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Марка :   ATC                     Модел : LSQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Забележки: 
 1) Ако по време на работа откриете ненормални условия, системата ще алармира и спре 
съответната система, но това няма да се отрази на работата на другите части на съоръжението. 
Ако грешката се отстрани, системата ще се върне към нормална работа. Обърнете повече 
внимание на изхвърлянето на въздух от кондензатора и на стоиностите на ниското налягане  . 
Ако откриете ненормални условия, открийте причината и отстранете грешката; 
 2) Не регулирайте параметрите произволно; 
 3) Редовно проверявайте дали електрическият кабел е свързан здраво; 
 4) Проверявайте надеждността на електрическите компоненти и променяйте редовно 
неефиктивността или ненадеждността на частите. 
 
Внимание: Пазете електрическите връзки на защитното съоръжение от късо съединение; 
в противен случай това може да причини грешка. 
 
• Кратко представяне на Дисплей таблото 
 
Дисплей таблото се използва за контрол на 1∼8 модула и за показване на  контролното меню, 
да получаване и показване на всички параметри на основното табло на съоръжението за 
охлаждане или затопляне  (чилър), а също  и обратната връзка с основното табло. 
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1. Индикатор Захранване  (Зелен), При светещ индикатор машината e под захранване ,при не 
светещ не е . 
2. Индикатор Работа(Зелен), При светещ индикатор машината е стартирана от бутон ON  в 
работен режим ,при не светещ индикатор значи машината е спряна от бутон 
OFF.Стартирането и спирането се осъществяват с продължително задържане на бутон 4 
ON/OFF 
 
3. Индикатор Авария(аларма) -Червен. Ако има авария, Индикатор авария ще бъде светнат, 
ако не, няма да свети. 
 
4. Бутон за Включване/Изключване On/Off, Включете/Изключете контролните съоръжения. 
В стендбай състояние, натиснете Бутон за Включване/Изключване On/Off (за 3 секунди) за 
да включите съоръжението или го натиснете  (за 3 сек.) за да спрете съоръжението от работно 
положение. 
 
5. Бутон за изчистване на аларма, Натиснете този бутон (за 3 сек.), екранът ще покаже  
пълното си съдържание и грешкката ще бъде отстранена , в същото време системата ще 
провери грешката отново. 
 
6. ▲ Бутон, Когато избирате менюто, натиснете бутона за да преместите курсора нагоре или 
наляво. Когато променяте данните, натиснете този бутон и добавете цифровата стойност.  
 
7. ▼ Бутон, Когато избирате менюто, натиснете бутона за да преместите курсора надолу или 
надясно. Когато променяте данните, натиснете този бутон за да намалите цифровата стойност. 
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8. Exit Бутон за изход, Натиснете този бутон за да се върнете към предишното меню.  
 
9. Confirm Button - Бутон за потвърждение. Когато избирате менюто, натиснете този бутон 
за да потвърдите избора и идете на следващото меню. Когато променяте параметрите, 
натиснете този бутон за да потвърдите параметъра и преместете курсора. 
 
10 LCD,  Място за информация 
 
 
• Действие на Дисплей таблото 
 
1. Включване/Изключване на съоръжението 
 
  
 • Ръчен способ: 
 1) Включете съоръжението ръчно: в състояние стендбай, натиснете Бутона On/Off за 3 
сек за да го стартирате . По това време Индикатор експлоатация ще бъде светнат; компресорът 
ще забави старта; след това процесът на стартиране ще завърши; 
 2) Изключете съоръжението ръчно: в работно състояние, натиснете Бутона On/Off за 3 
сек за да го спрете. По това време Индикатор експлоатация ще изгасне. След спиране 
компресорът незабавно ще спре и водната помпа ще забави спирането с 5 минути. Накрая, 
процесът ще завърши. 
 • Таймер 
Когато захранването на съоръжението е включено го включете/изключете ръчно. 
Превключването между ръчния способ и таймера е показано в 3.13 "Способ за стартиране". 
При работа с таймера, ръчният способ и таймера са ефективни. Когато времето достигне 
времето за повторно включване/изключване, съоръжението автоматично стартира или спира. 
 
