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FORORD 
     
Denne brugervejledning henvender sig til brugere af CELLmatic 1502 
kompressorstyring.  Vejledningen beskriver generelt, hvorledes man 
kommunikerer med computeren, men ikke hvordan man konfigurerer den til en 
bestemt styringsopgave. Der kræves ingen specielle EDB -forudsætninger for at 
læse denne vejledning, det samme gælder for betjeningen af CELLmatic 1502.  
Dog vil det være en fordel, at afprøve de beskrevne fremgangsmetoder på 
CELLmatic 1502 sideløbende med gennemgang af vejledningen. 
 
Betjening af CELLmatic 1502´s microprocessor. 
 
Microprocessoren betjenes fra tastaturet på styringen. Samme sted sidder 
displayet, der normalt viser driftstilstande. 
 
Styringens front med tastatur og display ser ud som vist på nedenstående billede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yderst til højre er nødstoppet placeret. 
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DISPLAY 
 
Displayet er opdelt i flere felter: 
 
  
F6  
F5 
F4     
F3  
F2                           
F1 
 
 
1   Tekst og oplysninger 

Feltet kan være opbygget af ren tekst, som ofte er forbundet til funktionsfelterne. 
 

I nogle menuer vil feltet bestå af tekst med tilhørende oplysninger, f.eks. “P-SUG 
20,0°C”. 
 
Ved indgivelse af setpunkter og setup-værdier vil der ligeledes være en tekst med 
tilhørende værdi. 
Ændres pågældende setpunkt eller setup-værdi vil den nye værdi kunne aflæses i 
displayet. 

 
2   Melde og statuslinie 

På statuslinien er der mulighed for at få udlæst en række meldetekster om 
kompressorens driftstilstand. 
 
Når der reguleres op eller ned i kapacitet vil der på denne linie fremkomme et “K” 
efterfulgt af et plus eller et minus (-).  Ved volumenregulering fremkommer “V+” eller 
“V-”. 

 
Bagest i denne beskrivelse af styringen er der en liste for meldetekster. 

 
3   Kommandolinje 

Når der bladres mellem forskellige menuer vises det i kommandolinien om, hvis og 
hvortil der er bladret. 

 
Her vises også et eventuelt nyt setpunkt, inden værdien opdateres og flyttes ned i feltet 
“tekst og 
oplysninger”. 
 
4   Alarmlinie 

Hvis der forekommer en alarm eller cutout, vil dette blive angivet på denne linie.  Se 
listen over alarm og cutout-tekster bagerst i denne beskrivelse. 
 
5   Funktionsfelter 

Her vises de aktuelle funktioner, der kan udføres af tasterne Fl til F6. 
 

Hvis der ikke er vist en tekst, har tasten ingen funktion. 

ALARMLINIE                    DATO         KLOKKESLET 
KOMMANDOLINIE 
 : 
FUNK-             :             TEKST OG 
TIONS-           :             OPLYSNINGER 
FELTER        : 
                           : 
STOP                       :   MELDE- OG STATUSLINIE 
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TASTATUR 
 
Tastaturet har 3 slags taster: 
 

1 Funktionstaster 
2 Faste funktionstaster 
3 Numeriske taster 

 
1 FUNKTIONSTASTER (Fl-F6) 

Når en funktionstast betjenes, udføres den funktion, der aktuelt står på displayet 
ud for tasten. 
 
Fl er for det meste stop.  Et tryk på Fl vil, såfremt der står  “STOP” ud for 
tasten, stoppe kompressoren efter udløb af stoptiden og der vil komme 
meldingen “MAN.STOP” På nederste linie i displayet.  For at kunne starte 
kompressoren igen, er det nødvendigt at trykke på <CLA>. 
 
F6 anvendes tit at resette en alarm eller cutout såfremt der står “CLA”' ud for 

tasten. 
 

2 FASTE FUNKTIONSTASTER 
Tastaturet har 3 faste funktionstaster: 
 
�� (Reset) anvendes til at skifte direkte fra en vilkårlig menu til 

opstartsbilledet. 
 
    � (Recall) sletter sidste indtastning. Det vil sige, at den kan bruges til at 

skifte tilbage til foregående Menu. 
 

Ved indtastning af foreksempel setpunkter, kan <�> anvendes til at slette den 
indtastede værdi, forudsat at der ikke er trykket <Enter>. 

 
ENTER (ENTER) anvendes til at opdatere med. Når man ønsker at ændre et 

setpunkt og har indtastet den nye værdi (som vil blive vist i 
kommandolinien) opdateres værdien ved tryk på <ENTER>. 
 

3 NUMERISKE TASTER 
De numeriske taster anvendes til ændring af setpunkter samt valg af kølemiddel, 
kompressortype, driftsform m.m. 

 
        
DIODER 
 
På fronten af tavlen er der placeret 3 dioder. 
 
RØD DIODE 
Den røde diode lyser, når der optræder cutout i systemet. 
 
GUL DIODE 
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Den gule diode lyser, når der optræder en alarm i systemet. 
 
 
 
GRØN DIODE 
Når den grønne diode lyser ved stilstand, betyder det, at kompressoren er klar til start.  
Herved skal forstås, at der ikke optræder cutout, genstartsforsinkelse eller andet, der 
kan forhindre kompressoren i at starte, når dette måtte ønskes.  Hvis C-abs ikke er 
under 15%, vil den grønne diode heller ikke lyse.  Under drift har lampen ingen 
betydning, men man vil se, at den slukkes, når der kommer cutout. 
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MENUTRÆ 
 
Nedenfor er vist sammenhængen mellem funktionsfelterne for valg af drift, setup og 
setpunkter.  For I/O billederne er der vist et menutræ i starten af afsnittet “I/O-
billeder”. 
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KODEORD 
 
For at beskytte systemet mod uvedkommende er visse menuer beskyttet af et kodeord.  
For den daglige bruger af styretavlen er der ikke behov for at benytte kodeord, idet 
aflæsningen samt start/stop kan foretages uden brug af kodeord.  Skal man derimod 
ændre på vigtige setpunkter eller setup, kan det blive nødvendigt først at indgive et 
kodeord.  Hvorvidt det er nødvendigt, fremgår af menutræet på forrige side, ved at der 
er skrevet et “P” efterfulgt af kodeordet. 
 
Et kodeord indgives ved at gå til opstartsbilledet <��> og derefter taste <ENTER>, 
<Fl >, <“kodeordet”>, <ENTER> og til sidst <��> for at vende tilbage til 
opstartsbilledet.  Hvis det nødvendige kodeord ikke er indtastet, vil funktionsfelter for 
pågældende kodeords-krævende menuer være tomme.  Et indtastet kodeord vil 
automatisk slettes efter ca. ½ time. 
 
Hvis man ønsker at slette et kodeord, inden man forlader maskinen, er 
fremgangsmåden: Gå til opstartsbilledet <��> og tast <ENTER>, <Fl >, <ENTER> 
og <�> hvorefter kodeordet er slettet.  
 
For brugeren af tavlen kan der blive tale om at bruge to kodeord  
 
KODEORD “1,5” 
 
Dette kodeord anvendes til ændring af vigtige setpunkter samt ændring af setup af 
maskinen.  Er dette kodeord indgivet, vil det endvidere være muligt af få vist I/O 
billeder, som giver status over analoge og digitale indgange og udgange (I/O = 
Input/Output). 
 
KODEORD “1,8” 
 
Dette kodeord anvendes yderst sjældent og typisk kun ved første igangsætning, hvor 
man ved en fejl har indtastet forkert kompressortype og nu ønsker at ændre dette under 
SETUP2/MENU2.  Årsagen til, at kodeord 1,5 ikke kan anvendes til dette, er, at når 
kompressortypen ændres, vil visse displaybilleder og setpunkter blive ændret og det er 
nødvendigt at kontrollere disse. 
Kodeordet “1,8” anvendes endvidere, hvis man ønsker at ændre nodenummer, som er 
et identifikationsnummer, tavlen tildeles, når den er koblet på et netværk; se senere 
beskrivelse af kommunikation under afsnittet “Setup af kompressor”. 
 
INDSTILLING AF UR OG DATO 
 
Ur og dato kan indstilles på følgende måde. Gå til opstartsbilledet med <��> og tast 
<ENTER>, <Fl >, kodeord <1,5> og derefter <ENTER>. I funktionsfeltet ud for F4-
tasten vil nu stå “TIME” eller “TID” og ud for F3 via der stå “DATE” eller “DATO”. 
 
Ønskes f.eks. klokkeslettet  14.53.20 indgivet tastes <F4> efterfulgt af “ 14.53.20”. 
Tiden indlæses ved at trykke på <ENTER>. 
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Ønskes datoen 15. januar 1993 indgivet tastes <F3> efterfulgt af “15.01.93”, Datoen 
indlæses i computeren ved at trykke på <ENTER>. 
 
Gå tilbage til opstartsbilledet ved at trykke på <��>. 
 
 
STYRING       
CELLmatic 1502 kompressorstyringen er udstyret med en microprocessor.  
Mikroprocessoren overvåger og regulerer kompressorens drift, samt varetager 
kommunikation mellem operatøren og maskinen. 
       
OVERVÅGNING 
  
Mikroprocessoren overvåger og reagerer på fejltilstande på kompressoren.  Følgende 
tilstande overvåges: 
- Sugetemperatur 
- Sugetryk 
- Afgangstryk 
- Oliedifferenstryk 
- Trykfald over oliefilter 
- Olietemperatur 
- Olieniveau i olieudskilleren 
- Trykrørstemperatur 
 
Over- /underskrides setpunktet med eventuel tilhørende forsinkelse for den enkelte 
driftsparameter gives der melding enten ved en alarm eller ved at kompressoren 
stoppes (cutout). 
 
ALARM 
 
Ved alarm forstås, at en forud indstillet grænseværdi er overskredet, og noget kan være 
på vej til at gå galt. Altså en advarsel. 
 
Når alarmen optræder, vil der i øverste venstre hjørne stå “Pl ALARM”, efterfulgt af 
den driftsparameter, der er årsagen til alarmen. 
 
Alarm og alarmtidspunkt vil blive lagret i styringens hukommelse og kan udlæses, hvis 
computeren er tilsluttet en hovedstation. 
 
En alarm resettes ved tryk på <CLA> (= Clear Alarm; F6), men vil straks komme igen, 
såfremt fejlårsagen ikke er fjernet fra systemet. 
 
CUTOUT 
       
Ved Cutout forstås, at en driftssituation er opstået, som kræver, at kompressoren 
stoppes. 
 
Cutout-tilstande vises på samme måde som alarmer og skal resettes på <CLA> før 
kompressoren kan genstartes. Såfremt displayet ikke allerede står med et billede, hvor 
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pågældende driftspa- rameter er vist, vil der automatisk blive bladret om til et 
displaybillede, hvor driftsparameteren vil fremtræde sammen med fastlåst cutout-
værdi. 
        
NØDSTOP 
       
Nødstop stopper kompressor og oliepumpe med det samme, man vil ikke forhindre at 
en efterfølgende slave kan starte. Hvis nødstop aktiveres, vil der i alarmlinien 
fremkomme teksten “CUTOUT EXTERN”. 
Efter deaktivering af nødstop skal der trykkes på <CLA>, for kompressoren igen kan 
startes. 
OPSTART 
 
Hvis man foretager en koldstart, hvilket vil sige, at spændingsforsyningen tilsluttes 
tavlen efter at microprocessorens batteri-back-up har været afbrudt, fremkommer 
følgende billede, kaldet indgangsbillede. 
 
 
 
F6 
F5  
F4  
F3  
F2  
F1   
 
 
På dette billede skal følgende spørgsmål besvares: 
Kompressortype: Vælg 1 = GSV eller 2 = GSF. Kompressorstørrelse; Mulige valg er: 
50, 64, 84, 111, 147. 185, 263, 331, 412 og 562. 
Kølemiddel: Mulige valg er: 12 = R12, 22 = R22, 134 = R l34a, 404 = R404a, 502 = 
R502 og 717 = R717. 
Nodenummer: Indgiv her det identifikationsnummer, som styringen skal have, såfremt 
der anvendes kommunikation ved hjælp af netværk. Mulige valg er: 2- 30, ved 
kommunikation med eksterne enheder anvendes nodenumre større end 5. 
 
Når disse spørgsmål er besvaret med værdier, som computeren kan acceptere, kan der 
fortsættes ved tryk på <Fl >. Skulle man have indgivet en værdi, som man senere 
ønsker at ændre uden at foretage en koldstart, kan dette lade sig gøre under setup eller 
setpunkter. 
Når <Fl> aktiveres, kommer man til et billede, som kaldes opstartsbillede.  Dette 
billede fås endvidere også, når der tilsluttes styrespænding til tavlen, mens der er 
batteri-backup på mikroprocessoren, hvilket kaldes en varmstart. 
 
 
 
 
F6  
F5  
F4   
F3   

        01-01-93 17:25:35  
SETPUNKT : Skruekompr.styring CELLmatic 
KOMP.TYPE  : Valg 1=GSV 2=GSF    0 
KOMP.STR. : Angiv størrelse   0 
KØLEMIDD. : Angiv type                        0 
NODE NR. : Indgiv eget nr.               0 
FORTSÆT : (Udfyld først ovenstående) 

 

        01-01-93 17:25:35  
 
CLA : P-sug (C) 0.0C 
SETUP 1  : Ydelse (%) 0.0% 
SETPUNKT : Ampere (%) 0.0% 
MANUEL : T-olie  (C) 0.0C 
DISPLAY 2 : P-trykafgang (B) 0.0 Bar 
STOP : GSV                                        STOP 
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F2   
F1   
 
 

I øverste venstre hjørne kan nu fremkomme meldingen "CUTOUT I-DATA". Dette 
betyder, at der skal indtastes transformer-faktor. Indgiv kodeord  "1,5" og gå frem til 
SETP. I: 
 
               
 
 
F6 
F5 
F4 
F3 
F2 
F1 
 

 
Når displaybilledet står på  "SETP I/" tastes <F5> efterfulgt  af transformer-faktoren.  
Denne faktor bestemmes ved 
 
Transformerfakt =(måletransformerens primærside)  
           (motorens fuldlaststrøm) 

 
 Anvendes f.eks. en måletransformer, hvor primærstrømmen er 200 A samt en motor 

med nominel strøm på 180A, bliver transformerfaktoren =  
180

200
  = 1,11 

 
Husk, at signalet til CELLmatic 1502 skal være et 4-20mA signal, svarende til 0-

100% primærstrøm på måletransformeren. 
 
