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SCMI-01.4 MODUŁ STERUJĄCY 

OPIS I INSTRUKCJA OBSŁUGI 

1. WSTĘP 

Moduł sterujący SCMI-01.4 jest przeznaczony do sterowania inwerterowymi jednostkami zewnętrznymi 

ASGE-xxBI i ASGE-xxBI-3 z czynnikiem chłodniczym R32. Moduł może pracować w trybie sterowania 

ciśnieniem (temperatura parowania), w trybie regulacji temperatury w chłodzeniu lub grzaniu lub jako 

urządzenie podrzędne. W trybie urządzenia podrzędnego, moduł służy, jako konwerter między systemem 

sterowania a jednostką zewnętrzną. Moduł kontroluje wydajność sprężarki w odniesieniu do napięcia 0-10 

V dostarczanego z zewnętrznego systemu sterowania. Moduł znajduje się w obudowie umożliwiając jego 

zamontowanie na szynie DIN. Przedni panel modułu posiada wyświetlacz LCD z dwoma wierszami po 

osiem znaków każdy oraz cztery diody LED. Zielona dioda LED sygnalizuje stan zasilania, natomiast trzy 

żółte diody wskazują przełączanie przekaźników modułowych. Konfiguracja modułu odbywa się za pomocą 

czterech przycisków zlokalizowanych na froncie modułu. Program USBCommunicator wykorzystujący 

złącze MiniUSB umożliwia zmianę oraz podgląd parametrów pracy układu. Moduł zasilany jest prądem 

zmiennym AC 230V / 50Hz lub za pomocą w/w złącza Mini USB. W celu kontroli jednostki zewnętrznej, 

moduł wyposażony jest w port RS485 9600bps oraz Mini USB. W celu kontroli innych urządzeń , moduł 

zawiera trzy przekaźniki z możliwością wyboru funkcji 230V / 2A, NC/NO (normalnie otwarty/normalnie 

zamknięty). Ponadto moduł posiada dwa wejścia cyfrowe TTL, jedno wejście napięcia 0-10V / 100kΩ, jedno 

prądowe 4-20mA oraz dwa wejścia analogowe dla czujników temperatury 10kΩ (β = 3435). 

 

 

Rys. 1. Moduł sterujący SCMI-01.4 

2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA  

 OSTRZEŻENIE 

• Niniejsza instrukcja jest częścią produktu i musi być przechowywana w pobliżu urządzenia, aby była 

dostępna dla łatwego uzyskania informacji. 
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• Urządzenie nie może być używane do celów innych niż te opisane poniżej. Przed rozpoczęciem 

pracy należy sprawdzić zakres warunków pracy urządzenia.  

• Moduł sterujący SCMI-01.4 może zainstalowany tylko przez firmę posiadającą autoryzację Sinclair. 

• Urządzenie przeznaczone jest do montażu na szynie DIN w suchym i wolnym od kurzu miejscu. Nie 

wolno dopuścić do kontaktu wody z elementami elektrycznymi, gdyż istnieje niebezpieczeństwo 

porażenia prądem lub uszkodzenia któregoś z urządzeń. 

• Zabrania się dzieciom oraz osobom bez uprawnień obsługiwać urządzenie.  

• Przeglądy techniczne powinny być przeprowadzane przez autoryzowany serwis Sinclair. W 

przeciwnym razie może to doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzeń mienia. Moduł powinien 

znajdować się w obudowie do tego przeznaczonej.  

• Przed przystąpieniem do prac serwisowych urządzenia należy odłączyć urządzenie od zasilania 

elektrycznego. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.  

• Nie należy dotykać urządzenia mokrymi dłońmi, nie należy używać urządzenia w środowisku 

nadmiernie wilgotnym, gdyż istnieje ryzyko porażenia prądem. Urządzenie nie jest wodoodporne i 

dlatego też nie należy go zanurzać w wodzie. 

•  Uszkodzone przewody zasilające powinny być wymienione przez autoryzowany serwis Sinclair. 

• Nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie. W przeciwnym razie może do jść do porażenia 

prądem lub uszkodzenia urządzenia. W celu przeprowadzenia jakichkolwiek prac serwisowo-

naprawczych należy się skontaktować z autoryzowanym serwisem Sinclair. 

• W przypadku wystąpienia któregoś z niżej wymienionych warunków należy natychmiast wyłączyć 

urządzenie oraz odłączyć zasilanie elektryczne. Następnie skontaktować się z autoryzowanym 

serwisantem Sinclair: 

o Przewód zasilający przegrzewa się lub jest uszkodzony; 

o Urządzenie nadmiernie hałasuje podczas pracy; 

o Urządzenie wydziela swąd spalenizny;  

o Urządzenie często się wyłącza i załącza. 

 

• Upewnij się, że przewody zasilające, sterujące oraz z czujników są od siebie odseparowane.  

3. PRZEKAŹNIKI ORAZ POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 

 

Moduł sterujący SCMI-01.4 jest wyposażony w  zaciski śrubowe umożliwiające podłączenie do systemu 

zewnętrznego. Z jednej strony modułu znajdują się zaciski do doprowadzenia napięcia zasilającego 230V / 

50Hz i wyjścia przekaźnikowe NO/NC, R1 do R3, VE+/VE-. Gniazda na drugiej stronie modułu pozwalają 

podłączyć wejścia prądowe 4-20mA z czujnika ciśnienia, 0-10V sterowanie wydajnością z zewnętrznego 

źródła, dwa czujniki temperatury 10kΩ z współczynnikiem ß = 3435, dwa wejścia cyfrowe i dwa przewody 

TTL linii komunikacji szeregowej do podłączenia z jednostką zewnętrzną. Do podłączenia zewnętrznych 

sygnałów z czujników temperatur, czujnika ciśnienia, napięcia sterującego 0-10V, sygnałów włączania / 

wyłączania, sterowania trybem pracy grzanie / chłodzenie mogą być używane zwykłe przewody o przekroju 

0,35-1,5mm2. Do podłączenia komunikacji z jednostką zewnętrzną (sygnały SC1 oraz SC2) należy użyć 

przewodu ekranowanego 0,75-1,5mm2. Długość przewodów nie ma znaczenia. W przypadku czujników 

temperatury, błąd pomiaru temperatury ze względu na oporność przewodu wynosi 0,1°C dla przekroju 

przewodu 0,35mm2 i długości 130 m. Maksymalna długość dla przekroju 1,0mm2 wynosi 370 m. 

Maksymalna odległość pomiędzy modułem sterującym a jednostką zewnętrzną w stosunku do minimalnej 

liczby błędów w przekazywaniu informacji wynosi około 50 metrów dla komunikacji 9600bps i przekroju 

przewodu na poziomie 0,75mm2. W celu podłączenia napięcia zasilającego 230V / 50Hz i sygnałów z wyjść 

przekaźnikowych, należy użyć przewodów przeznaczonych do zasilania o przekroju 0,5-1,5mm2. 

Dla jednofazowych urządzeń zewnętrznych, zaciski SC-1 oraz SC-2 modułu SCMI muszą być 

podłączone odpowiednio do zacisków 1 i 2 jednostki zewnętrznej. Dla trójfazowych urządzeń 

zewnętrznych zaciski SC-1 oraz SC-2 modułu SCMI muszą być podłączone odpowiednio do 

zacisków 2 i 1 jednostki zewnętrznej.  
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Nr 

No. 

