αυτή την περίπτωση η παράµετρος OCx 
χρησιµοποιείτε αποκλειστικά προκειµένου να ελεγχθεί η έξοδος OUTx είτε ενός συµπιεστή 
είτε ενός επιπέδου. Έτσι, σε περίπτωση που ρυθµιστή θετικά, δεν επηρεάζει η τιµή της 
παραµέτρου OCx  την λειτουργία του συστήµατος.  
Π.χ. Σε ένα σύστηµα που αποτελείτε από τέσσερα κοµπρεσέρ µε ισοδύναµη ισχύ κάθε µοτέρ 
καλύπτει το 25% της απαιτούµενης απόδοσης ανεξάρτητα από την προγραµµατισµένη τιµή 
της παραµέτρου OCx.  

• CM=SEN: ∆ιαδοχική εκκίνηση των ενεργών εξόδων. Οι έξοδοι 
ενεργοποιούνται/απενεργοποιούνται µε µία σταθερή σειρά ξεκινώντας από την έξοδο 
1 έως και την έξοδο 8 ((βλέπε και σχέδιο παρακάτω). 

 
  

• CM=ΡΟ: Βελτιστοποίηση της διαθέσιµης απόδοσης. Το όργανο εκτελεί µία επιλεκτική 
και διαδοχική  ενεργοποίηση / απενεργοποίηση των εξόδων.  
Π.χ. OC1=10, OC2=20, OC3=30, OC4=50 όταν η απαιτούµενη απόδοση είναι 90 τότε 
θα ενεργοποιηθούν οι έξοδοι OUT1, OUT3, OUT4, (10+30+50=90 απαιτούµενη 
απόδοση) σε περίπτωση που η απαιτούµενη απόδοση ήτανε 50 τότε θα είχαµε 



ενεργοποίηση των εξόδων  OUT2 και OUT3 (20+30=50 απαιτούµενη απόδοση βλέπε 
και σχέδιο παρακάτω) 
 

 
 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ   
—Για είσοδο στο µενού παραµετροποίησης πιέζουµε και κρατάµε πατηµένα για 5 περίπου δεύτερα τα πλήκτρα 

  +   
— Mέ τα πλήκτρα ▼  ή ▲ επιλέγουµε τις προς αλλαγή παραµέτρους. 

— Με το πλήκτρο   εµφανίζουµε την είδη υπάρχουσα τιµή.  

— Κρατάµε πατηµένο το πλήκτρο  και µε τα πλήκτρα  ▼ ή  ▲ κάνουµε την σε εµάς επιθυµητή ρύθµιση. 

— Σταµατώντας να πιέζουµε το πλήκτρο   αυτόµατα αποθηκεύεται η νέα τιµή  και στην οθόνη του οργάνου 
εµφανίζεται η επόµενη παράµετρος. 

— Η έξοδος από το µενού παραµετροποίησης επιτυγχάνεται είτε πιέζοντας το πλήκτρο  είτε αφήνοντας το 
όργανο για 30 δευτέρα σε πλήρη ηρεµία. 



 
Παρ/τρος  ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

INP 1-P, 2-T 

Επιλογή εισόδου για τη ρύθµιση  
1-Ρ: η είσοδος 1-Ρ αφορά τον έλεγχο πίεσης, η είσοδος 2-Τ είναι 
απενεργοποιηµένη  
2-Ρ: η είσοδος 2-Τ αφορά τον έλεγχο θερµοκρασίας, η είσοδος 1-Ρ είναι 
απενεργοποιηµένη 

MP1  
0ΜΑ, 4ΜΑ 

Ελάχιστη τιµή µέτρησης  
0ΜΑ: είσοδος 0…20mA, 4mA: είσοδος 4…20 mA 

RLO 
 

-1.0…RHI bar 
 

Ελάχιστη σκάλα µέτρησης  
RLO αφορά την ελάχιστη µέτρηση από το αισθητήριο (0/4mA) 

I 
N 
P 
= 

1-P 
 RHI RLO…45.0 bar 

Μέγιστη κλίµακα µέτρησης  
RHI αφορά την µέγιστη µέτρηση από το αισθητήριο (20mA) 

OS1 -12.0…..12.0bar Καλυµπράρισµα εισόδου T1 

REF 404, 507, 22, 134 
Επιλογή ψυκτικού υγρού (ΦΡΕΟΝ) 
404=R404A, 507=R507, 22=R22, 134=R134A 

SPL RLO….SPH Κατώτατο όριο ρύθµισης της τιµής των παραµέτρων SP και 2SP 
SPH SPL….SHI Ανώτατο όριο ρύθµισης της τιµής των παραµέτρων SP και 2SP 

SP SPL…SPH 
Κύριο SETPOINT,  επιθυµητή περιοχή ρύθµισης της πίεσης η οποία 
θέλουµε να επικρατεί. 