 
 
 
2. Излизане от Основното меню 
 
Когато мощността на контролера е включена, микрокомпютърът автоматично ще провери за 3 
сек, LCD екранът на таблото на дисплея ще покаже следното: 

 
 
ХХХХ-ХХ-ХХ ХХ: ХХ 
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   Само охлаждане [ Термопомпа] 
Включване охлаждане[Включване затопляне/Изключване охлаждане/Изключване 
затопляне]          
                                                                                                            Х Модули 
 
  [ Ръчно/Таймер   ]    Пон. [8] 
 

 
Изход от Основното меню: Съдържанията варират в зависимост от промяната на състоянието 
на системата. "ХХ" показва година, месец, ден, час и минута; съдържанията в [ ]  са 
показани избирателно, съответно On/Off на съоръжението, старта и свързването на модулите 
на системата. Ако "8" е показано в края, това означава, че системата има грешка. 
Mon. - Понеделник, Tues. - Вторник, Wed. - Сряда и т.н. 
Влезте в менюто, ако някоя операция на екрана не се извърши до 10 мин, то автоматично ще се 
върне по-горното меню. 
 Натиснете "Exit Button"  по което и да е време и ще се върнете към предишното  меню. 
 
3.Основно контрол меню 
 На екрана е показано основното меню  (погледнете по-горната фигура), Натиснете 
"Confirm Button" за да влезете в Основно контрол меню. Екранът показва следното: 
 
 
Настройки за потребителя 
Изглед на модул 
Настройка на параметър 
Версия 
 
 
Изберете желаната функция като натиснете бутоните ▲ и ▼  , след това натиснете  "Confirm 
Button" за да ги въведете. В следващото меню, съдържанията в [ ]  са показани 
избирателно, белите думи с черен фон показват, че е избран редът за думите или цифрите. 
 
3.1. Настройки за потребителя 
 
Това са основните настройки за потребителя. Когато Основното контрол меню се покаже на 
екрана, изберете "User's Setup" и натиснете "Confirm Button" за да го въведете. 
Екранът показва следната фигура: 
 

 
Настройка на часовника 
Настройка на таймера 
Старт                                    [Ръчно/Таймер ] 
Индикатор експлоатация  [Охлаждане/Затопляне  ] 
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    Стр.1 
 
Звук                                                   ON 
Светлина  за фон                             OFF 
Допълнителна топлина                  ON 
Авто Антизамръзване                  ON 
 

 
    Стр.2 
 
Изберете желаната функция като натиснете бутоните ▲ и ▼  , след това натиснете  "Confirm 
Button" за да я въведете. В менюто ON(OFF) показват съответното състояние 
Включено/Изключено. 
 
3.11.Настройка на часовника 
 Изберете Clock Setup и натиснете  "Confirm Button" за да го въведете. Екранът показва 
следната фигура: 
 

 
Настройка на часовника 
ХХХХ-ХХ-ХХ        г-м-д 
ХХ: ХХ: ХХ ч:м:с 
         Х 
 

 
Натиснете "Confirm Button"  за да промените избрания обект. Променете стойността на 
избрания обект като натиснете бутоните ▲ и ▼  , след това натиснете "Exit Button" за да 
излезете от екрана и да се върнете към предишното меню за да съхраните настроената 
стойност. 
3.12 Настройка на таймера 
 Изберете Timer Setup и натиснете  "Confirm Button" за да го въведете. Екранът показва 
следната фигура: 

 
Настройка на таймера 
Пон. 
Таймер On  ХХ ч ХХ м         [ Да/Не] 
Таймер Off  ХХ ч ХХ м        [Да/не ] 
          

 
Натиснете "Confirm Button"  за да промените избрания обект и променете стойността  или 
състоянието като натиснете ▲ и ▼. Фигурата показва , че таймерът е включен/изключен и 
ефективното състояние всеки ден от седмицата. "Не" показва, че времето е неефективно, 
"Да" показва, че времето е ефективно.  
Натиснете "Exit Button" за да излезете от екрана и да се върнете към предишното меню за да 
съхраните настроената стойност. 
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3.13 Старт: Изберете Startup и натиснете "Confirm Button", способът за Старт може да се 
осъществи ръчно или чрез таймера. 
3.14.Изберете Run Mode и натиснете "Confirm Button", операционният способ може да се 
превключи между способите за охлаждане и затопляне. Само съоръжения с топлинна помпа 
имат тази функция и тя може да бъде настроена само в състояние стендбай.Машината да е 
спряна от бутон OFF 
3.15. Включване на звук: Изберете Sound ON  и натиснете "Confirm Button", след това "ON" 
или "OFF" ще се появят или не, ако се появят това показва, че функцията е включена или 
изключена. 
3.16. Включване на светлинен фон: Изберете Backlight ON и натиснете "Confirm Button", 
след това "ON" или "OFF" ще се появят или не, ако се появят това показва, че функцията е 
включена или изключена. 
3.17. Настройка на включване на допълнителната топлина: Изберете Auxiliary heat ON  и 
натиснете "Confirm Button", след това "ON" или "OFF" ще се появят или не, ако се появят 
това показва, че функцията е включена или изключена. Това може да се настрои само в 
способа затопляне. 
3.18. Настройка на включване на авто антизамръзяване: Изберете Auto Antifreeze ON и 
натиснете "Confirm Button", след това "ON" или "OFF" ще се появят или не, ако се появят 
това показва, че функцията е включена или изключена. Това може да се настрои само в 
способа затопляне 
 