Nazwa 

 

Typ sygnału Opis 

1. 230V-N Wejście 230V N Wejście napięcia zasilającego - przewód neutralny 

2. 230V-L Wejście 230V L Wejście napięcia zasilającego - przewód fazowy 

3. R1-0 Wyjście przekaźnikowe R1 przekaźnik NO/NC styk 230V/2A  

4. R1-1 Wyjście przekaźnikowe R1 przekaźnik NO/NC styk 230V/2A 

5. R2-0 Wyjście przekaźnikowe R2 przekaźnik NO/NC styk 230V/2A 

6. R2-1 Wyjście przekaźnikowe R2 przekaźnik NO/NC styk 230V/2A 

7. R3-0 Wyjście przekaźnikowe R3 przekaźnik NO/NC styk 230V/2A 

8. R3-1 Wyjście przekaźnikowe R3 przekaźnik NO/NC styk 230V/2A 

11. VE+ Kontrola wentylatora Sygnał (+) PWM do kontroli prędkości wentylatora j.wewn. 

12. VE- Kontrola wentylatora Sygnał (-) PWM do kontroli prędkości wentylatora j.wewn. 

13. 4-20mA Wejście prądowe Wejście prądowe 4-20 mA dla czujnika ciśnienia 

14. +Un Wyjście +18V Wyjście +18V do zasilania czujnika ciśnienia 

15. 0-10V Wejście napięciowe 
Wejście napięciowe 0-10V dla zewnętrznego napięcia 
sterującego 

16. GND GND Wspólny zacisk dla zewnętrznego napięcia sterującego 

17. T1 Wejście opornikowe Wejście opornikowe czujnika temperatury T1(10kΩ, ß=3435) 

18. GND GND Wspólny zacisk dla czujników temperatury T1 i T2 

19. T2 Wejście opornikowe Wejście opornikowe czujnika temperatury T2(10kΩ, ß=3435) 

20. On/Off Wejście cyfrowe Cyfrowe wejście sygnału włącz / wyłącz  

21. GND GND Wspólny zacisk dla sygnałów cyfrowych  

22. H/C Wejście cyfrowe Cyfrowe wejście sygnału grzanie / chłodzenie  

23. SC-1 Sygnał komunikacyjny 
Wyjście szeregowej linii komunikacyjnej do sterowania 
jednostką zewnętrzną 

24. SC-2 Sygnał komunikacyjny 
Wyjście szeregowej linii komunikacyjnej do sterowania 
jednostką zewnętrzną 

 

Zalecane akcesoria: 

1) przetwornik ciśnienia Alco Controls PT5-18M + przewód PT4-M15 (1,5m) 
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Urządzenie wyposażone jest w cztery przyciski umożliwiające sterowanie modułem. Można wybrać lub 

ustawić elementy menu za pomocą przycisków ▼ / ▲. Za pomocą przycisku ENTER można potwierdzić 

wybraną pozycję menu lub użyć przycisku ESC, aby wyjść z aktualnego menu i powrócić o jeden poziom 

wstecz.  Naciskając przycisk ESC kilkakrotnie wraca się do ekranu domyślnego modułu. 

 
- Przycisk ESC, aby wyjść z ustawienia bez zmian, lub wyjść z menu 

 
- Strzałka w dół, aby zmniejszyć wartość lub przejść w dół w menu 

 
- Strzałka w górę, aby zwiększyć wartość lub przejść w górę w menu 

 
- ENTER, aby zatwierdzić wartość, lub przejść w prawo 

Rys. 2. Przyciski modułu SCMI-01.4 

4. USTAWIENIA MODUŁU 

Moduł SCMI-01.4 może pracować w trybie sterowania ciśnieniem (temperatura parowania), w trybie 

regulacji temperatury w chłodzeniu lub grzaniu lub jako urządzenie podrzędne. W trybie urządzenia 

podrzędnego, moduł służy, jako konwerter między systemem sterowania a jednostką zewnętrzną. Po 

włączeniu zasilania, moduł jest inicjowany, a następnie na wyświetlaczu pojawi się ekran domyślny.   

Na przykład, jeśli moduł jest w trybie podrzędnym i sprężarka jednostki zewnętrznej jest zatrzymana to na 

wyświetlaczu pojawi się: 

  

    Zewn_str 

    Off 0% 

  

Gdy sprężarka pracuje w trybie chłodzenia, wyświetlacz pokazuje: 

   

    Zewn_str 

    On Chlo xx% 

 

Skrót chlo oznacza tryb chłodzenia a znaki xx wskazują żądaną prędkość sprężarki w procentach. Po 

włączeniu trybu grzania (używając wejścia cyfrowego H/C), na wyświetlaczu w miejsce skrótu chlo pojawi 

się grza.  

 

W innych trybach, ekran ten jest pomijany, a T1 i T2 wskazania temperatury będą wyświetlane w pierwszej 

kolejności. Korzystając z ▼ / ▲, można zobaczyć pozostałe dane bieżącego trybu pracy. 

   

  T1 xx.xºC 

  T2 xx.xºC 

 

Symbole xx.x oznaczają zmierzoną temperaturę T1 i T2. Po kolejnym naciśnięciu przycisku ▲:  

 

   P x.xx b 

   T xx.xºC 

 

Pierwsza linia pokazuje zmierzoną wartość ciśnienia w barach, druga linia pokazuje odpowiednią obliczoną 

temperaturę parowania. Ciśnienie i obliczona temperatura parowania używane są do kontroli tylko w trybie 

sterowania ciśnieniem (temperatura parowania). Dla innych trybów pracy, jeśli podłączony jest czujnik 

ciśnienia, ciśnienie i temperatura parowania będą wyświetlane tylko dla informacji, ale nie będą brane pod 

uwagę przy sterowaniu jednostką zewnętrzną. Po kolejnym naciśnięciu przycisku ▲: 
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   UstS xx% 

   AktS xx% 

 

Symbole xx przedstawiają wartość nastawioną (UstS) oraz aktualną (AktS) prędkości sprężarki w %. Po 

kolejnym naciśnięciu przycisku ▲, wyświetlana jest informacja o aktualnej prędkość wentylatora skraplacza 

Akt_went oraz aktualnej pozycji zaworu rozprężnego EXV. 

   

   AktW xxx 

   EXV  xxx 

 

Po kolejnym naciśnięciu przycisku ▲: 

   

   Akt_tryb 

   > Stop < 

 

Akt_tryb oznacza aktualny tryb pracy (Stop, Chlo, Grza), umieszczone pomiędzy znakami > <. 

 

W przypadku wykrycia błędu (Blad) w jednostce zewnętrznej, aktualny kod błędu (AABBCCDD) jest 

wyświetlany na ostatniej pozycji menu głównego modułu sterującego. 

   

   Blad 

   AABBCCDD 

AABBCCDD reprezentuje cztery dwucyfrowe liczby szesnastkowe. Każdy numer może przyjmować 

wartości 00, 01, 02, 04, 08, 10, 20, 40 lub 80, jeśli wystąpi jeden błąd. Jeśli występuje wiele błędów w tym 

samym czasie, to wyświetlona wartość odpowiada sumie pojedynczych błędów. Lista błędów wyświetlanych 

przez moduł SCMI-01.4  znajduje się w rozdziale 5 na stronie 17. 

Naciśnij przycisk ENTER, aby przejść do menu głównego ustawień modułu, gdy wyświetlany jest ekran 

domyślny. To menu składa się z następujących elementów (podmenu). 

 

Wart_chl Ustawienie żądanej temperatury w trybie chłodzenia. 

Wart_grz Ustawienie żądanej temperatury w trybie grzania. 

Funkcja Menu pozwala wybrać jeden z czterech trybów pracy modułu sterującego SCMI-01.4. 

Odszran Menu pozwala na ustawienie parametrów i metody niezbędnych do rozmrażania parownika jednostki 
wewnętrznej. 

Wyjsc_prz Menu pozwala na ustawienie funkcji i logiki przełączania przekaźników wyjściowych modułu. 

Stal_reg Menu pozwala na ustawienie wartości stałych kontroli niezbędnych do pracy modułu. 

Haslo Menu pozwala zalogować się, aby ustawiać parametry modułu sterującego. Bez poprawnego zalogowania 
się, można przeglądać wyznaczone parametry bez możliwości zmiany ich. 

Wyswietl Menu pozwala ustawić wyświetlacz modułu sterującego. 

Blad Menu wyświetla błędy, które pojawiły się w czasie pracy modułu. Menu nie jest wyświetlane w przypadku 
nie wystąpienia błędu. 

  

 

 

 



- 8 -

4.1. Korzystanie z hasła 

Dostęp do parametrów modułu jest chroniony hasłem sześciocyfrowym. To hasło należy wprowadzić w celu 

zalogowania się, w przeciwnym razie nie można zmieniać żadnych ustawień. Próbując zmieniać ustawienia 

bez logowania, wyświetlacz powróci poziom wstecz. Gdy wyświetlany jest domyślny ekran, należy nacisnąć 

przycisk ENTER, aby przejść do ustawień modułu (Ustawien), a następnie wybrać z menu Haslo. 