 

2SP SPL….SPH 
Εναλλακτικό SETPOINT 
Το SETPOINT ισχύει όταν DI1(DI2)=2SP και είναι ενεργοποιηµένη η 
αντίστοιχοι είσοδος.    

DBL -10.0….0.0 bar Χαµηλή ουδέτερη ζώνη 

DBH 0.0……10.0 bar Υψηλή ουδέτερη ζώνη 
Η κατάσταση των εξόδων δεν αλλάζει όσο η 
πίεση παραµένει µεταξύ των ορίων που 
θέτουν οι παράµετροι SP+DBL και SP+DBH 

LON 0…250 ∆ευρ/τα 
Καθυστέρηση  εκκίνησης συµπιεστή 
Εάν η πίεση αναρρόφησης είναι υψηλότερη από τη νεκρή ζώνη τότε 
ενεργοποιείται ο επόµενος συµπιεστής.  

LOF 0…250 ∆ευρ/τα 

Καθυστέρηση παύσης συµπιεστή 
Όταν η πίεση είναι κάτω από το όριο της νεκρής ζώνης για το χρόνο που 
ορίζεται από την παράµετρο LOF απενεργοποιείται ο επόµενος 
συµπιεστής.  

SON 0…250 ∆ευρ/τα 
Καθυστέρηση εκκίνησης του επόµενου επιπέδου 
Εάν η πίεση αναρρόφησης είναι υψηλότερη από τη νεκρή ζώνη τότε 
ενεργοποιείται το επόµενο επίπεδο. 

SOF 0…250 ∆ευρ/τα 
Καθυστέρηση παύσης του επόµενου επιπέδου 
Όταν η πίεση είναι κάτω από το όριο της νεκρής ζώνης για το χρόνο που 
ορίζετε από την παράµετρο SOF απενεργοποιείτε το επόµενο επίπεδο.  

PB 0…20.0 bar 

Αναλογική περιοχή (Έλεγχος της PWM εξόδου, βλέπε παρ. 5) 
Μπάντα πάνω από το SETPOINT,  όταν η PWM έξοδος ενεργοποιείτε 
αναλογικά. 
Π.χ. :Πίεση<SP  PWM=0%, Πίεση=SP+PB/2  PWM=50% 
Πίεση>SP+PB  PWM=100% 

IT 0…250 ∆ευρ/τα Χρόνος ανόδου στην περιοχή πίεσης που επιλέξαµε για έχουµε το 
επιθυµητό SETPOINT  

CM 
ROT 
SEN 
PO 

Επιλογή αλγορίθµου λειτουργίας   
ROT: Κυκλική λειτουργία εξόδων.  
SEN: Περιοδική λειτουργία εξόδων  
PO: Η λειτουργία γίνετε αναλογικά µε την µέγιστη τιµή ισχύος των 
εξόδων.  
 

OC1. 
OC2. 
OC3. 
OC4 

-2…..100 

Ρύθµιση εξόδων 1,2,3,4 
1…100:Απόδοση (ποσοστό επί τις % σε σχέση µε τη συνολική απόδοση) 
του στην έξοδο OUTx (x=1,2,3,4) συνδεδεµένου συµπιεστή.  
 0: Η έξοδος OUTx δεν χρησιµοποιείτε  
-1: Η έξοδος OUTx ελέγχει ένα επίπεδο (ενεργεί όταν η επαφή του Ρελέ 
είναι κλειστή)  
-2:  Η έξοδος OUTx ελέγχει ένα επίπεδο (ενεργεί όταν η επαφή του Ρελέ 
είναι ανοιχτή)  
 

MLS 0….30 λεπτά 
Ελάχιστος χρόνος παύσης του συµπιεστή  
Ελάχιστος χρόνος παύσης µεταξύ της απενεργοποίησης ενός συµπιεστή 
και της επόµενης ενεργοποίησης του.  

LRT 0….120 λεπτά 

Χρόνος αναγκαστικής κυκλικής λειτουργίας των συµπιεστών ( µόνο όταν 
CM=ROT) 
Όταν LRT>0 τότε αυτή η τιµή ρυθµίζει το χρόνο λειτουργίας του 
συµπιεστή µετά το πέρας του οποίου υπάρχει η δυνατότητα εναλλαγής 



βάση προϋποθέσεων µεταξύ δύο εξόδων.       