3.2. Вид на модул 
 На екрана  е показано Основното контрол меню, изберете Module view и натиснете  
"Confirm Button" за да го въведете. Екранът показва следната фигура: 
 

 
Модул 1   8     СЪЩЕСТВУВА [НЕ] 
Модул 2   8     СЪЩЕСТВУВА [НЕ] 
Модул 3   8     СЪЩЕСТВУВА [НЕ] 
Модул 4   8     СЪЩЕСТВУВА [НЕ] 
 

    Стр.1 
 
Модул 1   8     СЪЩЕСТВУВА [НЕ] 
Модул 2   8     СЪЩЕСТВУВА [НЕ] 
Модул 3   8     СЪЩЕСТВУВА [НЕ] 
Модул 4   8     СЪЩЕСТВУВА [НЕ] 
 

           Стр.2 
Натиснете "Exit Button" за да излезете от екрана и да се върнете към предишното меню. 
Изберете желания модул като натиснете бутоните ▲ и ▼  , след това натиснете  "Confirm 
Button" за да го въведете, модулът с "8" показва, че има запитване за грешка, или авто 
антизамръзване, размръзване и функцията намиране и отстраняване на дефекти. Когато 
въведете модула се показва следното: 
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Температура                            Х 
Състояние                                8
Запитване за грешка              8
Функция за намиране и 
отстраняване на дефекти       8
 

 
Натиснете "Exit Button" за да излезете от екрана и да се върнете към предишното меню. 
Изберете желаната функция като натиснете бутона ▲ и ▼ , след това натиснете  "Confirm 
Button" за да я въведете. "Х" означава едно от "1-8" и показва, че е в този модул. Състояние с  
8показва, че този модул работи с авто антизамръзване или размръзване. Запитване за 
грешка  с  8показва, че този модул има грешка. Функция за намиране и отстраняване на 
дефекти     с 8показва,че този модул работи принудително. 
 
3.21. Температура 
Използва се за да провери температурата във всяка температурна точка. Изберете Temp. View  
и натиснете  "Confirm Button" за да я въведете. Екранът показва по-долната фигура - Стр.1:  
 

 
Изходна вода Т                 ХХ.Х°С 
Входна вода   Т                 ХХ.Х°С 
Замръзване     Т                 ХХ.Х°С 
За справка      Т                 ХХ.Х°С          ▼ 
 

 
    Стр. 1 
 

 
Размръзване   Т 1               ХХ.Х°С         ▲ 
Размръзване   Т 2               ХХ.Х°С 
 

 
    Стр.2 
 
 Забележка: Когато  съоръжението  е в състояние на охлаждане, ще има само стр.1 
без ▲ и ▼. Когато е в състояние на затопляне ще има две страници както по-горе. 
 За да изберете между горните две страници натиснете бутона  ▲ и ▼  , Натиснете "Exit 
Button" за да излезете от екрана и да се върнете към предишното меню. Само съоръжение с 
модул за охлаждане показва Стр.1. 
3.22. Състояние 
 То може да контролира превключването на всеки мотор. Изберете State View и 
натиснете  "Confirm Button" за да го въведете. Екранът показва по-долната фигура - Стр.1:  
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Компресор 1                                      [ ON/OFF ] 
Компресор 2                                      [ ON/OFF ] 
Вентилатор 1                                     [ ON/OFF ] 
Вентилатор 2                        [ ON/OFF/NONE ] ▼ 
 

 
        Стр.1 
 

 
4 пътен Клапан 1                              [ ON/OFF ] ▲ 
4 пътен Клапан 2                              [ ON/OFF ] 
Състояние на системата: 
[ Охлаждане/Затопляне/Размръзване/Антизамръзване/OFF] 
 

 
    Стр.2 
За да изберете между горните две страници натиснете бутона  ▲ и ▼  , Натиснете "Exit 
Button" за да излезете от екрана и да се върнете към предишното меню. 
 