   Ustawien 

   Haslo 

Po otwarciu tego menu, na wyświetlaczu pojawia się: 

   Haslo 

   000000 

Kursor pulsuje na pierwszej cyfrze. Używając ▼ / ▲, należy ustawić pierwszą cyfrę hasła i przez krótkie 

naciśnięcie przycisku ENTER przechodzi się do następnej pozycji. Powtarzając te czynności wprowadza 

się wszystkie cyfry hasła. Po ustawieniu wszystkich cyfr hasła, należy nacisnąć przycisk ENTER, aby 

potwierdzić ustawione hasło. Jeśli hasło jest poprawne, na krótko pojawia się komunikat: 

   Haslo 

   Haslo_OK 

Jeśli hasło wprowadzane jest niepoprawne to na wyświetlaczu pojawi się błąd, a następnie wyświetlacz 

powróci jeden poziom wstecz. Jeśli poprawne hasło zostanie podane to jest możliwa zmiana parametrów 

modułu przez 30 minut.  Następnie użytkownik zostanie wylogowany. 

4.2. Ustawienia żądanej temperatury 

W trybach autonomicznych, to menu pozwala ustawić żądaną wartość temperatury wyjściowej lub 

temperatury parowania w zakresie -10.0ºC do + 55.0ºC. W trybie zewnętrznego sterowania wartość 

docelowa nie jest ustawiona w module, a wydajność sprężarki jest sterowana przez napięcie 0-10 V 

zewnętrznego źródła. Naciskając przycisk ENTER, aby wejść do menu ustawień i następnie należy wybrać 

z menu pozycję Wart_chl/Wart_grz, aby ustawić żądaną temperaturę. 

   Ustawien 

   Wart_chl 

   Ustawien 

   Wart_grz 

Po otwarciu tego menu: 

   Wart_chl 

+xx.x

  Wart_grz 

+xx.x

Używając ▼ / ▲, należy ustawić pożądaną wartość. Po naciśnięciu przycisku ENTER, można zmienić znak. 

Następnie naciskając przycisk ENTER, można ustawić kolejne cyfry. Długie naciśnięcie przycisku ENTER, 

pozwala zapisać zmianę, na wyświetlaczu pojawi się: 
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   Zapis_OK 

    +yy.y 

 

Następnie wyświetlacz powraca jeden poziom wstecz. 

 

W trakcie wprowadzania wartości niższej od dopuszczalnej, pojawi się komunikat o błędzie ,,Err.min”, na 

pierwszej linii wyświetlacza, na drugim wierszu pojawi się minimalna dopuszczalna wartość, jaką można 

ustawić. Podobna sytuacja ma miejsce jeżeli podczas wprowadzania wartości wyższej od dopuszczalnej, 

w tym przypadku pojawi się komunikat ,,Err.max” na pierwszym wierszu, natomiast na drugim maksymalna 

dopuszczalna wartość.  

 

4.3. Ustawianie trybu pracy modułu sterowania SCMI-01.4 

Naciskając przycisk ENTER należy wejść do menu I używając ▼ / ▲, wybrać z menu funkcję (Funkcja) 

modułu sterowania.  

   

   Ustawien 

   Funkcja 

 

Naciskając przycisk ENTER, otwiera się menu, a następnie używając ▼ / ▲, można wybrać funkcję modułu. 

Obecna funkcja będzie oznaczona symbolem <. 

Zewn_str Urządzenie podrzędne. W trybie urządzenia podrzędnego, moduł służy, jako konwerter 
między systemem sterowania a jednostką zewnętrzną. Moduł kontroluje wydajność 
sprężarki w odniesieniu do napięcia 0-10 V dostarczanego z zewnętrznego systemu 
sterowania. 

Reg_Cis Sterowanie ciśnieniem (temperaturą parowania).  

Reg_T_ch  Regulacja temperaturowa w trybie chłodzenia.  

Reg_T_gr Regulacja temperaturowa w trybie grzania. 

Reg_Tx Regulacja temperatury w zależności od sygnału wejścia cyfrowego H/C (Grz/Chł) 

 

Używając ▼ / ▲, należy wybrać żądany tryb, a następnie naciśnij przycisk ENTER, aby wybór potwierdzić. 

Zmiana trybu zostanie potwierdzone komunikatem Zapis_OK, a następnie wyświetlacz powróci jeden 

poziom wstecz w menu. 
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Zewnętrze sterowanie – urządzenie podrzędne 

Wydajność sprężarki jednostki zewnętrznej jest sterowana przez moduł SCMI-01.4 w oparciu o napięcie 0-

10V dostarczane do modułu z urządzenia zewnętrznego. Wartość napięcia odpowiada żądanej wydajności 

sprężarki 0-100%. Przełącznik On / Off musi być w pozycji On oraz w tym samym czasie napięcie sterujące 

musi być wyższe niż 0,5V. W przeciwnym razie, jeżeli napięcie spadnie poniżej 0,5 V, moduł wyłączy się. 

W trybie podrzędnym urządzenie może pracować w trybie grzania lub w trybie chłodzenia. W trybie 

chłodzenia zewnętrzny wymiennik ciepła urządzenia pracuje, jako skraplacz i oddaje ciepło do otoczenia. 

Czujnik T1 mierzy temperaturę wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej (urządzenie działa, jako parownik) 

i w oparciu o wskazania temperatury T1 kontrolowane jest odszranianie parownika. W trybie grzania, 

zewnętrzny wymiennik ciepła działa, jako parownik i jego odszranianie kontrolowane jest przez jednostkę 

zewnętrzną. Wewnętrzny wymiennik ciepła działa, jako skraplacz, a temperatura T1 służy do sterowania 

jednostką zewnętrzną i do ochrony układu. Tryb ogrzewania (chłodzenia) można ustawić poprzez wejścia 

H / C i włączyć za pomocą wejścia On/Off. Jeżeli wejście H / C nie jest podłączone to moduł będzie pracował 

w trybie chłodzenia. Jeżeli wejście jest połączone z GND to moduł pracuje w trybie grzania. Jeżeli wejście 

On / Off nie jest podłączone to moduł nie załączy się. Jeżeli wejście On / Off połączone z GND moduł 

załączy się. Jednostka zewnętrzna sterowana jest poprzez port szeregowy, który również pełni rolę 

przyłączy komunikacyjnych.  

Dla jednofazowych urządzeń zewnętrznych, zaciski SC-1 oraz SC-2 modułu SCMI muszą być podłączone 

odpowiednio do zacisków 1 i 2 jednostki zewnętrznej. Dla trójfazowych urządzeń zewnętrznych zaciski SC-

1 oraz SC-2 modułu SCMI muszą być podłączone odpowiednio do zacisków 2 i 1 jednostki zewnętrznej.  

Rys. 3. Moduł sterujący SCMI-01.4 w trybie sterownia zewnętrznego połączonego z jednostką 
zewnętrzną ASGE-xxBI / ASGE-xxBI-3.  

Uwaga: Podłączenie zasilania do jednostek zewnętrznych ASGE powinno być wykonane zgodnie z 

dokumentacją techniczną dla tych jednostek. 
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Tryb sterowania ciśnieniem w chłodzeniu (temperatura parowania) 

W tym trybie sprężarka jednostki zewnętrznej jest kontrolowana w taki sposób, aby utrzymać żądane 

ciśnienie za parownikiem jednostki wewnętrznej. Ciśnienie jest mierzone przez przetwornik ciśnienia z 

wyjściem prądowym 4-20mA. Czujnik T1 mierzy temperaturę parownika jednostki wewnętrznej, dodatkowo 

mierzona temperatura wykorzystywana jest do sterowania odszranianiem parownika. Moduł sterujący 

można włączyć za pomocą wejścia cyfrowego On/Off. Jeżeli wejście On/Off nie jest podłączone to moduł 

jest wyłączony. Jednostka zewnętrzna jest sterowana poprzez port szeregowy, który również zapewnia 

komunikację. Dla jednofazowych urządzeń zewnętrznych, zaciski SC-1 oraz SC-2 modułu SCMI muszą być 

podłączone odpowiednio do zacisków 1 i 2 jednostki zewnętrznej. Dla trójfazowych urządzeń zewnętrznych 

zaciski SC-1 oraz SC-2 modułu SCMI muszą być podłączone odpowiednio do zacisków 2 i 1 jednostki 

zewnętrznej. Połączenie modułu w trybie sterowania ciśnieniem w chłodzeniu przedstawia rysunek 4.  