Når faktoren er indtastet, trykkes på <ENTER> for at opdatere og derefter på <��> 
for at gå tilbage til opstartsbilledet. 
På opstartsbilledet fjernes teksten “CUTOUT I-DATA” ved tryk på <F6> (Clear 
alarm).  Principielt er kompressoren nu klar til start, men i de fleste tilfælde skal man 
ændre på setpunkter samt angive driftsform, se efterfølgende afsnit. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        01-01-93 17:25:35  
SETPUNKT/SETP. I-L/SETP. I/ 
START SLV :Ved AMPERE  JA 
NY (F5)      :Transformerfakt.        0.00 
NY (F4)      :Ampereforbr. rnax         110.0% 
NY (F3)      :Tænd varmelegeme         40.0C  
VARMESYST. :Aktiv 0-nej 1-ja            JA 
STOP         :GSV                                         STOP 
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SAMMENHÆNG MELLEM KAPACITET OG VOLUMENFORHOLD 
 
I CELLmatic programmer opereres med 3 værdier for kapaciteten: ydelse, C-abs og C-
pos.  For at forstå sammenhængen mellem disse værdier, viser nedenstående skitser, 
hvordan volumen- og kapacitetsstempel reguleres og kontrolleres. 
 
 
 
 
 
GSV med sugeflange monteret på siden af kompressoren: 
 

 
 
 
Volumenstemplet (MSS) giver det laveste volumenforhold, når det er i yderste venstre 
position.  Omvendt fås det højeste volumenforhold i yderste højre position. Den 
aktuelle position måles af et skydepotentiometer (POT 1). 
 
For kapacitetsstemplet (MSV) gælder, at mindste kapacitet opnås, når stemplet er i 
yderste højre position. 100% ydelse opnås ved, at kapacitetsstemplet køres så langt 
mod venstre, at det støder mod volumenstemplet. 
Positionen måles af et drejepotentiometer (POT 2) eller et skydepotentiometer. 
Størst vandring har kapacitetsstemplet, når volumenstemplet står længst mod venstre, 
medens  kapacitetsstemplets vandring i alle andre positioner af volumenstemplet er 
mindre. 
Den størst mulige vandring af kapacitetsstemplet kaldes den absolutte vandring C-abs 
og går fra 0 til 100%. 
Værdien kan ses på display 2 billedet. 
      
Den aktuelle vandring C-pos, som er afhængig af volumenstemplets position, går også 
fra 0 til 100%.  Værdien kan aflæses på MANUEL-billedet samt display 4 billedet. 
 
Ydelsen er en beregnet størrelse, der er udtryk for, ved hvilken dellast, der køres.  
Beregningen sker både på basis af den relative position og det aktuelle 
volumenforhold. Ydelsen ses på opstarts-billedet. 
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DRIFTSFORMER 
 
CELLmatic 1502 leverer mulighed for 4 driftsformer: 
 
                     1.  MASTERDRIFT 
                     2.  SLAVEDRIFT 
                     3.  TAVLEDRIFT 
                     4.  MANUEL DRIFT 
 
Fra opstartsbilledet aktiveres F5 og man kommer til SETUP1: 
 
 
 
 
F6 
F5 
F4 
F3 
F2 
F1 

 
 
BEMÆRK:  På SETUP1 billedet er hele tekstfeltet tiknyttet F5-tasten “DRIFT”.  

Driftsformen vælges ved at taste <F5> efterfulgt af et tal fra 1 til 5, 
afhængig af hvilken driftsform der ønskes. 

 
1.  MASTER DRIFT 
 
Vælges der masterdrift vil der på meldelinien nederst stå “MASTER”. 
 
Denne driftsform kan vælges, hvis kompressoren ikke er forbundet med andre 
kompressorer (også kaldet “stand Alone”) og man ønsker den skal køre efter eget 
setpunkt for sugetryk eller brinetemperatur. 
 
Masterkompressoren kan kontrollere en eller flere efterfølgende kompressorer (slaver), 
alle styret efter masterkompressorens setpunkt. 
 
Som master skal følgende opfyldes, for kompressoren kan starte: 
- Genstartstid udløbet. 
- Kapacitetsbehov, dvs.          PSUG [°Cl > (PSUG SETP + PSUG START) eller 

            TBRINE > (TBRINE SETP + TBRINE START). 
- Reset af evt. cutout <CLA> 
- Kapacitetsstemplet er i minimum (C-abs < 15%). 
 
Under setup E kan vælges, om regulering skal foregå efter sugetrykket eller 
brinetemperaturen, se beskrivelse af setpunkter. 
Når kompressoren er startet, forbliver den i minimum, indtil motoren er i trekant.  
Herefter vil kapaciteten øges, indtil “kapacitetsminimum” (setp C/F5) er nået. 
Kompressorens indre volumenforhold vil nu tilpasse sig anlæggets volumenforhold (V) 

        01-01-93 17:25:35  
SETUP 1/ 
CLA : Valg af drift:           1 
DRIFT      : 1=Master   2=Slave   3=Manuel 
      : 4=Tavle med ekst.setp (Tavle4): 
I/O      : 5=Tavle med eget setp (Tavle5): 
SETUP.2 : 
STOP         :GSV                                        STOP 
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og kapaciteten styres af sugetrykket / brinetemperaturen.  Dette sker ved at sende 
elektriske impulser til de to magnetventiler monteret på kompressorens oliemanifold. 
 
Hvis kapacitets- eller volumenstemplet reguleres op, vises et “K+” henholdsvis “V+” i 
displayet. Ved nedregulering vises et “K-” eller “V-”.  Ligger sugetrykket indenfor 
dødbåndet, vil der ikke ske nogen regulering af kapaciteten og der står “KN” i 
displayet. 
 
Kommer motorstrømmen over normalstrøm (setp C/F4) minus 10% halveres kapacitet-
op signaler.  Kommer motorstrømmen over normalstrøm minus 3% blokeres der for 
kapacitet-op signaler. Kommer motorstrømmen over max. ampereforbrug (setp I/F4) 
tvangsreguleres kapaciteten nedad, indtil normalstrøm igen optræder. 
 
Når kompressoren får signal om at stoppe sker følgende: 
 
- Oliepumpen starter (hvis den er OFF). 
- Der sættes konstant signal til kapacitet-ned-magnetventil 
- Der sættes konstant signal til volumen-ned-magnetventil 
 
og kompressoren vil først stoppe, når kapacitet-minimum (C-abs < 15%) er nået, dog 
senest efter stoptid, som variabelt kan indsættes under SETUP2/ MENU 2. Pumpen vil 
fortsætte med at køre i 5 minutter regnet fra nedkøringens start og magnetventilerne til 
nedregulering af kapacitet og volumenforhold vil forblive aktiveret i 120 minutter, 
såfremt CABS ikke er under 15%. Dette vil i de fleste tilfælde sikre, at kompressoren er 
klar til næste start. 
 
2.  SLAVEDRIFT 
 
Slavedrift vælges ved at aktivere F5/2 på SETUP1 billedet. 
 
For at man kan lade kompressoren køre som slave, er det nødvendigt, at der er en 
master-kompressor tilstede, samt at slaven er forbundet mod denne enten via hardware-
forbindelser eller via netværk (Profibus). 
Masterkompressoren kan være en kompressor, der er indstillet til driftsformen 
“MASTER” eller “TAVLE”. 
 
Forbindelsen mellem master og slaver er som vist nedenfor: 
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Når masterkompressoren er nået op på 100%, og der fortsat er brug for mere kapacitet, 
vil der efter en indgivet tidsforsinkelse (setp U/F2) blive givet signal til slaven om at 
starte.  Slaven vil nu køre op til sit indgivne minimum setpunkt C, samtidig med at 
masteren eventuelt reguleres lidt ned for at undgå overkapacitet.  Ved krav om 
yderligere kapacitet, reguleres først masteren op i 100% og derefter sker opregulering 
på slaven. 
 
Ved nedregulering reguleres slaven først ned til sit minimum, hvorefter yderligere 
nedregulering foregår på masterkompressoren. 
 
Når masteren har nået slave stop (setpunkt  U/F3) stoppes slaven og regulering foregår 
alene på masteren. 
 
Signaler til slaven om op- og nedregulering af kapacitet bliver udsendt af 
masterkompressoren, som samtidig automatisk starter slaven i tilfælde af cutout eller 
strømbegrænsning. 
 
For at en slave kan starte, skal det foruden startsignal samt slave- kap.- op- signal fra 
masteren være opfyldt, at 
 
- Genstartstid er udløbet. 
- Reset af eventuel cutout. 
- Kapacitetsstemplet er i minimum (C-abs < 15%). 
 
Ved stop af slaven startes oliepumpe m.m. som ved stop af en master-kompressor. 
     
Ved driftsformer, hvor der indgår flere slaver, vil slave nr. 1 virke som master for slave 
nr. 2 osv.  Dog reguleres der på det sugetryk, som den “rigtige” master registrerer, 
medmindre der for masterkompressoren er tale om tavledrift med ekstern setpunkt. 
 
3.  TAVLEDRIFT 
 
CELLmatic 1502 leverer mulighed for 2 måder at køre tavledrift på. 
 
I.   Tavledrift med eget setpunkt (vælg DRIFT/5). 
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Kompressoren skal have et startsignal før den kører og vil derefter opføre sig som 
om den var en kompressor der var indstillet til driftsformen 'MASTER”, dvs. den 
kører efter eget setpunkt. 
BEMÆRK: Kompressoren vil kun starte, hvis sugetrykket PSUG (°C] > (PSUG SETP + 

PSUG START) eller brinetemperaturen TBRINE > (TBRINE SETP + 
TBRINE:START) og vil stoppe igen, hvis P° (°C) < (PSUG SETP - PSUG STOP) 
eller TBRINE < (TBRINE SETP + TBRINE STOP). 

 
II. Tavledrift med ekstern setpunkt (vælg DRIFT/4) 
Kompressoren starter på ekstern signal og kører efter ekstern setpunkt.  Fra 
hovedtavlen gives konstante digitale signaler om kapacitet op og ned.  Disse 
signaler omsættes af CELLmatic 1502 til impuls-pausesignaler for kompressorens 
magnetventiler. 
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4.  MANUEL DRIFT 
 
Manuel drift kan vælges ved at indtaste DRIFT/3 i SETUP1, men for at betjene 
kompressoren manuelt skal man over i MANUEL-menuen.  Tryk <��> for at 
komme tilbage til opstartsbilledet og aktiver <F3>. 
 
BEMÆRK:  Hvis man f.eks. kører master-drift og ønsker at skifte over til manuel-drift 

kan dette gøres uden at man behøver at vælge driftsformen “MAN” under 
SETUP1: Fra opstartsbilledet aktiveres <F3> hvorefter der skiftes over til 
manuel-drift, i det øjeblik der trykkes på “START” (F4). 

 
 
 
F6 
F5 
F4 
F3 
F2 
F1 
 
 
 
F6 
F5 
F4 
F3 
F2 
F1 

 
 
De to figurer illustrerer forskellen i display billederne for en GSV og en GSF 
skruekompressor. Øverst er display billedet for en GSV vist, og nederst vises det 
begrænsede display billede for en GSF. 
 
Hvis kompressoren eller pumpen ønskes startet tastes START <F4> efterfulgt af 1 eller 
2. Hvis kompressoren startes, vil oliepumpen også være i drift, afhængig af hvilken 
pumpetype, der er valgt, se setp. R. 
 
Med F2 kan den ønskede kapacitet angives, hvorved kompressoren skal køre.  Der vil 
da blive sendt impulser til magnetventilen og kapacitetsglideren bliver ind reguleret til 
den ønskede kapacitet. Indtastes her -10 eller 110 vil magnetventilen få konstant signal 
om at sænke/øge kapaciteten.  Hvis der indgives værdien 999 vil regulering af 
kapaciteten ske som ved masterdrift, dog ignoreres PSUG START / PSUG STOP og TBRINE 
START / T BRINE STOP. 
 
Med F3 kan man vælge det volumenforhold, man ønsker kompressoren skal køre ved.  
Volumenglideren vil her ligeledes blive reguleret på plads ved impulser. Ved at 
indtaste 2,0 eller 6,0 vil signalet om at sænke / øge volumenforholdet være konstant.  
Hvis der indgives værdien 9.9 vil computeren beregne og placere volumenglideren ved 
det optimale volumenforhold givet ved sugetrykket og afgangstrykket.  På MANUEL-

        01-01-93 17:25:35  
MANUEL/ 
CLA         :Vi Kompres.          0.0 
KALIBRER    :C-pos                      0.0 % 
START       :1=kompr. 2=pumpe    0 
NY (F3)     :Setpunkt Vi                9.9 
NY (F2)     :Setpunkt C-Ps            999.0% 
STOP    :GSV                                         STOP 

        01-01-93 17:25:35  
MANUEL/ 
CLA         :Vi Kompres.          0.0 
KATIBRER    :C-pos                      0.0    % 
START       :1=Kornpr. 2=Pumpe    0 
 
NY (F2)     :Setpunkt C-Pos            999.0% 
STOP :GSF                                          STOP 
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billedet vil de ønskede værdier samt de aktuelle værdier for kapacitet og 
volumenforhold blive udlæst i tekstfeltet. 
Fl benyttes til stop af kompressor og pumpe og der vil blive skrevet “MAN.STOP” i 
melde-linien. 
 