3.23. Запитване за грешка 
 Може да се използва за да се провери грешката на системата. Изберете Error Query и 
натиснете  "Confirm Button" за да го въведете. Екранът показва по-долната фигура - Стр.1:  
 

 
Последна грешка           Х 
     ХХХХХХ 
Текуща грешка               ХХ 
     ХХХХХХ 
 

 
 "Х" означава един от "1-8" модула и показва кой е модула. "ХХ" е двуцифрено число 
и показва връзката на основното табло и таблото на дисплея. "ХХХХХХ" представя 
възможния тип грешка, ако едновременно се появят много грешки, екранът ще покаже 
последната грешка и текущата грешка.  

Възможни са следните типове грешки: 
 Comp. Hi-press 1  /*Компресор 1 за високо налягане, защита*/ 
 Comp. Hi-press 2  /*Компресор 2 за високо налягане, защита*/ 
 Comp. Low-press 1  /*Компресор 1 за ниско налягане, защита*/ 
 Comp. Low-press 2  /*Компресор 2 за ниско налягане, защита*/ 
 Comp. 1 overload  /*Компресор 1 претоварване, защита*/ 
 Comp. 2 overload  /*Компресор 2 претоварване, защита*/ 
 Water flow switch  /*Липса на поток на вода, защита*/ 
 Fan 1 overflow  /*Вентилатор 1 претоварване, защита*/ 
 Fan 2 overflow  /*Вентилатор 2 претоварване, защита*/ (Модел с  
     4 мотора за вентилаторите) 



 

 9

9

Ръководство за работа с управление на климатичен агрегат LSQ   

www.airtradecentre.com

 Water-in Sensor  /*Сензор за темп. на входната вода, защита*/ 
 Watеr-out Sensor  /*Сензор за темп. на изходната вода, защита*/ 
 Defrost Sensor 1  /*Сензор 1 за темп. на размръзване, защита*/ 
 Defrost Sensor 2   /*Сензор 2 за темп. на размръзване, защита*/ 
 Anti-Frozen Sensor  /*Сензор за антизамръзване на изпарителя,   
    защита*/ 
 Reference Sensor  /*Сензор за справка за темп. на системата,   
    защита*/ 
 Freeze Sensor   /*Сензор за Антизамръзване/Прегряване на   
    системата, защита*/ 
 Exhaust Hi-temp.1  /*Висока темп. На газовете след Компресор 1, защита*/
       
 Exhaust Hi-temp.2  /Висока темп. На газовете след Компресор 2, защита*//* 
 
 Communication 
 Clock IC error 
 Memory IC error 
 
Натиснете "Exit Button" за да излезете от екрана и да се върнете към предишното меню. 
3.24. Функция за намиране и отстраняване на дефекти 
 Тази функция може да спре/стартира принудително някой компресор, вентилатор и 4-
пътен клапан на  съоръжение с един модул. Потребителят не може да използва тези функции; 
ако е възможно, потребителят трябва да направи това под ръководството на оператор за да се 
избегне инцидент. Функцията трябва да действа след като  е въведена паролата. 
 
3.3 Настройка на параметър 
 Потребителят не може да използва тези функции; ако е възможно, потребителят трябва 
да направи това под ръководството на оператор за да се избегне инцидент. Функцията трябва 
да действа след като  е въведена паролата, основните стъпки са: Изберете менюто и го 
потвърдете, въведете паролата. Когато паролата е въведена и потвърдена, чрез натискане на 
бутона  ▲ и ▼   екранът се превключва в меню Parameter Setup - Настройка на параметър; 
след това изберете изменяемите параметри като натиснете бутона  ▲ и ▼  и натиснете отново  
"Confirm Button"  за да влезете в екрана за изменение на параметрите. Въведете параметрите 
като натиснете бутона  ▲ и ▼  и натиснете   "Confirm Button" или "Exit Button" за да се 
върнете към меню Настройка на параметър. Другите параметри могат да се изменят по 
същия начин. След изменението, изберете опцията Save&Quit  на менюто Настройка на 
параметър като натиснете бутона  ▲ и ▼, екранът ще напомни, че изменената стойност е 
отново съхранена или не. Ако е съхранена, изберете "Confirm"  и натиснете "Confirm Button" 
за да съхраните и да се върнете към основното контрол меню. Моля забележете: изменената 
стойност може да бъде съхранена само по описания по-горе начин. 
 
3.4. Версия 
 
 Тя показва софтуер&хардуер версията и датата на обновяване напр, на таблото на 
дисплея. Когато екранът показва Основно контрол  меню, изберете Version и натиснете 
"Confirm Button" за да го въведете. Екранът показва следната фигура: 
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Версия:  Х.ХХ 
Дата: ХХХХ.ХХ 
 

 
Натиснете "Exit Button" за да излезете от екрана и да се върнете към предишното меню. 