 

 

Rys. 4. Moduł sterujący w trybie sterowania ciśnieniem.  

Uwaga: Podłączenie zasilania do jednostek zewnętrznych ASGE powinno być wykonane zgodnie z 

dokumentacją techniczną dla tych jednostek. 
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Tryb regulacji temperatury w chłodzeniu (grzaniu) – Reg_T_ch /Reg_T_gr 

W tym trybie sprężarka jednostki zewnętrznej jest sterowana zadaną temperaturą w chłodzeniu / grzaniu.  

Temperatura w pomieszczeniu mierzona jest przez czujnik T2. Czujnik T1 mierzy temperaturę wymiennika 

ciepła jednostki wewnętrznej. W trybie chłodzenia, wymiennik ciepła jednostki wewnętrznej pracuje jako 

parownik a temperatura mierzona na jego powierzchni wykorzystywana jest do kontrolowania odszraniania. 

W trybie grzania wymiennik jednostki wewnętrznej pracuje jako skraplacz a mierzona temperatura służy do 

sterowania jednostką zewnętrzną i do ochrony układu. Moduł sterujący można włączyć za pomocą wejścia 

cyfrowego On/Off. Jeżeli wejście On/Off nie jest podłączone to moduł jest wyłączony. Jednostka 

zewnętrzna jest sterowana poprzez port szeregowy, który również zapewnia komunikację. Dla 

jednofazowych urządzeń zewnętrznych, zaciski SC-1 oraz SC-2 modułu SCMI muszą być podłączone 

odpowiednio do zacisków 1 i 2 jednostki zewnętrznej. Dla trójfazowych urządzeń zewnętrznych zaciski SC-

1 oraz SC-2 modułu SCMI muszą być podłączone odpowiednio do zacisków 2 i 1 jednostki zewnętrznej. 

Połączenie modułu w trybie regulacji temperatury w chłodzeniu (grzaniu) przedstawia rysunek 5.  

 

 

 

Rys. 5. Moduł sterujący w trybie regulacji temperatury.  

Uwaga: Podłączenie zasilania do jednostek zewnętrznych ASGE powinno być wykonane zgodnie z 

dokumentacją techniczną dla tych jednostek. 
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Tryb autonomicznej regulacji temperatury dla przełączanego chłodzenia / grzania - Reg. Tx 

 
W tym trybie, podobnie jak w poprzednim trybie, wydajność sprężarki jednostki zewnętrznej jest 
kontrolowana w zależności od zadanej temperatury chłodzenia (Wart_chl) lub grzania (Wart_grz). 
Temperatura w pomieszczeniu jest mierzona za pomocą czujnika T2. Czujnik T1 mierzy temperaturę 
wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej. Lokalizacja czujnika temperatury T2 zależy od wymagań 
instalacji. W trybie chłodzenia wymiennik ciepła działa jako parownik, a zmierzona temperatura służy do 
kontrolowania jego odszraniania, natomiast w trybie ogrzewania działa jako skraplacz, a zmierzona 
temperatura służy do sterowania jednostką zewnętrzną i zabezpiecza układ. Moduł sterujący można 
aktywować zdalnie za pomocą wejścia cyfrowego On / Off, a tryb bieżący ustawia się zgodnie ze stanem 
wejścia binarnego H / C. Jeżeli wejście H / C nie jest podłączone, moduł pracuje w trybie chłodzenia; jeśli 
to wejście jest podłączone do wspólnego terminala, moduł działa w trybie grzania. Jednostka zewnętrzna 
jest sterowana za pomocą linii szeregowej, która również dostarcza swoje obwody komunikacyjne. W 
przypadku jednofazowych jednostek zewnętrznych zaciski SC-1 i SC-2 modułu muszą być podłączone 
odpowiednio do zacisków 1 i 2 jednostki zewnętrznej. W przypadku 3-fazowych jednostek zewnętrznych 
zaciski są wymieniane, więc aby działać poprawnie, zaciski SC-1 i SC-2 modułu muszą być podłączone 
odpowiednio do zacisków 2 i 1 jednostki zewnętrznej. 

 
Rys. 6 
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4.4. Ustawienia odszraniania parownika 

Menu pozwala na konfigurację zasad kontrolnych odszraniania parownika jednostki wewnętrznej, kiedy 

pracuje w trybie chłodzenia. W trybie grzania wymiennik jednostki wewnętrznej pracuje, jako skraplacz, 

natomiast jednostka zewnętrzna, jako parownik. Odszranianie jednostki zewnętrznej kontrolowana jest 

przez jednostkę zewnętrzną. Naciśnij przycisk ENTER, aby wejść w menu ustawień i przyciskami ▼ / ▲, 

należy wybrać menu odszraniania (Odszran).   

   

   Ustawien 

   Odszran 

 

Po otwarciu tego menu używając ▼ / ▲, można ustawić następujące parametry menu odszraniania: 

 

Tryb_pra Ustawienie trybu odszraniania jednostki wewnętrznej parownika. 

Cykl Ustawienie minimalnego czasu (w minutach) pomiędzy kolejnymi cyklami odszraniania.  

Czas_1 Ustawianie maksymalnego czasu trwania (w minutach) jednego cyklu odszraniania. 

Start Ustawianie temperatury T1, rozpoczynająca odszranianie jednostki wewnętrznej. 

Stop Ustawianie temperatury T1, kończące odszranianie jednostki wewnętrznej. 

 

Aby rozpocząć odszranianie parownika jednostki wewnętrznej, dwa warunki muszą zostać spełnione: 

temperatura Start T1 spełniona oraz minimalny czas pomiędzy kolejnymi cyklami odszraniania - Cykl.  

 

Ustawienie trybu odszraniania jednostki wewnętrznej parownika. 

Naciskając przycisk ENTER wchodzi się do menu ustawienia I używając ▼/▲ wybiera się Odszran. 

Następnie wybierając Tryb_pra można zdefiniować następują parametry: 

 

Off Odszranianie nie jest realizowane. 

Zewn. Jeśli warunek odszraniania parownika jest spełniony, sprężarka jest wyłączona, dopóki 
warunek końca odszraniania nie jest spełniony. Jednocześnie, w celu przyśpieszenia 
procesu odszraniania, można poprzez przekaźnik włączyć urządzenie zewnętrzne (kabel 
grzewczy, wentylatora itp.). 

4-drogo Jeśli warunek odszranianie parownika jest spełniony, tryb pracy jest przełączany z 
chłodzenia na grzanie, funkcje wewnętrznego i zewnętrznego wymiennika ciepła są 
zamieniane, a parownik jednostki wewnętrznej jest odszraniany. Warunkiem zakończenia 
odszraniania jest spełnienie warunków końca odszraniania, następnie tryb pracy urządzenia 
wraca do stanu pierwotnego.   

 

Używając ▼ / ▲, należy wybrać żądany tryb, a następnie nacisnąć przycisk ENTER, aby potwierdzić wybór. 

Zmiana trybu zostanie potwierdzona komunikatem Zapis_OK, a następnie wyświetlacz powróci jeden 

poziom wstecz w menu. 
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Ustawienia cyklu odszraniania. 

Naciskając przycisk ENTER wchodzi się do menu ustawień I używając ▼/▲ wybiera się Odszran. 

Następnie wybierając Cykl można zdefiniować okres odszraniania: 

   Odszran 

   Cykl 

Po otwarciu tego menu: 

   Cykl 

xx.x

Symbole xx.x reprezentują minimalny okres pomiędzy kolejnymi cyklami odszraniania w minutach. 