KALIBRERING 
  
På MANUEL-billedet kan der med F5 vælges en menu, som anvendes ved kalibrering 
af potentiometrene, der aflæser kapacitets- og volumen-glidernes positioner. 
 
 
 
F6 
F5 
F4 
F3 
F2 
F1 
 
 
 
 
F6 
F5 
F4 
F3 
F2 
F1 

 
 
Kalibrering foretages ved at starte kompressoren eller oliepumpen. Indgiv –10 i 
setpunkt C-pos og 6,0 i setpunkt Vi. Kapacitetsglideren vil nu blive tvunget i minimum 
og volumenglideren i maksimum.  Når værdierne på de to øverste tekstlinier ikke 
ændres mere, er ydergrænserne nået.  Værdierne aflæses og noteres. 
 
Indtast nu 110 for C-pos og 2.0 for Vi. Kapacitetsglideren vil da køre i maksimum og 
volumenglideren i minimum. 
Som før aflæses de variable værdier på de to øverste linier, når ydergrænserne er nået 
og værdierne noteres. 
De 4 noterede værdier for glidernes maksimum og minimum positioner indgives under 
setpunkt  S (se afsnittet om setpunkter), hvorefter potentiometrene er kalibreret. 
 

 

        01-01-93 17:25:35  
MANUEL/KALIBRER/ 
CLA :Volumen position  0 ohm 
 :Kapacitet pos  0 ohm 
START     :1.Kompr. 2-Pumpe  0 
NY (F3)   :Setpunkt Vi                       2.2 
NY (F2)   :Setpunkt C-pos                     0.0 % 
STOP                   :                                         STOP 

        01-01-93 17:25:35  
MANUEL/KALIBRER/ 
CLA : 
 :Kapacitet pos  0 ohm 
START     :1.Kompr. 2-Pumpe  0 
 
NY (F2)   :Setpunkt C-pos                     0.0 % 
STOP                   :                                         STOP 
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 SETUP AF KOMPRESSOR 
 
 Anlægsdata og elektriske data fastlægges under SETUP1/SETUP2. 
 Husk at indgive kodeordet for at SETUP2 bliver aktiv. 
 
 
 
 
 
F6 
F5 
F4 
F3 
F2 
F1 

 
 
 
KOMMUNIKATION, PROFIBUS, MENU 5 
 
Med SETUP2-menuens F5, MENU 5 gives adgang til data, som berører styringens 
kommunikation med andre kompressorer via et profibus system. 
 
 
 
 
F6 
F5 
F4 
F3 
F2 
F1 
 

 
 
F5 For at foretage denne kommunikation skal alle implicerede tavler være forsynet 

med et kommunikationskort (en såkaldt profibus).  Hvis dette tillæg er monteret, 
kan man i ovenstående menu med F5 vælge, om kommunikationen skal være aktiv 
(1=JA) eller ej (0=NEJ). 

 
F4/F3 
 En kompressor og dens styring kan via en menu, som kun særligt instrueret 

personale har adgang til, tildeles et identifikationsnummer, her kaldet 'Node-nr.'. 
Når flere kompressorer er forsynet med profibus, og de endvidere har fået tildelt et 
node-nr., kan man med F3 og F4 fortælle, hvilke kompressorer, der kører som 
henholdsvis master eller slave i forhold til pågældende kompressor.  Man må ikke 
under F3 og F4 have styringens eget nodenummer stående! 
 

F2 Her indgives styringens eget ønskede nodenummer (identifikationsnummer). For 
at kunne gøre dette skal kodeord “1,8” være indgivet. 

 
 

        01-01-93 17:25:35  
SETUP 1/SETUP 2/ 
CLA : 
MENU 5     :Kommunikation         date 
 
MENU 3      :Elektriske              date 
MENU 2     :Anlægs                 date 
STOP                :                                        STOP 

        01-01-93 17:25:35  
SETUP 1/SETUP 2/MENU 5/ 
CLA                 : 
KOMMUNIC. :Vælg  0=NEJ  1=JA          NEJ 
NY (F4)           :Næste (slave)             0 Node 
NY (F3)           :Forrige kompressor                 0 Node 
NODE NR.      :Indgiv eget nr.                        0 Node 

STOP           :                                                      STOP 
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ANLÆGSDATA, MENU 2 
 
Med SETUP2-menuens F2 (MENU 2) gives adgang til at fastlægge 4 anlægsdata for 
kompressoren. 
 
 
 
 
F6 
F5 
F4 
F3 
F2 
F1 

 
 
F5: Motor cut tid 

Styretavlen anvender tilbagemeldingen fra kompressormotorens stjerne-trekant 
starter (om at starteren er i trekant) til at registrere, at kompressoren kører.  
Forsvinder dette signal, vil styretavlen melde fejl.  For at undgå fejlmeldingen 
ved opstart, hvor starteren endnu ikke har koblet om fra stjerne til trekantsstilling, 
indsættes her med F5 en tidsforsinkelse af fejlmeldingen.  Tidsforsinkelsen løber 
fra det øjeblik, man har givet startsignal til motoren og kaldes for “Motor cut 
tid”.  Kan indsættes fra 5 til 30 sek. 

 
F4: Stoptid 

Med F4 indgives den tid, som kompressoren skal køre efter, at der er indgivet 
STOP eller CUTOUT. 
Værdien kan indgives mellem 0 og 120 sekunder og betegnes STOP-TID.  Ved 
kompres-sorer, som kører med stor differens mellem kondenseringstryk og 
sugetryk, indgives en lille stop-tid. 
BEMÆRK: Hvis stoptiden er for lang og der samtidig er et stort differenstryk 

tilstede, vil unormal periodisk alarm kunne observeres ved stop af 
kompressoren.  Dette fremkommer ved “olieskvulp” og bør undgås  
ved at nedsætte stoptiden. 

 
 F3:   Kompressortype 

Her kan kompressortypen ændres, hvis man efter en koldstart har indgivet forkert 
type.  For at foretage ændringen, skal kodeord ”l,8” være indgivet. Ændres 
kompressortypen vil visse displaybilleder og setpunkter blive ændret. 

 
 F2:   Power kit 

Med F2 (under MENU 2) kan man angive, om magnetventilen, der anvendes til 
POWER KIT en normally open NO eller normally closed NC. 

 
Power kit kan benyttes, hvis kompressorens suge-kontraventil har brug for hjælp 
til at lukke, når kompressoren stoppes.  Funktionen af power kit er, at ved 
kompressorstop vil der i 15 sekunder blive sendt højtryksgas over i sugeventilen 
på en sådan måde, at ventilen tvangslukkes. 

 

        01-01-93 17:25:35  
SETUP 1/SETUP 2/MENU 2/ 
CLA               : 
NY (F5)         :Motor cut tid             10.0 sek. 
NY (F4)         :Stop tid         (sek)        20.0 sek. 
KOMP.TYPE:Valg 1-GSV 2.GSP                     0. 
POWERKIT  :Valg 0-NO   1-NC                   NO 
STOP             :GSV                                               STOP 
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ELEKTRISKE DATA, MENU 3 
Med SETUP2 menuens F3 (MENU 3) gives adgang til at få udlæst 2 analoge 
procesvariable, som et 4 til 20 mA signal på udgang 0 eller 1. 

 
 
 
 
 
F6 
F5 
F4 
F3 
F2 
F1 

 
 
For de to udgange kan frit vælges mellem: 
 

0 = Ingen udlæsning. 
1 = YDELSE 0-100% » 4-20 mA, beregnet værdi. 
2 = AMPERE 0-150% » 4-20 mA, målt motorstrøm. 
3 = OLIEDIFFERENSTRYK 0-25 bar » 4-20 mA, beregnet værdi. 
4 = SUGETRYK -1 - +6 bar » 4-20 mA, målt værdi P-sug. 
5 = AFGANGSTRYK 0-25 bar » 4-20 mA, målt værdi P-afgang. 

 
Med F5 kan der vælges, hvilken variabel, der ønskes på analog udgang 1 ved at angive 
et af ovenstående tal fra 0 til 5. Den valgte variabel til udgang 1 udlæses i tekstfeltets 
øverste linie og i linien nedenunder udlæses værdien (4 til 20 mA værdi). 
Tilsvarende vil F3 kunne vælge variabel på analog udgang 0 og variabel og værdi for 
denne vil blive vist på de 2 næste tekstlinier. 
 

        01-01-93 17:25:35  
SETUP 1/SETUP 2/MENU 3/ 
CLA               :Analog udgang 1 INGEN 
NY UDG 1    :Valg:0 1 2 3 4 5              0.0 mA 
                       :Analog udgang 0. INGEN 
NY UDG 0    :Valg:0 1 2 3 4 5              0.0 mA 
                       : 
STOP             :GSV                                    STOP 
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SETPUNKTER 
 
I dette afsnit vil de enkelte setpunkter blive beskrevet med hensyn til funktion. 
Generelt for setpunkterne gælder det, at  funktionstasterne F2 til F5 entydigt anvendes 
til at ændre værdien angivet i  tekstlinien ud for pågældende funktionstast. 
I beskrivelsen af setpunkterne vil der derfor stå nummeret på funktionstasten efterfulgt 
af en forklaring.  Bagest i  denne beskrivelse af styringen er der en oversigt over alle 
setpunkter med angivelse af minimum/maximum grænser samt opstartsværdier. 
  
SETPUNKT A: 
 
 
 
F6 
F5 
F4 
F3 
F2 
F1 

 
 
F5:    P-SUG SETP 1 
Her angives det sugetryk (i grader Celsius), som kompressoren skal indregulere sig 
efter. Idet kompressoren har mulighed for at skifte hurtigt om mellem to setpunkter (1 
og 2) for sugetrykket, er dette den ønskede værdi, når kompressoren skal køre efter 
sugetryk 1. Hvorvidt der skal reguleres efter setpunkt 1 eller 2 for sugetryk eller 
eventuelt efter brinetemperatur, afgøres af, hvad der er indgivet under setpunkt E samt 
af signalet på resistans indgang 4. Resistans indgang 4 giver et digital signal ved 
anvendelse af ”kit setpunkt 1/2”, standard er indgang OFF. 
 
Resistans indgang RIN 4 Brineregulering SETP. E/F2 

aktiv 
Der reguleres efter: 

OFF NEJ Psug setp1 (setp. A/F5) 
OFF JA Brinetemperatur (setp. E/F5) 
ON NEJ Psug setp 2 (setp. T/F4) 
ON JA Psug setp 2 (setp. T/F4) 

 
F4:    P-SUG AFLAST 
Hvis dette sugetryk (i grader Celsius) underskrides, vil kompressoren begynde at 
aflaste, hvilket vil sige, at den regulerer ned i kapacitet.  Nedreguleringen sker ved at 
presse kapacitetsstemplet mod minimum indtil trykket igen er over det indgivne 
sugetryk “P-SUG AFLAST”.  På display-billedets meldelinie vil der samtidig stå 
“AFLAST”, men der vil ikke komme nogen alarm, idet denne tilstand betragtes som en 
reguleringssituation. 
 
F3:    P-SUG CUTOUT 
Underskrides dette sugetryk ( i grader Celsius) vil kompressoren stoppe og 
meddelelsen “ST.P-SUG” vil fremkomme i displayet.  Denne stoptilstand giver ingen 

        01-01-93 17:25:35  
SETPUNKTSET A-E/SETP.  A/ 
CLA          : 
NY (F5)    :P-sug setp 1            -30.0 C 
NY (F4)    :P-sug aflast             -40.0 C 
NY (F3)    :P-sug cutout            -45.0 C 
NY (F2)    :Genstartstid                  30.0 Min.                       
STOP        :GSV                                                    STOP 
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alarmmelding og vil endvidere resettes, når sugetrykket igen er nået over dette setpunkt 
(P-SUG CUTOUT). 
 
 
 
F2:    GENSTARTSTID 
Tiden, der indgives her, er det antal minutter, som en genstart af kompressoren vil være 
forsinket med. Tiden regnes fra sidste kompressorstart og har til hensigt at beskytte 
kompressor-motoren mod overbelastning på grund af for mange starter.  Er 
genstartstiden ikke udløbet og kompressoren stoppes, vil der i displayets meldelinie 
fremkomme teksten “GENSTART”, såfremt kompressoren forsøges startet. Vil man 
alligevel tvinge kompressoren til at starte, kan genstartsforsinkelsen ignoreres ved tryk 
på <F6> (Clear Alarm, “CLA”). 
 
SETPUNKT B 
 
 
 
F6 
F5 
F4 
F3 
F2 
F1 

 
 
F5:    P-SUG START (+) 
Ved drift, hvor kompressoren regulerer efter eget setpunkt for sugetryk, vil 
kompressoren starte, når sugetrykket er det i dette setpunkt angivne antal grader højere 
end setpunktet for sugetryk (Setp A/F5). 
 
F4:    P-SUG STOP (-) 
Ved drift, hvor kompressoren regulerer efter eget setpunkt for sugetryk vil 
kompressoren stoppe når sugetrykket er det i dette setpunkt angivne antal grader under 
setpunktet for sugetryk (Setp A/ F5). 
 