DPU 0….120 λεπτά 

Χρονική καθυστέρηση ενεργοποίησης εξόδου. 
Χρονική καθυστέρηση µεταξύ της ενεργοποίησης του οργάνου και της 
ενεργοποίησης των εξόδων προκειµένου να υπάρχει χρόνος για 
θέρµανση των βαλβίδων λαδιού    

SCD 0….100% Λειτουργία σε περίπτωση βλάβης D13, D14, D15   

ALA RLO…AHA Περιοχή χαµηλού αλλάρµ 

AHA ALA…RHI Περιοχή υψηλού αλλάρµ 

AID 0…120λεπτά Καθυστέρηση χαµηλού / υψηλού αλλάρµ 

D1M 
D2M 

NON 
SBY 
2SP 
ALR 

Λειτουργίες ψηφιακής εισόδου DI1, DI2 
NON : είσοδοι ανενεργοί . 
SBY : Όταν η ψηφιακή είσοδος DI1( DI2) είναι σε λειτουργία τότε το 
όργανο τίθεται σε κατάσταση παύσης STAND-BY.  
2SP : Όταν η ψηφιακή είσοδος DI1( DI2) είναι σε λειτουργία τότε το 
ενεργό SETPOINT είναι η τιµή της παραµέτρουτου 2SP 
ALR : Όταν οι είσοδοι DI1( DI2) είναι ενεργοί, το όργανο εµφανίζει ένα 
γενικό Αλλάρµ στην οθόνη κσι σταµατά τη λειτουργία του. Όταν το 
αλλάρµ τελειώσει το όργανο αρχίζει την λειτουργία του κανονικά.   

D1C 
D2C 

OPN 
CLS 

Ενεργοποίηση ψηφιακής εισόδου DI1, DI2. 
ΟΡΝ: Η ενεργοποιηµένη επαφή είναι ανοιχτή  
CLS:  Η ενεργοποιηµένη επαφή είναι κλειστή. 

DxM NON, HP, LP, 
OIL, LL, ALR 

NON: Η είσοδος είναι απενεργοποιηµένη ΗΡ: Αλλάρµ υψηλής πίεσης 
LΡ: Αλλάρµ χαµηλής πίεσης OI L: Αλλάρµ χαµηλής στάθµης λαδιού στο 
συµπιεστή LL:  Αλλάρµ χαµηλής ψυκτικού υγρού ALR:  Γενικό αλλάρµ  

DxC OPN, CLS Ενεργοποίηση ψηφιακών εισόδων DI3, DI4, DI5 (Βλέπε και D1C) 

DxD 0…120 λεπτά 
Καθυστέρηση ενεργοποίησης αλλάρµ DI3, DI4, DI5 
Η ψηφιακή είσοδος θα πρέπει να παραµείνει σε κατάσταση λειτουργίας 
για τον χρόνο που απαιτείτε για καθυστέρηση του αλλάρµ.     

DxA 
DSP 
SAR 
SMR 

Αντίδραση σε αλλάρµ DI3, DI4, DI5 
DSP : Ένδειξη του αλλάρµ 
SAR : Εκτός από την ένδειξη του αλλάρµ ενεργοποιείται η παράµετρος  
(SCD) και σταµατά αυτόµατα ο έλεγχος του συστήµατος. Μετά το τέλος 
του αλλάρµ αναλαµβάνει το όργανο αυτόµατα πάλι τον έλεγχο των 
εξόδων (αυτόµατη επανεκκίνηση)      
SMR : Εκτός από την ένδειξη του αλλάρµ απενεργοποιούνται όλα τα 
κοµπρεσέρ και σταµατά ο έλεγχος του συστήµατος. Μετά το τέλος του 
αλλάρµ αναλαµβάνει το όργανο πάλι τον έλεγχο των εξόδων αλλά θα 
πρέπει πρώτα να πιστοποιήσουµε το αλλάρµ πιέζοντας το πλήκτρο  
(χειροκίνητη επανεκκίνηση)         

MTC 0…600 
(X100 ώρες) 

Ειδοποίηση για εκτέλεση εργασιών συντήρησης  
Εάν κάποιο από τα κοµπρεσέρ καλύψει το χρονικό όριο της παραµέτρου 
αναβοσβήνει στην οθόνη µία ένδειξη ειδοποίησης για εκτέλεση εργασιών 
συντήρησης. Προκειµένου να φύγει η παραπάνω ένδειξη από την οθόνη, 
µετά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, θα πρέπει ο µετρητής 
ορών λειτουργίας να ρυθµιστή πάλι στο µηδέν (0) όπως περιγράφετε στο 
τµήµα Μενού πληροφορίες ( INFO MENOY)  
     

SB NO/YES Ενεργοποίηση πλήκτρου κατάστασης αναµονής (STAND-BY)   

TLD 1….30 λεπτά Χρονική καθυστέρηση αποθήκευσης ελάχιστης και µέγιστης τιµής. 

SND NO/YES Ενεργοποίηση σειρήνας για το αλλάρµ  

ADR 1….255 Περιφερειακή διεύθυνση οργάνου MS-27 για επικοινωνία µε  PC 
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