Używając ▼/▲ oraz przycisku ENTER można ustawić wartość od 0,1-99,9 części godziny. Wartość 

domyślna wynosi 60 minut (1 godzina). Naciskając przycisk ENTER przez dłuższy czas zapisuje się 

wprowadzoną wartość. Zmiana zostanie potwierdzona komunikatem Zapis_OK, a następnie wyświetlacz 

powróci jeden poziom wstecz w menu. 

   Zapis_OK 

 yy.y 

Ustawianie maksymalnego czasu rozmrażania 

Naciskając przycisk ENTER wchodzi się do menu ustawienia I używając ▼/▲ wybiera się Odszran. 

Następnie wybierając Czas_1 można zdefiniować długość odszraniania: 

   Odszran 

   Czas_1 

Po otwarciu tego menu: 

   Czas_1 

xx.x

Symbole xx.x reprezentują maksymalny czas trwania jednego cyklu odszraniania w minutach. Używając 

▼/▲ oraz przycisku ENTER można ustawić wartość od 1,0-60,0 minut. Wartość domyślna wynosi 10 minut.

Naciskając przycisk ENTER przez dłuższy czas zapisuje się wprowadzoną wartość. Zmiana zostanie

potwierdzona komunikatem Zapis_OK, a następnie wyświetlacz powróci jeden poziom wstecz w menu.

   Zapis_OK 

 yy.y 
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Ustawienia temperatury T1 rozpoczynającej odszranianie 

Naciskając przycisk ENTER wchodzi się do menu ustawienia I używając ▼/▲ wybiera się Odszran. 

Następnie wybierając Start można zdefiniować temperaturę rozpoczynającą odszranianie: 

   

   Odszran 

   Start 

 

Po otwarciu tego menu: 

   

   Start 

    -xx.x 

 

Symbole -xx.x reprezentują temperaturę rozpoczynającą odszranianie. Używając ▼/▲ oraz przycisku 

ENTER można ustawić wartość od -20,0°C do +5,0°C. Wartość domyślna wynosi -5°C. Naciskając przycisk 

ENTER przez dłuższy czas zapisuje się wprowadzoną wartość. Zmiana zostanie potwierdzona 

komunikatem Zapis_OK, a następnie wyświetlacz powróci jeden poziom wstecz w menu. 

 

   Zapis_OK 

     -yy.y 

 

Ustawienia temperatury T1 kończącej odszranianie 

Naciskając przycisk ENTER wchodzi się do menu ustawienia I używając ▼/▲ wybiera się Odszran. 

Następnie wybierając Stop można zdefiniować temperaturę kończącą odszranianie: 

   

   Odszran 

   Stop 

 

Po otwarciu tego menu: 

   

   Stop 

    +xx.x 

 

Symbole -xx.x reprezentują temperaturę kończącą odszranianie. Używając ▼/▲ oraz przycisku ENTER 

można ustawić wartość od +3,0°C do +25,0°C. Wartość domyślna wynosi +7°C. Naciskając przycisk 

ENTER przez dłuższy czas zapisuje się wprowadzoną wartość. Zmiana zostanie potwierdzona 

komunikatem Zapis_OK, a następnie wyświetlacz powróci jeden poziom wstecz w menu. 

 

 

   Zapis_OK 

     yy.y 

 

 

4.5. Ustawienia wyjść przekaźnikowych.  

Moduł sterujący SCMI-01.4 posiada trzy wyjścia przekaźnikowe NO (normalnie otwarte), które mogą 

przełączać styki 230V/2A. Moduł może też kontrolować prędkość wentylatora wykorzystując modulację 
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PWM. Naciśnij przycisk ENTER, aby wejść do menu ustawień i użyj ▼ / ▲, aby wybrać menu Wyjs_prz. 

Po otwarciu tego menu można wybrać żądany przekaźnik. 

 

Przekaz 1 Ustawianie przekaźnika wyjściowego R1  

Przekaz 2 Ustawianie przekaźnika wyjściowego R2 

Przekaz 3 Ustawianie przekaźnika wyjściowego R3 

Went DC Kontrola prędkości wentylatora 

 

Następnie można ustawić funkcję przekaźnika i normalny stan (NO/NC).  

 

Funkcja przekaźnika 

Menu pozwala na ustawienie funkcji wybranego przekaźnika. 

   

   Przekaz x 

   Funkcja 

 

Przekaźniki modułu sterującego mogą mieć następujące funkcje: 

 

ON/OFF Przekaźnik sterowany jest przez wejście cyfrowe On/Off. 

Sprezark Przekaźnik sterowany jest razem z sprężarką jednostki zewnętrznej. 

Odszran Przekaźnik sterowany jest razem z odszranianiem jednostki wewnętrznej. 

Blad Przekaźnik jest aktywny w przypadku wystąpienia błędu. 

Grz/Chlo Przekaźnik jest sterowany przez bieżący stan systemu (grzanie / chłodzenie). 

Ogranicz Przekaźniki są aktywowane kiedy osiągnięty zostanie ustawiony limit wydajności 
sprężarki. 

 
Dla pierwszych pięciu przekaźników nie ma innych ustawień; dla przekaźnika z funkcją ograniczania należy 
ustawić następujące parametry po wybraniu i zatwierdzeniu tej funkcji: 
 
 
 

Min wyd. Ustawienie dolnego limitu wydajności sprężarki 

Max wyd. Ustawienie górnego limitu wydajności sprężarki 

Opoznie Ustawienie wartości opóźnienia, po której zmienia się stan 
przekaźnika 

 
 
Ustawienie dolnego limitu wydajności sprężarki – Min wyd. 
 
Ten parametr pozwala na ustawienie niższego limitu w % wydajności sprężarki.  Jeśli przekaźnik z funkcją 
ograniczania został aktywowany z powodu przekroczenia wartości Max wyd., zostanie deaktywowany po 
osiągnięciu przez sprężarkę  wartości Min wyd., regulacja nastawy od 0.0% do 99.0%; rozdzielczość 1%. 
Jeśli wydajność sprężarki spadnie poniżej nastawionego limitu, przekaźnik zostanie deaktywowany z ok. 
30 sekundowym opóźnieniem. 
 
Ustawienie górnego limitu wydajności sprężarki – Max wyd. 
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Ten parametr pozwala na ustawienie wyższego limitu w % wydajności sprężarki, Jeśli wydajność sprężarki 
przewyższy nastawioną wartość Max wyd. w czasie określonym w funkcji Opóźnienie, przekaźnik z funkcją 
limitowania zostanie aktywowany. 

Ustawienie wartości opóźnienia, po której zmienia się stan przekaźnika – Opóźnienie 

Parametr ten pozwala określić przedział czasu w minutach, przez który wydajność sprężarki musi 

przekraczać zadaną wartość Max wyd. w celu aktywacji przekaźnika z funkcją ograniczania. Wartość 

można ustawić z dokładnością do 0.1 minuty.  

Przekaźnik NO/NC 

Menu pozwala na ustawienie trybu logiki przełączania wybranego przekaźnika. 

   Przekaz x 

   NO/NC 

NO Styk przekaźnika jest zamknięty, jeśli funkcja przekaźnika jest aktywna (i odwrotnie) 

NC Styk przekaźnika jest otwarty, jeśli funkcja przekaźnika jest aktywna (i odwrotnie) 

Kontrola prędkości obrotów wentylatora wewnętrznego 

To menu pozwala na ustawienie zasad kontroli  prędkości wentylatora wewnętrznego, lub kontrolę 
bezpośrednio poprzez moduł FMD-01. Moduł ten należy podłączyć do SCMI-1.4 wykorzystując złącza VE+ 
I VE- .  