F3:    PROPORTIONALZON (+/-) 
Denne værdi angiver, hvor mange grader over og under setpunktet for 
sugetryk/brinetemperatur, der vil blive foretaget proportionalzoneregulering. Inden for 
proportionalzonen vil kapacitetsreguleringen ske langsommere og langsommere, jo 
nærmere trykket kommer setpunktet for sugetryk (setp A/F5) / brinetemperatur (setp.  
E/F5) 
 
F2:    REG-FRI ZONE (+/-) 
Denne værdi angiver, hvor mange grader over og under setpunktet for 
sugetryk/brinetemperatur, der ikke vil blive foretaget regulering (dødbånd). 
 
 

        01-01-93 17:25:35  
SETPUNKT SET A-E/SETP.  B/ 
CLA               : 
NY (F5)         :P-sug start (+)  2.0 C 
NY (F4)         :P-sug stop (-) 2.0 C 
NY (F3)         :Proportionalzon                1.0 C 
NY (F2)         :Reg.fri zone +/- 0.5 C  
STOP             :GSV                                               STOP 
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Nedenfor er vist et eksempel på kompressorens setpunkter: 
 
SETP A/F5 P-SUG SETP 1 -  40°C SETP B/F5      P-SUG START(+)            
4,0°C 
SETP A/F4 P-SUG AFLAST -  45°C SETP B/F4      P-SUG STOP (-)               
3,0°C 
SETP A/F3 P-SUG CUTOUT -  47°C SETP B/F3      PROP. ZONE (+/-)           
2,0°C 

SETP B/F2      REG-FRI ZONE(+/-)       
0,5°C 

 
 

 
 
 
BEMÆRK:  Hvis kompressoren kører efter eget setpunkt for sugetryk, vil 

kompressoren på grund af  ”P-SUG STOP” aldrig regulere trykket ned til 
”P-SUG AFLAST” eller ”P-SUG CUTOUT”.  Disse to tryk vil kun kunne 
opnås, hvis kompressorens driftsform er manuel, eller tavle-styring efter 
externt setpunkt.  Da “P-SUG CUTOUT” resetter sig selv, når trykket 
igen er nået over setpunkt for ”P- SUG CUTOUT”, vil kompressoren ved 
driftsformen tavledrift efter externt setpunkt starte.  Ved manuel drift skal 
der igen trykkes start af kompressor. 

 



Manual GSV/GSF skruekompressoraggregat 
Betjening af CELLmatic 1502    
   

Side 27 af 60 

Thy-tronic I/S – Bjørnevej 8c – DK 7700  Thisted – Tel.: +45 97982344 – Email.: Info@thytronic.dk 
 

SETPPUNKT C 
 
 
 
 
F6 
F5 
F4 
F3 
F2 
F1 
 
 
F5:   MINIMUMKAPACITET 
Ved start af kompressoren vil kapaciteten altid blive reguleret op til den her angivne 
minimumskapacitet. Hvis kompressoren kører som slave, vil den altid køre op til 
minimum 25%,  uanset om der her er indtastet f.eks. 20%. 
 
F4:    AMP.FORB. NORMAL 
Dette setpunkt indgives i % og angiver, hvor meget det normale strømforbrug er. 
Indgives her f.eks. 100% vil det svare til, at kompressorens motor må køre med 
fuldlaststrøm hele tiden. Hvis motorstrømmen når op på denne værdi minus 10% 
halveres signaler til opregulering af kapacitet.  Når motorstrømmen op på denne værdi 
minus 3% stoppes opregulering, og hvis motorstrømmen alligevel når over denne 
værdi reguleres kapacitetsglideren nedad for at aflaste kompressoren. I sidstnævnte 
tilfælde vil der blive skrevet ”AMPERE” i displayets meldelinie og der gives besked til 
en eventuel slave om at starte. 
 
F3:    P-TRYKAFG, ALARM 
Dette afgangstryk (i grader Celsius) vil udløse alarm og kompressoren vil samtidig 
begynde at regulere ned i kapacitet. 
 
F2:    P-TRYKAFG. CUTOUT 
Dette afgangstryk (i grader Celsius) vil stoppe kompressoren øjeblikkeligt. 
 
SETPUNKT D 
 
 
 
F6 
F5 
F4 
F3 
F2 
F1 

 
 
F5:   KAP. OP FAKTOR 
Jo større værdi (%), der indgives her, jo hurtigere sker opregulering, idet denne værdi 
er proportional med længden af impulsen for kapacitet - op. 
 

        01-01-93 17:25:35  
SETPUNKT/SET A-E/SETP. C/ 
CLA               : 
NY (F5)         :Minimumkapacitet            50.0 % 
NY (F4)         :Amp.forb. normal          100.0 % 
NY (F3)         :P-trykafg. alarm                 40.0 C 
NY (F2)         :P-trykafg.cutout                 45.0 C 
STOP             :GSV                                               STOP 

        01-01-93 17:25:35  
SETPUNKT/SET A-E/SETP. D/ 
CLA             : 
NY (F5)       :Kap.op faktor 25.0 
NY (F4)       :Kap.ned faktor 50.0 
NY (F3)       :Væskeindspr. Off           40,0  C 
NY (F2)       :Væskeindspr. On 45,0  C 
STOP           :GSV                                                 STOP 
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F4:    KAP. NED FAKTOR 
Som F5, hvor der her om tale om impulsen for nedregulering af kapacitet.  Værdien her 
skal typisk være større end værdien ovenfor.  For begge setpunkter gælder, at jo større 
differens, der er mellem afgangstryk og sugetryk, jo mindre skal reguleringsfaktoren 
være for at undgå pendling af kapacitetsstemplet. 
 
F3:    VÆSKEINDSP.OFF 
Ved denne olietemperatur, målt i oliemanifolden, lukker magnetventilen i 
væskeledningen til indsprøjtningsventilen (kun monteret på kompressorer, der køles 
ved væskeindsprøjtning). 
 
F2:    VÆSKEINDSP.ON 
Ved  denne olietemperatur åbner magnetventilen for tilførsel af flydende kølemiddel til 
indsprøjtningsventilen (kun monteret på kompressorer, der køles ved 
væskeindsprøjtning). 
 
  
SETPUNKT E 
 
 
 
F6 
F5 
F4 
F3 
F2 
F1 

 
 
F5:   T-BRINE SETP 
Her indgives den brinetemperatur (i grader Celsius), som kompressoren skal tilpasse 
kapaciteten efter, såfremt der ønskes brineregulering.  Kan kun anvendes ved 
driftsformerne ”MASTER” og ”TAVLE MED EGET SETPUNKT”(= TAVLE5). 
 
F4:   T-BRINE START 
Ved drift, hvor kompressoren regulerer efter setpunkt for brinetemperatur, gives 
startsignal til kompressoren, når temperatures af brinen er det i dette setpunkt angivne 
antal grader højere end setpunktet for brinen (setp.  E/F5). 
 
F3:   T-BRINE STOP 
Ved brineregulering stopper kompressoren, når brinetemperaturen er det i dette 
setpunkt angivne antal grader lavere end setpunktet (setp.  E/F5). 
 
F2:   BRINEREGULERING JA/NEJ 
Såfremt driftsformen er ”MASTER” eller ”TAVLE5” og Resistans indgang 4 
endvidere er OFF, vil regulering foregå efter brinetemperaturen, såfremt der svares JA 
ved dette setpunkt, brinetemperaturen registreres via analog indgang 5, hvor -50 til 
+50°C svarer til 4-20 mA. 
 

        01-01-93 17:25:35  
SETPUNKT/SET A-E/SETP. E/ 
CLA             : 
NY (F5)       :T-brine setp            0.0 C 
NY (F4)       :T-brine start +  5.0 C 
NY (F3)       :T-brine stop  -           5.0 C 
BRIENREG :Valg 0=NEJ 1=JA                      NEJ 
STOP           :GSV                                                 STOP 
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SETPUNKT I 
 
 
 
F6 
F5 
F4 
F3 
F2 
F1 

 
 
F5:    TRANSFORMER FAKT. 
Transformerfaktoren indtastes, for at computeren kan finde ud af, hvor meget 
fuldlaststrømmen er for motoren.  Transformerfaktoren bestemmes ved:  
Transformerfaktor =  (måletransformerens primærside) 

        motorens fuldlaststrøm 
 
Anvendes f.eks. måletransformer, hvor primærstrømmen er 200 A samt en motor med 

nominel strøm på 180 A, bliver transformerfaktoren  
180

200
  = 1,11 

BEMÆRK: CELLmatic 1502 skal have et 4-2OmA signal svarende til 0-100% 
primærstrøm på måletranformeren. 

 
F4:    AMPEREFORPBRUG MAX 
Motorstrømmen udregnes i % ved hjælp af transformerfaktoren indgivet ovenfor.  Hvis 
denne strøm overstiger det her indgivne setpunkt for max. ampereforbrug, nedreguleres 
kompressorens kapacitet med konstant signal, indtil motorstrømmen har nået 
setpunktet for normal motorstrøm (setp. C/F4).  Samtidig med denne nedregulering 
vises ”AMPERE” på displayets meldelinie. 
 
F3:    TÆND VARME 
Ved denne olietemperatur, målt i olieudskilleren, vil varmelegemet blive tændt, når 
kompressoren er ude af drift. Varmelegemet slukker, når olietemperaturen er 5°C over 
setpunktet. Der bør altid indtastes en temperatur, som er højere end 
omgivelsestemperaturen for at undgå kondensering af kølemiddel i olieudskilleren. 
 
F2:    VARMESYSTEM 
Her bestemmes, om varmelegemet ved stilstand skal tændes, såfremt ovenfor angivne 
olietemperatur underskrides.  Varmelegemet vil endvidere blive afbrudt, hvis 
olieniveauet i olieudskilleren er for lavt. 
 

        01-01-93 17:25:35  
SETPUNKT/SET I-L/SETP. I/ 
CLA             : 
NY (F5)       :Transformerfakt.                             0.00 
NY (F4)       :Ampereforbr. Max 110.0 
NY (F3)       :Tænd varmelegeme                      40.0 C 
Varmeayat   :Aktiv 0-NEJ 1-JA                      NEJ 
STOP           :GSV                                                 STOP 
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SETPUNKT J 
 
 
 
F6 
F5 
F4 
F3 
F2 
F1 
 
 
F5:    MIN T-OLIE ALARM 
Når kompressoren er i drift, vil der blive udløst alarm, såfremt olien i olieudskilleren 
underskrider denne temperatur.  Samtidig vil der i displayets øverste venstre hjørne stå 
”ALARM LT-OLIE”. 
 
F4:    MIN T-OLIE CUT 
Kompressoren vil blive stopper, hvis olien i olieudskilleren underskrider denne 
temperatur, og der vil stå ”CUTOUT LT-OLIE” i displayets øverste venstre hjørne. 
 
F3:    MAX T-OLIE ALARM 
Hvis olietemperaturen målt i oliemanifolden overstiger denne temperatur vil der blive 
givet en alarm, og der vil stå ”ALARM HT-OLIE” i displayets øverste venstre hjørne. 
 
F2:    MAX T-OLIE CUT 
Overskrider olien i manifolden denne temperatur vil kompressoren blive stopper og der 
vil stå ”CUTOUT HT-OLIE” i displayets øverste venstre hjørne.  Alarm og cutout på 
høj olietemperatur er forsinket 3 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         

        01-01-93 17:25:35  
SETPUNKT/SET I-L/SETP. J/ 
CLA             : 
NY (F5)       :Min T-Olie alarm         10.0 C 
NY (F4)       :Min T-Olie cut                5.0 C 
NY (F4)       :Max T-Olie alarm         70.0 C 
NY (P2)       :Max T-Olie cut             75.0 C 
STOP           :                                                    STOP 
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SETPUNKT K 
 
 
 
 
F6 
F5 
F4 
F3 
F2 
F1 

 
 
F5:    FILTERDIFFALARM 
Hvis trykfaldet over oliefilteret overstiger denne værdi udløses efter 30 sekunder 
alarm, og der vil stå ”ALARM FILTERDIFF.” i displayets øverste venstre hjørne. 
 
F4:    FILTERDIFF CUT 
Hvis trykfaldet over oliefilteret overstiger denne værdi vil kompressoren efter 5 
minutters forsinkelse blive stoppet, og der vil stå ”CUTOUT FILTERDIF.” i displayet.. 

 
Hvis aggregatet er udstyret med en ekstra tryktransmitter, som måler olietrykket 
(POFILT) umiddelbart før filteret, beregnes filtertrykfaldet ved alle pumpetyper som  
Filtertrykfald = POFILT – POLIE  

 
Ellers bestemmes filtertrykfaldet på følgende måde: 

 
Prelubepumpe: 

 
Filtertrykfald = PTRYKAFG - POLIE, hvor PTRYKAFG er afgangstrykket, og POLIE er 
olietrykket målt i Manifolden.  

 
Cycling eller full lube pumpe:  

 
Hvis (PTRYKAFG - PSUG) < 4,5 bar: Filtertrykfald = (PTRYKAFG - POLIE) + 1 

 
Hvis (PTRYKAFG - PSUG) >= 4,5 bar: Filtertrykfald = PTRYKAFG - POLIE 
 
F3:   OLIEDIFFTRYK ALR 
Hvis oliedifferenstrykket underskrider dette tryk udløses alarm, og der vil stå 
”ALARM OLIEDIFF” i displayets øverste venstre hjørne.  Oliedifferenstrykket 
beregnes som:  

 
OLIEDIFF.TRYK = [POLIETRYK - (1,2 X PSUGETRYK + l)] bar. 

 
Alarmen er forsinket 5 minutter de første 12 minutter efter start, derefter er 
forsinkelsen 2 minutter. 
 