Fixed / Stała - Prędkość wentylatora jest określona na stałe przez ustawienie ręczne 

Auto 1 -  Prędkość wentylatora jest dostosowana do obrotów sprężarki w proporcji 1:1 

Auto 2 -   Prędkość wentylatora jest dostosowana do obrotów sprężarki w proporcji od 60 % 
do 200% 

Ustawienie stałej prędkości wentylatora – Stała 
To menu pozwala na ustawienie stałej prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej wykorzystując 
dodatkowy moduł FMD-01. Prędkość może być ustawiona od 30% do 100% maksymalnej prędkości 
wentylatora. Po ustawieniu wartości zatwierdź ją przyciskiem ENTER. Potem należy wybrać tryb pracy 
wentylatora (S W On) jednostki wewnętrznej. Jeśli zaznaczona została funkcja S (Sprężarka) wentylator 
wewnętrznej jednostki będzie pracował z ustaloną prędkością tylko w trakcie pracy sprężarki jednostki 
zewnętrznej. Jeśli zaznaczona została funkcja W (Wentylator) wentylator jednostki wewnętrznej będzie 
pracował tylko w momencie gdy pracuje wentylator jednostki zewnętrznej. Jeśli zaznaczono funkcję On, 
wentylator jednostki będzie pracował z ustaloną prędkością niezależnie od tego czy jednostka zewnętrzna 
pracuje czy nie. Użyj przycisków ▼/▲ aby wybrać wymagany tryb I zatwierdź przyciskiem ENTER. 

Automatyczna kontrola prędkości wentylatora Auto 1 
W tym trybie prędkość wentylatora jest uzależniona od prędkości obrotowej sprężarki w % jej wydajności w 
proporcji 1:1. Przykładowo, jeśli sprężarka pracuje z 45 % swojej maksymalnej prędkości wentylator również 
będzie pracował na 45 % swojej maksymalnej prędkości. 

Automatyczna kontrola prędkości wentylatora Auto 2 
W tym trybie prędkość wentylatora jest uzależniona od prędkości sprężarki jednak wprowadzaną zmienną 
jest proporcja w % , według której przeliczana będzie prędkość obrotowa wentylatora względem pracy 
sprężarki. Aby ustawić tę proporcję można posłużyć się programem USBCommunicator lub naciskając 
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przyciski ▼/▲ na sterowniku, przedział nastawy mieści się pomiędzy 60-200%. Zatwierdź ustawioną 
wartość przyciskiem ENTER. 

Tryb OFF 
W tym trybie wyjście kontrolne prędkości wentylatora nie jest wykorzystywane. 

Ustawienia stałych sterowania. 

Menu pozwala na ustawienie stałych sterowania modułu SCMI-01.4. Naciśnij przycisk ENTER, aby wejść 

do menu ustawień i użyj ▼ / ▲, aby wybrać menu Stal_reg. Po otwarciu tego menu można ustawić stałe 

sterowania.   

Sta_czas Ustawianie stałej czasu. 

Sta_prop Ustawienie stałej proporcjonalnej. 

Sta_calk Ustawienie stałej całkowania. 

Sta_roz Ustawienie stałej różniczkującej. 

Stała czasowa 

Określa czas, odświeżania informacji o stanie pracy układu i może być ustawiona w przedziale od 10 do 

999 sekund. Właściwości systemu należy uwzględnić przy regulacji stałej czasowej. Systemy z większą 

bezwładnością powinny mieć większą stałą czasową. Zalecana wartość stałej czasowej wynosi około 30 

sekund. 

Stała proporcjonalna 

Ma podstawowe działanie na proces sterowania. Mniejsza stała proporcjonalna, wpływa na mniejsze 

zmiany w algorytmie modułu w czasie określonym przez stałą czasową. Zalecana wartość wynosi około 35 

i może być ustawiona w przedziale od 0 do 999. 

Stała całkowania 

Pozwala na osiągnięcie minimalnego (zerowego) odchylenia od regulacji. Podczas regulacji stałej 

całkującej, należy zachować ostrożność i zacząć od wartości minimalnej. Jeśli ta stała jest zbyt wysoka, to 

sterowanie może być niestabilne i podatne na oscylacje. Zalecana wartość domyślna wynosi około 0 i może 

być ustawiona w przedziale od 0 do 999. 

Stała różniczki 

Określa wpływ szybkości zmian temperatury na proces sterowania. Dla wyższej stałej różniczki system 

będzie bardziej czuły na zmiany temperatury i przeciwdziałania tym zmianom. Zalecana wartość domyślna 

wynosi około 60 i można być ustawiona w przedziale od 0 do 999. 

Ustawienia wyświetlacza 
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Menu pozwala ustawić parametry wyświetlacza modułu sterującego SMCI-01.4. Naciśnij przycisk ENTER, 

aby wejść do menu ustawień i użyj ▼ / ▲, aby wybrać menu Wyswietl 

   

   Ustawien 

   Wyswietl 

 

Po otwarciu menu możliwa będzie zmiana parametrów wyświetlacza: 

 

Jasnosc Ustawianie jasności podświetlenia wyświetlacza LCD. 

Kontrast Ustawianie kontrastu wyświetlacza LCD. 

Czas_bez Ustawianie czasu bezczynności, po którym, w przypadku braku aktywności użytkownika, 
wyświetlacz powróci do domyślnego ekranu. 

Język Ustawienia wersji językowej. 

 

Ustawianie jasności i kontrastu wyświetlacza LCD  

Ustawienia są podobne i nie ma potrzeby wprowadzania hasła, aby dokonać zmiany w tych ustawieniach. 

Po otwarciu menu Wyswietl, możliwa jest zmiana parametrów wyświetlacza modułu.  

 

   Wyswietl 

  Jasnosc 

 

Po otwarciu tego menu, możliwa będzie zmiana jasności wyświetlacza od 1 do 16. 

   

   Jasnosc 

        |||||||| 

 

 Podobnie ma to miejsce w przypadku ustawień kontrastu.  

 

Ustawienia czasu bezczynności.  

Menu pozwala na ustawienie czasu bezczynności, po którym, w przypadku braku aktywności użytkownika, 

wyświetlacz powraca jeden poziom wstecz. Aby ustawić czas bezczynności (Czas_bez), należy otworzyć 

menu Wyswietl, a następnie menu Czas_bez. 

   

   Wyswietl 

   Czas_bez 

 

Po otwarciu tego menu: 

   Czas_bez 

     Xxx 

 

Używając ▼ / ▲ i przycisku ENTER, można ustawić czas bezczynności z przedziału od 1 do 999 sekund. 

Naciskając przycisk ENTER przez dłuższy czas zapisuje się wprowadzoną wartość. Zmiana zostanie 

potwierdzona komunikatem Zapis_OK, a następnie wyświetlacz powróci jeden poziom wstecz w menu. 
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Ustawienia wersji językowej  

Menu pozwala na ustawienie wersji językowej modułu sterującego SCMI-01.4. Aby ustawić wersję 

językową, należy otworzyć menu Wyswietl, a następnie Jezyk. 

   

   Wyswietl 

   Jezyk 

 

Po otwarciu tego menu: 

 

   Jezyk 

   Polski< 

 

Aktualnie wybrana wersja językowa będzie zawierała znak<. 

 

Używając ▼ / ▲, można zmienić wersję językową, a następnie naciśnij przycisk ENTER, aby zapisać 

ustawienia. Zmiana zostanie potwierdzona komunikatem Zapis_OK, a następnie wyświetlacz powróci 

jeden poziom wstecz w menu. 

 

5. WYŚWIETLANIE KOMUNIKATÓW O BŁĘDACH 

 

Czujniki i błędy komunikacji modułu SCMI-01.4. 
 
Podczas pracy moduł SCMI-01.4 testuje połączenie rezystancji termometrów T1 i T2, a także w trybie 

autonomicznego sterowania ciśnieniem (temperatury parowania) testuje również połączenie czujnika 

ciśnienia z wejściem 4-20 mA. Testuje również komunikację z jednostką zewnętrzną. Moduł sprawdza 

rezystancję elektryczną obu czujników temperatury, a jeśli zostaną wykryte pewne wartości graniczne, 

wysyła polecenie do jednostki zewnętrznej, aby stopniowo zatrzymać sprężarkę. W tym samym czasie 

wyświetla się odpowiedni komunikat błędu na wyświetlaczu w celu rozróżnienia zwarcia / przerwy w 

obwodzie czujników temperatury. Błędy są wskazywane w następującej kolejności:   

możliwy błąd czujnika T1 zostanie wyświetlony jako pierwszy, następny błąd może zostać wyświetlony 

dopiero po usunięciu/naprawie poprzedniego błędu.  

Przykład: Otwarty obwód czujnika T1: 

 

   Blad T1 

 Przerwa 

 

Dopiero po naprawieniu tego błędu może wystąpić kolejny błąd, (przykładowno jak zwarcie termometru T2): 

 

   Blad T2 

 Zwarcie 

 

Jeśli oba termometry działają poprawnie, zwarcie / przerwa w obwodzie czujnika ciśnienia 

podłączonego do wejścia prądowego 4-20mA może być wskazane jako następny błąd. Ponadto zbyt niskie 

ciśnienie po stronie ssącej sprężarki jednostki zewnętrznej może spowodować pojawienie się kolejnego 

błędu: 
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   Blad Cis 

 Niskie 

 

Również w tym przypadku moduł SCMI-01.4 wysyła polecenie zatrzymania sprężarki jednostki zewnętrznej; 

operacja zostanie wznowiona, gdy ciśnienie przekroczy minimalną dopuszczalną wartość. Jeśli 

komunikacja między aktywnym modułem SCMI-01.4 a jednostką zewnętrzną zostanie przerwana (moduł 

jest włączony, a żądana moc sprężarki jest większa niż 30% w trybie kontrolowanym), jeśli stan ten utrzyma 

się ponad 20 sekund wyświetli się błąd. 

   

Blad kom. 

  Rozłączenie 

W takim przypadku należy sprawdzić, czy nie występuje przerwa w obwodzie lub czy nie są zamienione 

przewody komunikacyjne, które łączą zaciski SC-1 i SC-2 modułu SCMI-01.4 z odpowiednimi zaciskami 

jednostki zewnętrznej. Jeśli przewody zasilające i komunikacyjne zostaną umieszczone obok siebie, może 

to powodować zakłócenia linii komunikacyjnej, powodując przerwanie sygnalizacji prędkości lub stanu 

sprężarki, wentylatora i zaworu rozprężnego. W takim przypadku należy użyć ekranowanego przewodu 

komunikacyjnego i połączyć jego ekran z przewodem ochronnym jednostki zewnętrznej (podłączyć ekran 

przewodem do uziemienia jednostki zewnętrznej), aby wyeliminować ten problem. 

 

Aktualne błędy jednostki zewnętrznej są wyświetlane w ostatniej pozycji menu głównego modułu SCMI-

01.4. Pierwszy wiersz zawiera tytuł błędu, drugi wiersz zawiera cztery kody dwucyfrowe zapisane w 

systemie szesnastkowym (lub suma tych kodów, jeśli występuje wiele błędów). Po przejrzeniu błędów, 

pozycja ta przestanie być wyświetlana w menu. Aby zobaczyć błędy, należy nacisnąć ESC i ENTER 

równocześnie, gdy wyświetlany jest domyślny ekran modułu SCMI-01.4. 

 

   Blad -1 

   AABBCCDD 

 

Liczba -1 wskazuje ostatni błąd a druga linia wyświetlania przedstawia rodzaj aktualnego błędu. Używając 

▼ / ▲, można wyświetlić poprzednie błędy o numerach od -2 do -8, czyli możliwe jest wyświetlenie 

maksymalnie ośmiu poprzednich błędów. Jeśli liczba błędów przechowywanych w pamięci modułu SCMI-

01.4 jest niższa niż 8, poziome kreski będą wyświetlane zamiast kodów błędów w pustych miejscach. Jeśli 

liczba błędów przekracza 8 poprzednich, wszystkie przechowywane zapisy o błędach są przesuwane, a 

najstarszy jest usuwany. W ten sposób lista błędów jest aktualna. Podsumowanie błędów, zamieszczono 

w poniższych tabelach: 

 

Błędy wyświetlane w na pozycji AA 

 01 - Zabezpieczenie przed wysoką temperaturą tłoczenia sprężarki 

 02 - Zabezpieczenie niskiego ciśnienia 

 04 - Błąd pracy wentylatora skraplacza  

 08 - Błąd pracy zaworu 4-drogowego 

 10 - Zbyt duży pobór prądu 

 20 - Zbyt wysoka temperatura tłoczenia 

 40 - Zabezpieczenie przed niskim ciśnieniem 

 80 - Zabezpieczenie przed wysokim ciśnieniem 

 

Błędy wyświetlane w na pozycji BB 

 01 - Zabezpieczenie przed zamarznięciem jednostki wewnętrznej 

 02 - Błąd czujnika temperatury zewnętrznej 

 04 - Błąd czujnika temperatury tłoczenia  
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 08 - Błąd czujnika temperatury skraplacza 

 10 - Błąd czujnika temperatury skraplacza 

 20 - Błąd modelu jednostki 

 40 - Błąd EEPROM 

 80 -  

 

Błędy wyświetlane w na pozycji CC 

 01 - Zbyt niskie napięcie 

 02 - Zbyt wysokie napięcie 

 04 - Zbyt duży pobór prądu 

 08 - Zabezpieczenie modułu IPM 

 10 - Zabezpieczenie modułu PFC 

 20 - Błąd startu sprężarki  

 40 - Zanik zasilania sprężarki 

 80 - Reset modułu IPM 

 

Błędy wyświetlane w na pozycji DD 

 01 - Zbyt duży pobór prądu przez sprężarkę 

 02 - Błąd zasilania sprężarki 

 04 - Nieprawidłowy pobór prądu przez sprężarkę 

 08 - Błąd startu sprężarki 

 10 - Błąd pracy sprężarki 

 20 -  

 40 - Zbyt wysoka temperatura modułu PFC 

 80 - Błąd czujnika temperatury modułu PFC 

   

Oprócz wyżej wymienionych błędów, urządzenie podczas wprowadzania wartości sprawdza ich 

poprawność w dopuszczalnym zakresie.  

W trakcie wprowadzania wartości niższej od dopuszczalnej, pojawi się komunika o błędzie ,,Err.min”, na 

pierwszej linii wyświetlacza, na drugim wierszu pojawi się minimalna dopuszczalna wartość, jaką możną 

ustawić. Podobna sytuacja ma miejsce jeżeli podczas wprowadzania wartości wyższej od dopuszczalnej, 

w tym przypadku pojawi się komunikat ,,Err.max” na pierwszym wierszu, natomiast na drugim maksymalna 

dopuszczalna wartość.  
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6. PODSUMOWANIE USTAWIEŃ MODUŁU

Główne 

menu 
Podmenu / opcje 
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U
w
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Wart_chl 

Wart_grz 
Ustawienie żądanej temperatury; Menu nie jest dostępne w trybie 
sterowania zewnętrznego. 

-10 do +55 °C +10,0°C

-10 do +55 °C +25,0°C

Funkcja 

Zewn_str Zewnętrzne sterowanie. Urządzenie sterowane przez zewnętrzne 
napięcie 0-10V.  

Reg_Tx Tryb regulacji temperatury w chłodzeniu/grzaniu(w zależności od stanu 
styku 21/22) 

Reg_cis Tryb sterowania ciśnieniem (temp. parowania). 

Reg_T_ch Tryb regulacji temperatury w chłodzeniu. 

Reg_TxA 

Reg_TxU 

Reg_T_gr Tryb regulacji temperatury w grzaniu 

Odszran 

Tryb_pra 

Off Odszranianie nie będzie realizowane 

Zewn Odszranianie realizowane przez zewnętrzne źródło 

4-drogo Odszranianie przez przełączenie zaworu 4-drogowego 

Cykl Minimalny czas pomiędzy cyklami odszraniania 0.1 do 99.9 1 godz 

Czas_1 Maksymalny czas jednego cyklu odszraniania 1.0 do 60.0 10min 

Start Temperatura rozpoczynająca odszranianie -20 do +5.0 -5,0°C

Stop Temperatura kończąca odszranianie 3.0 do +25.0 7,0°C 

Wyjs_prz 

Przekaz 1 

Funkcja 

ON/OFF Przekaźnik wejścia On / Off 

Sprezark Przekaźnik sprężarki 

Odszran Przekaźnik odszraniania 

Blad Przekaźnik błędu 

Grz/Chlo Przekaźnik chłodzenie / grzanie 

Ogranicz 

Min wyd. Przekaźnik 
sterujący 
ograniczeniem 
długotrwałej pracy 
sprężarki 

Max wyd. 