F2:   OLIEDIFFTRYK CUT 

                                                           01-01-93 17:25:35  
SETPUNKT/SET I-L/SETP. K/ 
CLA             : 
NY (F5)       :Filterdiff alarm         1.8 Bar 
NY (F4)       :Filterdiff cut out          2.3 bar 
NY (F4)       :Oliedifftryk alr         2.0 Bar 
NY (P2)       :Oliedifftryk cut        1.0 Bar 
STOP           :                                                    STOP 
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Hvis oliedifferenstrykket underskrider dette tryk stoppes kompressoren, og der vil stå 
”CUTOUT OLIEDIFF” i displayet.  Dette stop er forsinket 10 minutter de første 12 
minutter efter start, derefter er forsinkelsen 3 minutter. 
SETPUNKT L 
 
 
 
F6 
F5 
F4 
F3 
F2 
F1 
 
 
F5:    T-TRYKRØR ALARM 
Hvis trykgastemperaturen overskrider denne temperatur udløses alarm, og der vil stå 
”ALARM TTRYKRØR” i displayets øverste venstre hjørne. 
 
F4:    T-TRYKRØR CUTOUT 
Hvis trykrørstemperaturen overskrider denne temperatur stoppes kompressoren, og der 
vil stå ”CUTOUT TTRYKRØR” i displayet. 
Trykrørstemperaturen måles af en PT-100 føler, som typisk er placeret i trykrøret 
mellem kompressoren og olieudskilleren. 
 
F3:    T-SUG ALARM 
Hvis sugetemperaturen, målt med PT-100 føler i sugeventilen, underskrider denne 
temperatur, gives der alarm, og der vil stå ”ALARM T-SUG” i displayet.  Denne alarm 
skal advare mod, at man nærmer sig den tilladelige minimumstemperatur for det gods, 
kompressoren er lavet af. 
 
F2:    VOLUMEN REG, FAKT 
Værdien indsat her er proportional med impulslængden på regulering af 
volumenglideren. Ved kompressorer, der kører med stort differenstryk mellem 
afgangstryk og sugetryk indtastes en lav værdi for at undgå pendling. 
 

        01-01-93 17:25:35  
SETPUNKT/SET I-L/SETP. L/ 
CLA             : 
NY (F5)       : T-trykrør alarm                90.0 C 
NY (F4)       : T-trykrør cutout             100.0 C 
NY (F4)       : T-sug alarm                    -45.0 C 
NY (P2)       : Volumenreg.fakt.             25.0 
STOP           :                                                    STOP 
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SETPUNKT R 
 
 
 
F6 
F5 
F4 
F3 
F2 
F1 
 
 
F5:    KØLEMIDDEL TYPE 
Tryk <F5> efterfulgt af kølemiddelstype: 

 
12 (=R12), 22 (=R22), 134 (=R1 34a), 404 (=R404a), 502 (=R502) og 717 (=R717). 
 
F4:    PUMPE TYPE 
 
Her kan vælges mellem PRELUBE (=0), CYCLING (=1) eller FULL LUBE (=2), som 
virker på følgende måde: 
 
PRELUBE:  Ved drift af kompressor stoppes oliepumpen, når 

PTRYKAFGANG - PSUG > 4,3 bar og startes igen, når 
PTRYKAFGANG - PSUG < 3,3 bar 

CYCLING:        Ved drift af kompressor stoppes oliepumpen, når 
PTRYKAFGANG - PSUG > 6,5 bar, og startes igen, når  
PTRYKAFGANG - PSUG < 5,5 bar 

FULL LUBE: Pumpen kører altid, når kompressoren kører. 
 
F3:    INDSP. JA/NEJ 
 
Er kompressoraggregatet forsynet med væskeindsprøjtningskøling vælges her ”JA” 
(=1). 
 
F2:    KOMPRESSOR STØRRELSE 
 
Her skal kompressorstørrelsen angives.  Kompressorstørrelsen kan aflæses på 
typeskiltet, som er placeret på kompressorblokken. Mulige størrelser er: 50, 64, 84,111, 
147, 185, 263,331, 412 og 562. 
 

        01-01-93 17:25:35  
SETPUNKT/SET R-U/SETP. R/ 
CLA              : 
KØLEMIDD. :Angiv type                0 
PUMPETYPE :0=pre  1=cyc  2=on  PRELUBE 
INDSPR.         :Vælg  0=NEJ  1=JA  NEJ  
KOMP:TYPE :Angiv størrelse          0 
STOP              :                                                    STOP 
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SETPUNKT S 
 
Som beskrevet under afsnittet kalibrering kan man ved hjælp af en speciel menu 
tvangskøre kapacitets- og volumenglider i henholdsvis minimum og maksimum og 
derefter aflæse værdierne for disse positioner. 
Disse værdier indtastes under setpunkt S, som vist nedenfor. 
 
 
 
F6 
F5 
F4 
F3 
F2 
F1 

 
 
 
 
F6 
F5 
F4 
F3 
F2 
F1 

 

        01-01-93 17:25:35  
SETPUNKT/SET R-U/SETP. S/ 
CLA               : 
NY (F5)         :Vol.stempel      min             250 
NY (F4)         :Vol.stempel      max       2 500 
NY (F3)         :Kap.stempel     min              250 
NY (F2)         :Kap.stempel     max 2 500 
STOP             :                                                    STOP 

F5:  Position for volumenglideren i minimum 
F4:  Position for volumenglideren i maximum 
F3:  Position for kapacitetsglideren i minimum 
F2:  Position for kapacitetsglideren i maximum 

        01-01-93 17:25:35  
SETPUNKT/SET R-U/SETP. S/ 
CLA               : 
NY (F5)         :Vi kompres.           2.2 
 
NY (F3)         :Kap.stempel     min              250 
NY (F2)         :Kap.stempel     max       2 500 
STOP             :                                                    STOP 
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SETPUNKT T 
 
 
 
F6 
F5 
F4 
F3 
F2 
F1 
 

 

F6: Start Booster 
 
Når kompressoren er I tilstanden “ klar til at starte”, startes booster kompressoren når der er 
valgt ja i dette setpunkt. Der kan vælges ja eller nej til start af booster. 
 
F5: Kapacitet min. - Regulerings fri 
 
I tilfælde af master/slave drift er dette set punkt vigtig. Når slaven bevæger sig nedad i 
kapacitet og når  den indsatte minimums kapacitet ( sat i set punkt C/F5), vil yderligere 
nedadgående kapacitets regulering blive over taget af masteren ( se beskrivelsen af 
master/slave drift under afsnittet om drifts former) Hvis slaven skulle komme under sit 
minimums kapacitet, vil den modtage et kapacitet op signal. For at undgå pendling ved dette 
set punkt, er det muligt med ”Kap.Min.Reg.Fri” at angive hvor mange procent før minimum, at 
slaven skal give et signal til masteren, om at slaven har nået sit minimum. 
 
F4: P-sug setpunkt 2 
 
Som nævnt under setpunkt A er det muligt at køre efter et alternativ set punkt for suge tryk, ” 
Suge tryk 2” i grader celsius, som indsættes her. Der reguleres efter suge tryk 2 , når 
modstanden på RIN 4 er aktiv. 
 
F3: Booster start 
 
Når suge trykket har nået det her angivne tryk, gives der signal til start af booster 
kompressoren ( = lav tryks kompressoren). Dette signal er sendt på digital udgang 18 (OUT 
18). 
 
F2: Booster stop  
 
Booster kompressoren stoppes når suge trykket på høj tryks kompressoren når det her 
indgivne tryk. Signalet resulterer i at udgang ”OUT 18” kommer i tilstand åben. I tilfælde af at 
høj tryks kompressoren stoppes, stoppes boosteren også.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

        01-01-93 17:25:35  
SETPUNKT/SET R-U/SETP. T/ 
Start Boos      :Ved ready to run                      Nej 
NY (F5)         :Kap.min.reg.fri                           5 % 
NY (F4)         :P-sug setp.2                             -10 C 
NY (F3)         :Booster start                             0,7 Bar    
NY (F2)         :Booster stop                           4,5 Bar   
STOP             :                                                    STOP 
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SETPUNKT U 
 
 
 
F6 
F5 
F4 
F3 
F2 
F1 

 
 
F5:    ECONOMIZER JA/NEJ 
Såfremt kompressoraggregatet er forsynet mod economizer, vælges her JA (=1). Ved 
ydelse > 90% åbnes magnetventilfil economizer (digital udgang 4 ON) og magnetventil 
lukkes igen, når ydelsen kommer under 80% (digital udgang 4 OFF). 
 
F4:    STARTTRYK 
Hvis trykket i olieudskilleren er over trykket indgivet under dette setpunkt kan 
kompressoren ikke startes. Ved forsøg på start vil da fremkomme meddelelsen 
“BYPASS” i displayets meldelinie og digital udgang 5 vil gå ”ON”. Denne udgang vil 
da kunne aktivere en magnetventil placeret i et rør mellem olieudskilleren og 
kompressorens sugeledning. 
 
F3:    SLAVE STOP 
Dette setpunkt har betydning ved master/slave-drift. I en nedreguleringssituation hvor 
slaven har nået sit minimum og hvor masteren er på vej ned, vil slaven blive stoppet, 
når masterens kapacitet er nede på dette setpunkt. 
 
F2:    SLAVE START TID 
Ved master/slave-drift, hvor masterkompressoren er nået op i 100°/, og der er behov 
for yderligere kapacitet, vil slaven blive startet efter en forsinkelse på det antal 
sekunder, der er angivet under dette setpunkt. 
 

        01-01-93 17:25:35  
SETPUNKT/SET R-U/SETP. U/ 
CLA               : 
Economize     :Valg 0=NEJ  1=JA         NEJ 
NY (F4)         :Starttryk                          20.0 Bar 
NY (F3)         :Slave stop                       70.0 % 
NY (F2)         :Slave start tid                  30    sek  
STOP             :                                                      STOP 
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DISPLAYBILLEDER 
 
Der er mulighed for at vælge mellem 6 forskellige displaybilleder, som giver 
oplysninger om kompressorens driftstilstand. 
Når kompressoren er stoppet, vil nogle af driftsparametrene være fastfrosset.  Det vil 
sige, at de bliver ved med at vise den værdi, der blev registreret på det tidspunkt, 
kompressoren blev bedt om at stoppe, enten på grund af en cutout eller anden stop. For 
at man kan se hvilke driftsparametre der opdateres under stilstand, vil fastfrosne 
værdier være angivet ved, at der foran værdien er en parentes uden om den enhed, 
hvormed parameteren angives. 
 
Opstartsbilledet kan betragtes som det første displaybillede mod angivelse af 
driftsparametre. 
Med <F2> kan der såvel fra opstartsbilledet som fra de øvrige displaybilleder skiftes til 
et nyt displaybillede, uden at der ændres på funktionstasternes funktion.  Alle 
displaybillederne ligger i en sløjfe, hvorfor man da kan blive ved med at skifte billede 
med <F2>. 
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 OPSTARTSBILLEDE 
 
 
 
F6 
F5 
F4 
F3 
F2 
F1 

 
 
P-SUG (C) 
 Det målte sugetryk vises her omregnet til en temperatur i grader Celsius. 
YDELSE (%) 
 Ydelsen er en beregnet størrelse, som i % angiver, hvor meget kompressoren 
yder. 
AMPERE (%) 

Viser, hvor meget kompressorens motor er belastet.  Angives i % af motorens 
fuldlaststrøm. 

T-OLIE (C) 
 Angiver den olietemperatur, som PT-100 føleren registrerer i oliemanifolden. 
P-TRYKAFGANG (B) 
 Angiver afgangstrykket i bar (typisk målt i olieudskiller). 
 
Alle aktuelle værdier på dette displaybillede fastfryses i tilfælde af cutout eller stop. 
 
DISPLAYBILLEDE 2 
 
 
 
F6 
F5 
F4 
F3 
F2 
F1 

 
P-SUG C 
 Det målte sugetryk vises her omregnet til en temperatur i grader Celsius. 
P-SUG SETP C 

Her vises det setpunkt for sugetryk, som kompressoren regulerer efter, såfremt 
den regulerer efter et setpunkt. 

P-TRYKAFGANG B 
 Afgangstrykket i bar målt med tryktransmitteren på olieudskilleren. 
P-OLIETRYK B 
 Dette er det olietryk i bar, som tryktransmitteren i oliemanifolden måler. 
C-abs % 

Hvis volumenglideren er i minimum (Vi=2,2) har kapacitetsglideren den længst 
mulige vandring. C-abs er da en lineær udlæsning af denne vandring (0-100%).  

        01-01-93 17:25:35  
 
CLA               :P-sug               (C)        0.0  C 
SETUP 1        :Ydelse              (%)      0.0  % 
SETPUNKT   :Ampere            (%)      0.0  % 
MANUEL      :T-Olie               (C)      0.0  C 
DISPLAY 2   :P-trykafgang    (B)      0.00 B 
STOP             :GSV                                              STOP 

        01-01-93 17:25:35  
DISPLAY 2/ 
CLA               :P-sug                C            0.0  C 
SETUP 1        :P-sug setpkt.    C          0.0  C 
SETPUNKT   :P-trykafgang    B           0.00 Bar 
MANUEL      :P-olietryk         B           0.00 Bar 
DISPLAY 3   :C-abs                 %          0.0  % 
STOP             :GSV                                               STOP 
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Hvis volumenglideren er reguleret op på et højere Vi-forhold vil C-abs 
udlæsningen af kapacitetsgliderens vandring derfor aldrig nå op på 100%. 