Opoznie 

NO/NC 
NO Normalnie otwarty 

NC Normalnie zamknięty 

Przekaz 2 Ustawienia jak dla przekaźnika 1 

Przekaz 3 Ustawienia jak dla przekaźnika 1 

Went DC 

Stala 
Stała prędkość wentylatora, 
ustawienie S W On 

Off 

Auto 1 
Prędkość wentylatora w odniesieniu 

do prędkości sprężarki 1:1 

Auto 2 
Prędkość wentylatora 

proporcjonalnie (60-200%)względem 
prędkości sprężarki  

OFF Wyjście nie używane 

Stal_reg Sta_czas Ustawienia stałej czasu 10 to 999 30s 
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Sta_prop Ustawienia stałej proporcjonalnej 0 to 999 35 

Sta_calk Ustawienia stałej całkującej 0 to 999 0 

Sta_roz Ustawienia stałej różniczkującej 0 to 999 60 

Haslo Wprowadzanie hasła 

Wyswietl 

Jasnosc Ustawienia jasności wyświetlacza 1 to 16 8 

Kontrast Ustawienia kontrastu wyświetlacza 1 to 16 8 

Czas_bez Ustawienia bezczynności 10 to 999 60 

Jezyk Ustawienia języka modułu CZ / EN / PL CZ 

7. DODATEK – MODUŁY FMD

7.1 Moduły FMD do sterowania prędkością wentylatora wewnętrznego 
Moduły FMD-0x są przeznaczone do sterowania prędkością silnika wentylatora prądu stałego jednostki 

wewnętrznej za pomocą sygnału PWM (modulacja szerokości impulsu). Moduły są zbudowane na płytce 

drukowanej o wymiarach 78 x 43 mm i mają otwór o średnicy 4 mm do mocowania śrubą 3,5x16mm. 

Rodzaje modułu FMD różnią się w zależności od sposobu montażu elementu PCB i 

konstrukcji mechanicznej. 

Moduł FMD-01, FMD-01T 
Moduł FMD-01 zapewnia przejście dla napięcia zasilania silnika wentylatora + 300 V i ma 

zasilacz impulsowy + 15 V do zasilania elektroniki jednostki zewnętrznej. Moduł 

konwertuje wejściowy sygnał PWM na napięcie sterujące wentylatorem DC + (2,1 ± 0,2 do 5,4 ± 0,5) V i 

nie wysyła informacji zwrotnych między wentylatorem a jednostką sterującą. Ze względu na rozmiar 

moduł FMD-01 nie ma obudowy; ma tylko gumowe nóżki i jest przymocowany śrubą 3,5 x 16 mm do płyty 

wsporczej, do której blok zacisków oraz płyta sterująca jednostki wewnętrznej są przymocowane. Włóż wtyk 

z czerwonymi i niebieskimi przewodami do zacisku DC-MOTOR 1 na płycie sterownika a końcówkę 

przewodów silnika wentylatora do gniazda terminala wyjściowego modułu FMD-01. Po zasileniu jednostki 

wewnętrznej należy najpierw otworzyć żaluzje kierujące przepływ powietrza do wymaganej pozycji za 

pomocą pilota. Po otwarciu żaluzji, zaleca się odłączenie wyczek na płycie sterowania w odpowiedniej 

kolejności aby wyłączyć moduł odbiornika zdalnego sterowania i tym samym zapobiec niepożądanemu 

działaniu urządzenia wewnętrznego. 

 Istnieją dwie wersje modułu FMD-01: 

W wersji z potencjometrem FMD-01T (rezystor zmienny) konieczne jest ustawienie 

wymaganej prędkości przy użyciu potencjometru po podłączeniu modułu do jednostki wewnętrznej 

(zgodnie z poprzednim działem). Należy przy tym zachować ostrożność. Użyj odpowiedniego 

drobnego śrubokręta i unikaj użycia nadmiernej siły, aby zapobiec uszkodzeniu ograniczników 

mechanicznych na potencjometrze. 

W drugiej wersji (FMD-01) prędkość wentylatora wewnętrznego ustawia się zdalnie za pomocą wyjścia 

PWM jednostki sterującej SCMI-01.4. W takim przypadku musisz połączyć to urządzenie z modułem FMD-

01  przewodami, które łączą odpowiednie zaciski VE + i VE- na module SCMI-01.4 (zaciski 11 i 12) i module 

FMD-01. Następnie prędkość wentylatora wewnętrznego może być 

ustawiona przez jednostkę sterującą SCMI-01.4 w następujący sposób: 

Auto 1 - Prędkość wentylatora jest kontrolowana zgodnie z prędkością sprężarki w 

stosunku 1:1 

Auto 2 - Prędkość wentylatora jest kontrolowana zgodnie z prędkością sprężarki w 

ustawionym stosunku 
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Wył. - Wyjście do sterowania prędkością wentylatora wewnętrznego nie jest wykorzystywane 

Bardziej szczegółowy opis ustawiania prędkości wentylatora wewnętrznego opisano w podręczniku 

użytkownika dla jednostki SCMI-01.4, sekcja 4.6. 

 

Moduł FMD-02 

 
Moduł FMD-02 zapewnia przejście zarówno dla napięcia zasilania silnika wentylatora + 300 V, jak i dla 

napięcia zasilania elektroniki jednostki zewnętrznej + 15 V (nie ma wbudowanej mocy przełączania 

zasilanie + 15 V). Moduł przekształca wejściowy sygnał PWM na napięcie sterujące DC wentylatora 

- 27 - + (2,1 ± 0,2 do 5,4 ± 0,5) V i wysyła informacje zwrotne między silnikiem wentylatora a jednostką 

sterującą. 

 

Podłączenie przeprowadza się podobnie jak w FMD-01. 

 

 

Moduł FMD-03 
Moduł FMD-03 nie zapewnia przejścia dla napięcia zasilania silnika wentylatora + 300 V. 

ale zapewnia przejście dla napięcia zasilania elektroniki jednostki zewnętrznej + 15 V (które 

mają wbudowany zasilacz impulsowego + 15 V. Moduł przekształca wejściowy sygnał PWM 

do napięcia sterującego wentylatorem DC i wysyła informacje zwrotne. Podobnie jak moduł FMD-01, także 

nie ma obudowy. 

 

. 
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8. USTAWIANIE MODUŁU SCMI-01.4 ZA POMOCĄ KOMPUTERA 

 
Możesz również skonfigurować moduł z komputera za pomocą oprogramowania USBCommunicator. 
Złącze podłączenia do komputera znajduje się pod gumową pokrywką na panelu przednim 
modułu. Aby ustawić parametry z komputera, moduł może nie być podłączony do 
zasilacza; jest zasilany ze złącza USB komputera. Po podłączeniu modułu 
na komputerze, na którym działa program USBCommunicator, komputer odczyta 
ustawienia modułu i wyświetla je w otwartym oknie. 
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9. PARAMETRY TECHNICZNE

Zakres napięcia zasilania: 230V / 50Hz ±10% 

Maksymalna pobór mocy: 15VA 

Wymiary netto  70 x 58 x 90 mm  

Wymiary brutto  120x 100 x 90 mm  

Waga netto:  210 g 

Waga brutto:  210 g 

Zakres temperatury pracy: 0 do + 60°C 

Temperatura przechowywania: -25 do + 75°C

Wejścia: 2x cyfrowe TTL ,

2x czujnik temperatur 10kΩ (ß=3435),

1x napięciowe 0-10V/ 100kΩ,

1x prądowe 4-20 mA

Wyjścia: 3 x przekaźniki NO

Komunikacja: Komunikacja z jednostką zewnętrzną w protokole RS485 oraz napięcie 

18-22V/100mA.

Złącze serwisowe: USB, złącze Mini-B 

Uwaga! Nie jest możliwe, aby użyć zwykłego konwertera USB do 

monitorowania komunikacji pomiędzy jednostką wewnętrzną i 

zewnętrzną z powodu przemian (multipleksowania z podziałem czasu) 

pomiędzy szeregowym sygnałem komunikacji i napięciem zasilania aż 

do 22V na SC-1 i SC-2 zacisków modułu SCMI-01.4. 

10. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Moduł sterujący SCMI-01.4 1 szt. 

Czujnik temperatury   2 szt. 
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