         Alle værdier på displaybillede 2 fastfryses ikke i tilfælde af cutout eller stop. 
DISPLAYBILLEDE 3 
 
 
 
F6 
F5 
F4 
F3 
F2 
F1 

 
     
P-SUGETRYK (B) 
 Dette er sugetrykket i bar, målt af tryktransmitteren i sugerøret. 
OLIEDIFFTRYK (B) 
 Dette oliedifferenstryk udregnes som [POLIETRYK - (1,2 * PSUGETRYK + 1)] og 
angives i bar. 
FILTERDIFF (B) 
 Trykfaldet over oliefliteret beregnes som angivet under setpunkt K/F4 og angives 
her i bar. 
P-TRYKAFGANG (C) 

Det afgangstryk, der måles af pågældende tryktransmitter, kan omregnes til en 
temperatur, som her angives i grader Celsius. 

T-TRYKRØR (C) 
Her angives den temperatur, der måles af PT-100 føleren placeret i trykrøret 
umiddelbart efter kompressoren. 

 Alle værdier på dette displaybillede fastfryses i tilfælde af cutout eller stop. 
 
DISPLAYBILLEDE 4 
 
 
 
F6 
F5 
F4 
F3 
F2 
F1 

 
 
BRINETEMP (C) 
 Dette er brinetemperaturen målt i grader Celsius.  Denne værdi fastfryses ved 
stop. 
T-BRINE SETP 
 Her vises setpunktet for ønsket brinetemperatur, indgivet under setp.  E/F5. 
BRINE TEMP C 
 Denne værdi fastlåses ikke ved stop. 
P-OLIE VED FILTER B 

        01-01-93 17:25:35  
DISPLAY 2/DISPLAY 3/ 
CLA               :P-sugetryk       (B)        0.00 Bar 
SETUP 1        :Oliedifftryk     (B)        0.0 Bar 
SETPUNKT   :Filterdiff          (B)        0.0 Bar 
MANUEL      :P-trykafgang    (C)        0.0 c 
DISPLAY 4   :T-trykrør          (C)        0.0 c 
STOP             :GSV                                               STOP 

        01-01-93 17:25:35  
DISPLAY 2/ DISPLAY 3/ DISPLAY 4/ 
CLA               :Brinetemp.      (C)         0.0 C 
SETUP 1        :T-brine setp     C           0.0 C 
SETPUNKT   :Brinetemp       C           0.0 C 
MANUEL      :P olie v filt       B           0.0 Bar 
DISPLAY 4   :C-pos               %           0.0 % 
STOP             :GSV                                               STOP 
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På visse aggregater er der placeret en tryktransmitter til måling af olietrykket lige 
før oliefilteret.  Hvis dette er tilfældet, kan det målte tryk aflæses her.  Hvis 
tryktransmitteren ikke er monteret, vil her blive vist -5,25 bar.  

C-POS 
Er en lineær udlæsning af kapacitetsgliderens aktuelle vandring, idet CPOS er en 
beregnet værdi, som tager hensyn til volumengliderens position, vil CPOS altid gå 
fra 0 til 100%, når kapacitetsglideren bevæges fra minimum til maximum. 

DISPLAYBILLEDE 5 
 
 
 
F6 
F5 
F4 
F3 
F2 
F1 
 
 
VI-KOMPRESSOR ( ) 

Her angives det volumenforhold, som svarer til den aktuelle position af 
volumenglideren. Kompressoren kan trinløst placere volumenglideren i 
positioner, der svaret til et indre volumenforhold i kompressoren fra 2,2 til 5,0. 

VI-OPTIMAL (  ) 
Her angives det volumenforhold, som kan beregnes ud fra afgangstrykket og 
sugetrykket og som volumenglideren stiler efter at placere sig i. 

T-SUG (C) 
 Her vises den sugetemperatur, som PT-100 føleren placeret i sugeventilen 
registrerer. 
T-OLIE SEP C 
 Den målte temperatur af olien i olieseparatoren. 
DRIFTIMER X 10 

Her udlæses antallet af driftstimer opløst i 10 timer. 
 
DISPLAYBILLEDE 6 
 
 
 
F6 
F5 
F4 
F3 
F2 
F1 

 
 
INDSPRØJTNING 

Hvis indsprøjtningskøling er aktiveret, det vil sige ved olietemperaturer over 
setpunkt for “væskeindsp on”  (setp. D/F2), vil der i displayet stå ”ON” til højre 
på tekstlinien. 

OLIEPUMPE 

        01-01-93 17:25:35  
DISPLAY 2/ DISPLAY 3/ DISPLAY 4/ DISPLAY 5/ 
CLA             :Vi-kompres. (  ) 0.0 
SETUP 1      :Vi-optimal (  ) 0.0 
SETPUNKT :T-sug (C) 0.0  C 
MANUEL    :T-olie sep.  C 0.0  C 
DISPLAY 6 :Drift timer X 10  0     h 
STOP           :                                                        STOP 

        01-01-93 17:25:35  
DISPLAY 3/ DISPLAY 4/ DISPLAY 5/ DISPLAY 6/ 
CLA             :Indsprøjtning  OFF  
SETUP 1      :Oliepumpe              OFF 
SETPUNKT :Varme                    OFF 
MANUEL    :Economizer               OFF 
DISPLAY 6 :CELL V/F EPROM 96960 DK V1.0 
STOP           :                                                        STOP 
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 Hvis oliepumpen kører, vil der her stå ”ON” til højre på tekstlinien. 
VARME 
 Hvis varmelegemet er tændt vil der her stå  ”ON” til højre på tekstlinien. 
ECONOMIZER 

Hvis magnetventilen i economizer-ledningen er åben, vil der stå “ON” til højre i 
displayet.  Dette betyder, at economizeren er i drift. 

CELL V/F EPROM 96960 DK V1.0 
 Her angives, hvilken program-version computeren er forsynet med. 
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I/0-BILLEDER 
 
På I/0-billederne (Input/ Output) kan man se, hvilke signaler man har på de analoge og 
digitale indgange og udgange.  Nedenfor er vist hvordan man finder de respektive I/0-
billeder, hvis man starter fra opstartsbilledet. 
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PT-100 FØLERE 
PT-100 følere giver signal på modstandsindgange, som betegnes “R IN 0” til “R IN 4”.  
Disse betegnelser vil være at finde ved klemmerne i CELLmatic 1502. I/0-billedet for 
disse indgange ser ud som vist nedenfor: 
 
 
 
F6 
F5 
F4 
F3 
F2 
F1 

 
R IN 4   OMSKIFTNING MELLEM SETPUNKT 1 OG 2 

Hvis man ved driftsformer MASTER eller TAVLE MED EGET SETPUNKT 
ønsker at regulere kompressoren efter setpunkt 2 for sugetryk (indgivet under 
setp.  T) gives der signal via denne indgang. Når indgangen er OFF reguleres 
efter setpunkt 1 for sugetryk (indgivet under setp.  A) eller efter 
brinetemperatur (indgivet under setp, E) . 

  
R IN 3    T-OLIE KOMPRESSOR 
 Olietemperaturen i grader Celsius målt med PT-100 føler i oliemanifolden. 
R IN 2   T-SUG 
 Sugegastemperaturen i grader Celsius målt med PT-100 føler i sugeventilen. 
R IN 1   T-OLIE SEPARATOR 
 Olietemperaturen målt med PT-100 føler i bunden af olieudskilleren. 
R IN 0   T-TRYKRØR 

Trykrørstemperatur i grader Celsius, typisk målt med PT-100-føler i trykrør 
mellem kompressor og olieudskiller. 

 
ANALOGE INDGANGE 
De analoge indgange (4-20mA) dækker trykmålinger, eventuel måling af 
brinetemperatur, samt måling af motorstrøm. 
Klemmerne i CELLmatic 1502 er betegnet “A IN 0” til “A IN 7” 
 
 
 
F6 
F5 
F4 
F3 
F2 
F1 

 
 
 
A IN 4-7  ANALOGE INDGANGE 4-7 

Med funktionstasten F6 vil I/0-billedet for analoge indgange "A IN 4" til "A IN 7" 
blive vist: se næste I/O-billede. 

 

        01-01-93 17:25:35  
SETUP 1/I/O/PT-100/ 
R IN 4 :Omsk. Setp. 1/2                          OFF 
R IN 3 :T-olie kompr  C           0.0 C 
R IN 2 :T-sug              C      0.0 C 
R IN 1 :T-olic sep.      C         0.0 C 
R IN 0     :T-trykrør         C       0.0 C 
STOP      :                                                    STOP 

        01-01-93 17:25:35  
SETUP 1/I/O/AI 4-20MA/ 
A IN 4-7 :Analoge indg. 4-7 
A IN 3 :Motor ampere                      0.0 % 
A IN 2 :P-olietryk         B                0.00 Bar 
A IN 1 :P-trykafgang    B                 0.00 Bar 
A IN 0     :P-sugetryk        B                   0.00 Bar 
STOP      :                                                  STOP 
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A IN 3   MOTOR AMPERE 

Her vises, hvilket signal der kommer ind på analog indgang A IN 3, idet 4-
2OmA omsættes til 0-100%.  
Hvis denne her visning multipliceres med transformerfaktoren (setp.  I/F5) fås 
motorstrømmen, som vises i opstartsbilledet. 

 
 
A IN 2   P-OLIETRYK B 

Olietrykket i bar målt med tryktransmitter i oliemanifolden. 0-25 baro (= 1-26 
bar absolut) svarer til et signal fra transmitteren på 4-20 mA. 

 BEMÆRK: Udlæsningen i displayet er det absolutte tryk (bara). 
 
A IN 1    P-TRYKAFGANG B 

Afgangstrykket i bar målt med tryktransmitter på olieudskilleren. 0-25 baro 
svarer til et signal fra transmitteren på 4-20 mA. 

 
A IN O   P-SUGETRYK 

Sugetrykket i bar målt mod tryktransmitter i sugeventilen, -1 - +6 baro (= 0-7 
bara) svarer til et signal fra transmitteren  på 4-20 mA. 

 
 
 
 
F6 
F5 
F4 
F3 
F2 
F1 

 
 
A IN 7 DISPONIBEL 
 Disse to analoge indgange anvendes ikke. 

 
A IN 6 T-BRINE IND C 
 Brine temperaturen på retur løbet. 4-20mA…………….. 
 
A IN 5 T-BRINE UD C 

Hvis man ønsker at regulere kompressoren efter en brinetemperatur, skal 
målingen af temperaturen registreres på denne indgang. 4-20mA svarer til -50 
til +50°C.  Hvis der ikke kommer signal på indgangen vil der blive vist -75°C. 

 
A IN 4    P-OLIE V FILTER 

På visse udgaver af GSV-kompressoraggregater er der 4 tryktransmittere i 
stedet for kun 3. Den ekstra tryktransmitter er da placeret i olierøret 
umiddelbart for olien går ind i oliefilteret.  Den udlæste trykmåling er i bar.  
På maskiner uden den ekstra tryktransmitter vil der blive udlæst -5,25 bar i 
feltet. 

        01-01-93 17:25:35  
SETUP 1/I/O/AI 4-20MA/A IN 4-7/ 
 : 
A IN 7 :Disponibel 
A IN 6 :T-brine ind        C  
A IN 5 :T-brine ud         C -75.0C 
A IN 4     :P-olie v.filt        B                  -5.25 bar 
STOP      :                                                    STOP 
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MODSTANDSMÅLINGER, POTENTIOMETRE 
 
Udlæsningen af kapacitets- og volumengliderens positioner foregår enten ved hjælp af 
potentiometre placeret for enden af en indikatorstang eller med hermetiske 
transmittere.  Se eldiagrammet for tilslutning/ændring af aftastning, Ved begge typer 
aftastning anvendes modstandsindgangene “R IN 6” og “R IN 7”. 
 
 
 
 
 
 
 
F6 
F5 
F4 
F3 
F2 
F1 

 
 
R IN 6  VOLUMEN POS 

På potentiometeret (placeret under det dæksel, der er længst væk fra 
kompressorens indgangsaksel) aftastes en modstandsværdi på mellem 0 og 
2200 ohm, afhængig af hvor volumenglideren er positioneret.  Den målte 
modstand udlæses her.  Hvis der anvendes en hermetisk lukket transmitter, som 
virker ved induktiv aftastning, omsættes dette til en værdi, der svarer til en 
aftastning af en modstandsværdi. 

 
R IN 7  KAPACITFT-POS 

På potentiometeret (placeret under det dæksel, der er nærmest kompressorens 
indgangsaksel eller placeret på enden af cylinderen) aftastes en 
modstandsværdi på mellem 0 og 2200 ohm. afhængig af hvor 
kapacitetsglideren er positioneret.  Den målte modstand udlæses her.  Hvis der 
anvendes en hermetisk lukkede transmitter, som virker ved induktiv aftastning, 
omsættes dette til en værdi, der svarer til en aftastning af en modstandsværdi. 

 

        01-01-93 17:25:35  
SETUP 1/I/O/AI MODST./ 
 : 
 : 
 :   
R IN 6 : Kapacitet pos  0 ohm 
R IN 7 : Volumen pos  0 ohm 
STOP      :                                                    STOP 
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ANALOGE UDGANGE 
 
På to analoge udgange er der mulighed for at få udlæst en parameter som et 4-20mA 
signal. På dette I/0-billede er det ikke muligt at se, hvilken parameter der er valgt.  For 
at se dette skal der skiftes til SETUP 2/MENU 3. 
 
 
 
F6 
F5 
F4 
F3 
F2 
F1 

 
 
A OUT 1 ANALOG UDGANG 1 

Signalet er afhængig af, hvilken driftsparameter, der er valgt udlæsning af : 
Ydelse, Ampere, Oliedifferenstryk, Sugetryk eller Afgangstryk.  Se 
endvidere afsnittet “ELEKTRISKE DATA” under “Setup af kompressoren”. 

 
A OUT 0 ANALOG UDGANG 0 

Her kan ligesom ved A OUT 1 ses, hvilket signal der udlæses for en af de 5 
givne driftsparametre. 

 
  
DIGITALE INDGANGE, 24V DC 
 
 
 
F6 
F5 
F4 
F3 
F2 
F1 

 
 
IN 4-7  DIGITALE INDGANGE 4-7,24VDC 
 Med funktionstasten F6 skiftes til I/0-billedet for de digitale indgange “IN 4” 
til “IN 7”. 
 
IN 3  START KOMPRESSOR 

Er kompressoren indstillet til driftsformen TAVLE kommer startsignalet til 
kompressoren via denne indgang. 

 
IN 2  FOREGÅENDE>MINIMUN 

Ved master/slave-drift sender slaven signal til masterkompressoren via denne 
indgang, når slaven er over sit indstillede setpunkt for minimumkapacitet. 

 

        01-01-93 17:25:35  
SETUP 1/I/O/AO 4-20MA/ 
 : 
 : 
 : 
A OUT 1 :Analog udgang 1               0.0 mA  
A OUT 0 :Analog udgang 0               0.0 mA 
STOP      :                                                   STOP 

        01-01-93 17:25:35  
SETUP 1/I/O/J1-J7-J8/IN 0-7 
IN 4-7 :Digitale indg. 4-7, 24V DC 
IN 3 :Start kompr. OFF 
IN 2 :Foregående>min      OFF 
IN 1 :Kompressor drift            OFF 
IN 0 :Olieniveau                OFF 
STOP      :                                                    STOP 
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IN 1  KOMPRESSOR DRIFT 

Fra kompressor-motorens stjerne/trekant-starter kommer der signal til denne 
indgang, når motoren er kommet i trekantstillingen. 

 
IN 0   OLIENIVEAU 

Når der kommer signal ind på denne indgang, er det tegn på, at olieniveauet i 
olieudskilleren er OK. 

    
 
 
F6 
F5 
F4 
F3 
F2 
F1 

            
 
IN 7  EXTERN FEJL 

Hvis sikkerhedspressostaten KP7ABS afbryder kompressoren på grund af for 
højt tryk i olieudskilleren, vil der komme en ekstern fejl. Det samme vil ske, 
hvis nødstoppet aktiveres. Se i eldiagrammet, hvordan tilslutning af nødstop 
og sikkerhedspressostat kan laves. 

 
IN 6 KAPACITET NED 

Ved driftsformen SLAVE eller TAVLE MED EKSTERNT SETPUNKT 
kommer der besked udefra, når kompressorens kapacitet ønskes øget eller 
sænket. Ønske om at sænke kapaciteten gives via denne indgang. 

 
IN 5  KAPACITET OP 

Ved driftsformer beskrevet under IN 6 gives der besked via denne indgang, 
når kompressorkapaciteten ønskes øget. 

 
IN 4  START SLAVE 

Er kompressoren indstillet til driftsformen SLAVE kommer startsignalet til 
kompressoren via denne indgang. 

 

        01-01-93 17:25:35  
SETUP 1/I/O/J1-J7-J8/IN 0-7/IN 4-7/ 
 
IN 7 :Extern fejl OFF 
IN 6 :Kapacitet ned OFF 
IN 5 :Kapacitet op OFF 
IN 4 :Start slave OFF 
STOP      :                                                    STOP 
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F6 
F5 
F4 
F3 
F2 
F1 

 
 
OUT 4-11  DIGITALE UDGANGE 4-11.22OVAC 

 Med funktionstasten F6 skiftes der til de digitale udgange OUT 4 til OUT 
11. 
 
OUT 3        VOLUMEN NED 

 Her gives signal til magnetventil om at sænke volumenforholdet på 
kompressoren. 
 
OUT 2        VOLUMEN OP 

 Her gives signal til magnetventil om at øge volumenforholdet på 
kompressoren. 

 
OUT 1        KAPACITET NED 

 Her gives signal til magnetventil om at sænke kompressorens kapacitet. 
 
OUT 0        KAPACITET OP 

 Her gives signal til magnetventil om at øge kompressorens kapacitet. 
 
 
 
F6 
F5 
F4 
F3 
F2 
F1 

 
 
OUT 8-11  DIGITALE UDGANGE 8-11, 22OV AC 

 Med funktionstasten F6 skiftes frem til de digitale udgange OUT 8 til OUT 
11. 

 
OUT 7        LAV VÆSKEINDSPRØJTNING 

Hvis volumenforholdet er mindre end 4,5 og OUT 6 er ON vælges der “lav 
væskeindsprøjtning”, og denne udgang går “ON”. Signalet giver kun 
mening, når der er tale om “dual væskeindsprøjtning”, se beskrivelse af 
væskeindsprøjtning andetsteds i brugsanvisningen. 

 
OUT 6        HØJ VÆSKEINDSPRØJTNING 

Denne udgang styrer magnetventilen til væskeindsprøjtning. Når 
olietemperaturen i oliemanifolden overstiger temperaturen indgivet under 

        01-01-93 17:25:35  
SETUP 1/I/O/J1-J7-J8/OUT 0-11/ 
OUT 4-11 :Digitale udg. 4-11, 220V AC 
OUT 3 :Volumen ned OFF 
OUT 2 :Volumen op OFF 
OUT 1 :Kapacitet ned           OFF 
OUT 0 :Kapacitet op             OFF 
STOP      :                                          STOP 

        01-01-93 17:25:35  
SETUP 1/I/O/J1-J7-J8/OUT 0-11/OUT 4-11/ 
OUT 4-7 :Digitale udg. 8-11, 220V AC 
OUT 3 :Lav væskeindspr         OFF 
OUT 2 :Høj væskeindspr         OFF 
OUT 1 :Startomløb  OFF 
OUT 0 :Economizer  OFF 
STOP      :                                           STOP 
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setpunkt D/F2 går udgangen ON, og magnetventil i væskeindsprøjtnings 
ledningen åbnes.  Herved ledes kølemiddel ind i kompressoren, som derved 
køles. 

 
OUT 5        START OMLØB 

Når udgangen går “ON” åbnes magnetventil i startomløbsledningen.  
Udgangen er “ON”, når trykket i olieudskilleren er over starttrykket 
(indgivet under setpunkt U/ F4) og der foretages startforsøg.  

 
OUT 4        ECONOMIZER 

Når denne udgang er “ON”, er economizeren i drift.  Udgangen går “ON” 
når ydelsen overstiger 90% og går “OFF” når ydelsen igen falder til under 
80%. 

 
 
 
F6 
F5 
F4 
F3 
F2 
F1 

 
 
OUT 11   MAGNETVENTIL I OLIELEDNING 

På aggregater, der har kontraventil placeret mellem kompressor og 
olieudskiller i stedet for på kompressorens sugeside, skal der monteres 
magnetventiler i diverse olieledninger fra olieudskiller til kompressor.  
Magnetventilerne tilsluttes denne udgang, som lukker magnetventilerne når 
kompressoren står stille. I samme øjeblik, som der gives startsignal til 
kompressoren, går udgangen ON og magnetventilerne åbnes. 

 
OUT 10   MAGNETVENTIL I OLIELEDNING TIL SB2 

På visse kompressoraggregater er der placeret en magnetventil sammen mod 
en trykreguleringsventil i olieledningen til SB2.  Dette arrangement har til 
formål at sikre, at der tilføres det korrekte olietryk til de oliestempler i 
kompressoren, som aflaster aksiallejerne.  Magnetventilen tilsluttes denne 
udgang som går ON, når CPOS > 70% og igen går OFF ved CPOS < 65% samt 
ved stilstand . 

 
OUT 9     OLIEUDLIGNING 

Er køleanlægget opbygget af flere kompressoraggregater (med hver deres 
olieudskiller), der kører paralleldrift, kan det ske, at olien efterhånden flyttes 
over i den ene olieudskiller.  Ved at have monteret et rør med en 
magnetventil mellem den ene kompressors olieudskiller og den andens 
sugeledning samt vice  versa kan der foretages olieudligning.  Hvis der i 30 
sekunder registreres lavt olieniveau, vil magnetventilen mellem pågældende 
kompressors sugeledning og den anden kompressors olieudskiller åbne.  Der 
vil nu blive fyldt olie på olieudskilleren indtil niveauswitcheren igen 
registrerer normal oliestand.  

        01-01-93 17:25:35  
SETUP 1/I/O/J1-J7-J8/OUT 0-11/OUT 4-11/OUT 8-11/ 
 
OUT 11 :Olie magnetvent         OFF 
OUT 10 :Magnetventil SB2      OFF 
OUT 9 :Olieudligning             OFF 
OUT 8 :Power kit                    OFF 
STOP      :                                                    STOP 
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BEMÆRK: Der foretages 30 sek. efterfyldning. 
 
OUT 8     POWER KIT 

Når kompressoren stopper, vil udgangen være “ON” i 15 sekunder, såfremt 
man under SETUP/ MENU 2 har valgt NC-ventil under POWER KIT.  Har 
man derimod valgt NO-ventil, vil udgangen være “OFF” i 15 sekunder efter 
at kompressoren er stoppet. 
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DIGITALE UDGANGE 12-23, POTENTIALEFRI KONTAKTORER 
 
 
 
 
 
F6 
F5 
F4 
F3 
F2 
F1 
 
 
OUT 16-23  DIGITALE UDGANGE 16-23, potentialefri 

 Med funktionstasten F6 skiftes frem til de digitale udgange OUT 16 til 
OUT 23. 

 
OUT 15        FÆLLES ALARM 

 Hvis der er fremkommet en alarm på aggregatet vil udgangen gå “ON”. 
Samtidig med at den gule diode på CELLmatic 1502´s front lyser. 
Signalet kan f.eks. anvendes til fjern-meddelelse af, at der er alarm på 
kompressoraggregatet. 

 
OUT 14       VARMELEGEME 

 “ON” medfører, at varmelegemerne i olieudskilleren er tændt. 
 
OUT13         OLIEPUMPE START 

 Når denne udgang går “ON”, startes oliepumpen.  Pumpen stoppes igen, 
når udgangen går “OFF”. 

 
OUT12         KOMPRESSOR START 

 Når denne udgang går “ON”, startes kompressoren. Den stoppes igen, når 
udgangen går “OFF”. 

 
 
 
F6 
F5 
F4 
F3 
F2 
F1 

 
 
OUT 20-23 DIGITALE UDGANGE 20-23, potentialefri 

 Med funktionstasten F6 skiftes frem til de digitale udgange OUT 20 til 
OUT 23. 

 
OUT 19        SLAVE START 

        01-01-93 17:25:35  
SETUP 1/I/O/J1-J7-J8/OUT 12-23 
OUT 16-23     :Digitale udg. 16-23 
OUT 15 :Fælles alarm               OFF 
OUT 14 :Varmelegeme             OFF 
OUT 13 :Oliepumpe start          OFF 
OUT 12 :Kompressor start        OFF 
STOP      :                                                    STOP 

        01-01-93 17:25:35  
SETUP 1/I/O/J1-J7-J8/OUT 12-23/OUT 16-23 
OUT 20-23     :Digitale udg. 20-23 
OUT 19 :Slave start                 OFF 
OUT 18 :Booster start OFF 
OUT 17 :Fælles cutout             OFF 
OUT 16 :Max. ydelse              OFF 
STOP      :                                                    STOP 
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Hvis denne kompressors CELLmatic 1502 skal styre en efterfølgende 
slave-kompressor, sendes startsignalet via denne udgang, som da går ON. 

 
 
 
 
OUT 18        BOOSTER START 

 Hvis denne kompressors styretavle skal styre en booster-kompressor 
(lavtrykskompressor) vil startsignalet til booster-kompressoren komme på 
denne udgang. Når signalet går “OFF” stoppes boosteren. 

 
OUT 17        FÆLLES CUTOUT 

Hvis der forekommer cutout på aggregatet vil udgangen gå “ON”.  
Samtidig med at den røde diode på CELLmatic 1502 ´s front lyser. 
Signalet kan f.eks. anvendes til fjernmeddelelse af, at der er cutout på 
kompressoraggregatet. 

 
OUT 16        MAX. YDELSE 

Hvis man af en eller anden årsag ønsker et digitalt signal, der viser, at 
kompressoren kører med maximum kapacitet, kan denne udgang 
anvendes. Udgangen går ON, når ydelsen > 97%.  

 
  
 
 
F6 
F5 
F4 
F3 
F2 
F1 

 
 
OUT 23   READY TO RUN 

 Dette er et “Ready to run” signal, som giver besked om, at alt er OK og 
kompressoren er klar til start. Denne udgang går ON samtidig med at den 
grønne diode på CELLmatic 1502´s front lyser. 

 
OUT 22        SLAVE > MINIMUM 

Ved master-slave-drift har masterkompressoren behov for at vide, om 
slaven er nået over minimumkapacitet.  Dette sker via denne udgang (på 
slaven), som går ON, når ydelsen er over summen af [setp.  C/F5 + setp.  
T/F5]. 

 
PUT 21        SLAVE KAPACITET NED 

 Er denne udgang “ON”, reguleres den efterflg. slave ned i kapacitet. 
 
OUT 20        SLAVE KAPACITET OP 

 Er denne udgang “ON”, reguleres den efterflg. slave op i kapacitet. 
 

        01-01-93 17:25:35  
/J1-J7-J8/OUT 12-23/OUT 16-23/OUT 20-23/ 
 : 
OUT 23 :Ready ro run              OFF 
OUT 22 :Slave > minimum        OFF 
OUT 21 :Slave kap. ned           OFF 
OUT 20 :slave kap. op             OFF 
STOP      :                                                    STOP 
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APPENDIX 
OVERSIGT OVER SETPUNKTER 
 

SETPUNKT MENU/FUNK-

TIONS-TAST 

LAV 

GRÆNSE

-VÆRDI 

HØJ 

GRÆNSE

-VÆRDI 

OPSTARTS-

VÆRDI 

AKTUEL 

VÆRDI 

GENSTARTSTID SETP A/F2 0 minutter 60 minutter 30 minutter  

P-SUG CUTOUT SETP A/F3 -60 C 60 C -45 C  

P-SUG AFLAST SETP A/F4 -60 C 60 C -40 C  

P-SUG SETP 1 SETP A/F5 -60 C 60 C -30 C  

REG-FRI ZONE SETP B/F2 0 C 10 C 0,5 C  

PROPORTIONALZONE SETP B/F3 0 C 10 C 1,0 C  

P-SUG STOP (-) SETP B/F4 0 C 10 C 2,0 C  

P-SUG START (+) SETP B/F5 0 C 10 C 2,0 C  

P-TRYKAFG. CUTOUT SETP C/F2 0 C 55 C 45 C  

P-TRYKAFG. ALARM SETP C/F3 0 C 55 C 40 C  

AMP. FORB. NORMAL SETP C/F4 0 % 100 % 100 %  

MINIMIMKAPACITET SETP C/F5 0 % 100 % 50 %  

VÆSKEINDSPR. ON SETP D/F2 0 C 100 C 45 C  

VÆSKEINDSPR. OFF SETP D/F3 0 C 100 C 40 C  

KAP NED FAKTOR SETP D/F4 0 100 50  

KAP OP FAKTOR SETP D/F5 0 100 25  

BRINEREGULERING SETP E/F2 0=NEJ 1=JA 0=NEJ  

T-BRINE STOP- SETP E/F3 0 C 10 C 5 C  

T-BRINE START+ SETP E/F4 0 C 10 C 5 C  

T-BRINE SETP. SETP E/F5 -50 C +50 C 0 C  

VARMESYSTEM 
AKTIV 

SETP I/F2 0=NEJ 1=JA 0=NEJ  

TÆND 
VARMELEGEME 

SETP I/F3 0 C 100 C 40 C  

AMPEREFORBR. MAX SETP I/F4 0 % 150 % 110 %  

TRANSFORMER FAKT SETP I/F5 0 5 0  

MAX T-OLIE CUTOUT SETP J/F2 0 C 100 C 75 C  

MAX T-OLIE ALARM SETP J/F3 0 C 100 C 70 C  

MIN T-OLIE CUTOUT SETP J/F4 0 C 100 C 5 C  

MIN T-OLIE ALARM SETP J/F5 0 C 100 C 10 C  
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SETPUNKT MENU/FUNK

TIONS-TAST 

LAV 

GRÆNSE

VÆRDI 

HØJ 

GRÆNSE

VÆRDI 

OPSTARTS-

VÆRDI 

AKTUEL 

VÆRDI 

OLIEDIFFTRYK 
CUT 

SETP K/F2 5,0 BAR 5,0 BAR 1,0 BAR  

OLIEDIFFTRYK 
ALARM 

SETP K/F3 1,5 BAR 5,0 BAR 2,0 BAR  

FILTERDIFF CUT SETP K/F4 0 BAR 2,5 BAR 2,3 BAR  

FILTERTRYK 
ALARM 

SETP K/F5 0 BAR 2,5 BAR 1,8 BAR  

VOLUMENREG.FA
KT 

SETP L/F2 0 100 25  

T-SUG ALARM SETP L/F3 -60 C 0 C -45 C  

T-TRYKRØR 
CUTOUT 

SETP L/F4 0 C 150 C 100 C  

T-TRYKRØR 
ALARM 

SETP L/F5 0 C 150 C  90 C  

KOMPR.STØRREL
SE 

SETP R/F2 0 562 0   

INDSPRØJTN. 
JA/NEJ 

SETP R/F3 0=NEJ 1=JA 0=NEJ  

OLIEPUMPE TYPE SETP R/F4 0 2 0=PRELUBE  

KØLEMIDDELTYP
E 

SETP R/F5 0 717 0  

KAP.STEMPEL 
MAX 

SETP S/F2 0 2500 1800  

KAP.STEMPEL 
MIN 

SETP S/F3 0 2500 250  

VOL.STEMPEL 
MAX 

SETP S/F4 0 2500 1800  

VOL.STEMPEL 
MIN 

SETP S/F5 0 2500 250  

BOOSTER STOP SETP T/F2 0 BAR 10 BAR 4,5 BAR  

BOOOSTER 
START 

SETP T/F3 0 BAR 5 BAR 0,7 BAR  

P-SUG SETP. 2 SETP T/F4 -60 C 60 C -10 C  

KAP.MIN.REG.FRI SETP T/F5 0 % 20 % 5 %  

SLAVE START TID SETP U/F2 1 sek 900 sek 30 sek  

SLAVE STOP SETP U/F3 25 % 95 % 70 %  

STARTTRYK SETP U/F4 0 BAR  25 BAR 20 BAR  

ECONOMIZER SETP U/F5 0=NEJ 1=JA 0=NEJ  
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APPENDIX 
OVERSIGT OVER MELDETEKSTER 
 
Nedenstående billede giver et eksempel på placering af meldetekster på melde og 
statuslinien. 
 
 
 
 
 
F6 
F5 
F4 
F3 
F2 
F1 
 
 
Dette afsnit giver en oversigt over mulige meldetekster, der kan fremkomme på melde- 
og statuslinien (nederste 
linie i displayet).  Ved hver meldetekst er der en kort beskrivelse og evt. en henvisning 
til øvrige afsnit. 
 
Kompressortype GSV 
GSV 

Angiver, hvilken kompressortype der er valgt (SETUP 2/MENU 2). 
GSV med volumen regulering. 
GSF uden volumen regulering. 

 
Volumenregulering V+ 
V+ eller V- 

Et fast lysende V+ angiver, at det optimale Vi-forhold for kompressoren er større 
og der vil derfor komme en puls til kompressorens magnetventil, som vil øge det 
indre kompressionsforhold i kompressoren. I det øjeblik pulsen kommer vil V+ 
blinke 2 gange.  Sendes der konstant signal til magnetventilen, bliver V+ ved med 
at blinke. Tilsvarende for V-, der angiver, at det optimale Vi-forhold er mindre 
end det, kompressoren kører med.  

 
Kapacitetsregulering K- 
K+ eller K- 

Et fast lysende K+ angiver, at kompressorens sugetryk/brinetemperaturen ligger 
over setpunktet. Når der kommer en puls til kompressorens magnetventil vil K+ 
blinke 2 gange.  Sendes der konstant signal til magnetventilen, bliver K+ ved mod 
at blinke.  
Tilsvarende angiver K-, at sugetrykket/brinetemperaturen ligger under setpunktet. 

 
KN      

Sugetrykket/brinetemperaturen ligger indenfor neutralzonen, se setp. B/F2. 
 

        01-01-93 17:25:35  
 
 : 
 : 
 : 
 : 
 : 
STOP      :GSV      V+ K- MASTER MAN.STOP 
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Driftmode MASTER 
MASTER 

Der er valgt masterdrift, se beskrivelse af driftsformer. 
 
SLAVE 

Der er valgt slavedrift, se beskrivelse af driftsformer. 
 
MANUEL 

Der er valgt manuel drift, se beskrivelse af driftsformer. 
 
TAVLE4 

Der er valgt tavledrift med eksternt setpunkt, se beskrivelse af driftsformer. 
 
TAVLE5 

Der er valgt tavledrift med eget setpunkt, se beskrivelse af driftsformer. 
 
 
STOP 

Aggregatet er stoppet og der skal ikke trykkes <CLA> før start kan foretages, 
medmindre der står cutout på alarmlinien.  Årsagen til stop er enten, at 
sugetrykket/brinetemperaturen er under stopgrænse eller at nødvendig startsignal 
til kompressoren mangler. 

 
MAN.STOP 

Aggregatet er stoppet efter besked fra tastaturet (der er trykket på <F1 >) og der 
skal trykkes <CLA> for der kan foretages ny start. 

 
ST.P-SUG 

Kompressoren er stoppet, fordi sugetrykket er under setpunktet for “P-SUG 
CUTOUT” (setpunkt A/ F3). 

 
AFLAST 

Kompressoren regulerer ned i kapacitet (aflaster), fordi sugetrykket er under 
setpunktet for “P-SUG AFLAST” (setp A/ F4). 

 
AMPERE 

Kompressoren regulerer ned i kapacitet, fordi strømforbruget er over setpunktet 
for “AMPEREFORB.NORMAL” (setp C/ F4). 

 
LIMIT 

Denne meddelelse kan kun fremkomme, når kompressoren er forsynet med 
væskeindsprøjtning. Hvis volumenforholdet er <3,0 og kapaciteten (C-POS) er 
over 90% vil kompressoren regulere ned til 90% såfremt olietemperaturen 
kommer over (T-OLIE MAX ALARM - 5°).  Samtidig vil meldingen “LIMIT” 
fremtræde i displayet. 

 
BYPASS 

Kompressoren kan ikke starte, p.g.a. at trykket i olieudskilleren er over setpunktet 
for “STARTTRYK” (setp U/F4). 
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MINIMUM 
Ved opstart af kompressor vil den altid regulere op til minimums kapaciteten (setp 
C/ F5) og der vil derfor stå “MINIMUM” i displayet. 

 
DRIFT 

Når kompressoren kommer over minimums kapaciteten (omtalt ovenfor) vil 
meldelinien skifte fra “MINIMUM” til “DRIFT”.  Denne melding vil altid stå i 
displayet under drift, medmindre der fremkommer en anden meldetekst, som 
overskriver “DRIFT”. 

 
GENSTART 

Forsøges kompressoren genstartet inden genstartstiden (setpA/ F2) er udløbet, vil 
der stå “GENSTART” i displayet og kompressoren starter ikke.  Kan resettes med 
“Clear alarm”, <F6>. 

 
PUMPE 

Denne tekst fremkommer i displayet, når kun oliepumpen er i drift.  Kan f.eks. 
være ved manuel drift. 

 
START 

Teksten fremkommer i displayet under opstart.  Det vil sige fra det øjeblik 
startsignalet er givet til kompressor motoren og indtil tilbagemelding fra starteren 
er modtaget.  Herefter skrives MINIMUM. 
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APPENDIX 
OVERSIGT OVER ALARM OG CUTOUT-TEKSTER 
 
Når der fremkommer en alarm eller cutout vil der i displayets øverste venstre hjørne 
fremkomme teksten 
“ALARM” henholdsvis 'CUTOUT” efterfulgt af alarm årsag.  Her gives en oversigt 
over alarm og cutout meldinger: 
 
CUTOUT FILTERDIF. 

Trykfaldet over oliefilteret er for højt (setp K/ F4).  
Dette cutout er forsinket 5 minutter. 

 
CUTOUT HT-OLIE 

Max olietemperatur (setp. J/ F2), målt i oliemanifolden, er overskredet.  
Dette cutout er forsinket 3 minutter. 

 
CUTOUT I-DATA 

Der mangler at blive indgivet transformerfaktor under setp. I/ F5. 
 
CUTOUT LT-OLIE 

Minimum olietemperatur i olieseparatoren (setp. J/ F4) er underskredet. 
 
CUTOUT MOTOR 

Der mangler tilbagemelding fra kompressorens motor om, at den er i drift. 
 
CUTOUT NIVEAU 

Olieniveauet i olieudskilleren er for lavt. 
 
CUTOUT P-TRYKAFG 

Det maximalt tilladelige afgangstryk (setp C/ F2) er overskredet. 
 
CUTOUT OLIEDIFF 

Det nødvendige oliedifferenstryk indgivet under setp K/ F2 er ikke tilstede.  
Forsinkelse 3 minutter.  
Meldingen vil ligeledes kunne fremkomme, hvis oliedifferenstrykket bliver 
mindre end nul. Dette cutout er forsinket 45 sek. under opstart. 

 
CUTOUT R-DATA 

Der mangler angivelse af kølemiddel (setp R/ F5) eller af kompressortype (setp-
R/F2). 

 
CUTOUT T-TRYKRØR 

Den maximal tilladelige trykrørstemperatur (setp U/F4) er overskredet. 
 
CUTOUT EXTERN 

IN 7 er OFF, hvilket betyder, at nødstop eller sikkerhedspressostaten KP7ABS er 
påvirket. 
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CUTOUT VENTIL 
Ved opstart af kompressoren startes oliepumpen for at presse kapacitetsglideren i 
minimum. Hvis glideren ikke er i minimum efter 5 min, stoppes oliepumpen og der 
fremkommer teksten  
 
“CUTOUT VENTIL” på displayet. 
 
CUTOUT POLIE-PS 

Hvis forskellen mellem olietrykket og sugetrykket falder til under 1 bar vil 
kompressoren efter 20 sek stoppe og meldingen CUTOUT POLIE-PS 
fremkommer på alarmlinien. 

 
ALARM P-TRYKAFG 

Afgangstrykket er højt (over setp C/F3) og kompressoren aflaster derfor. 
 
ALARM T-TRYKRØR 

Høj trykrørstemperatur (over setp U/F5) 
 
ALARM HT-OLIE 

Olietemperaturen, målt i oliemanifolden, er høj (oversetp J/F3).  
Denne alarm er forsinket 3 minutter. 

 
ALARM LT-OLIE 

Olietemperaturen i olieudskilleren er lav (under setp J/F5). 
 
ALARM T-SUG 

Temperaturen af sugegassen (målt med PT-100 føleren placeret i sugeventilen) er 
for lav (under setp U/F3). 

 
ALARM OLIEDIFF 

Oliedifferenstrykket er lavt (under setp K/F3).  Forsinkelse 2 minutter. 
 
ALARM FILTERDIFF. 

Trykfaldet over oliefilteret er højt (over setp K/FS).  
Denne alarm er forsinket 30 sekunder. 

 
 


