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2.  I/O Спецификации 
    2.1 Сензорен екран  
    2.1.1 Разположение 
 

 

Фигура 1. 

 

2.1.2 Употреба на сензорен екран 
 
Интерфейсът е с LCD сензорен екран с чувствителни области. Той ви позволява да избирате елементи или да 
изпълнявате функции с лекота. Не упражнявайте твърде голям натиск върху сензорния екран с пръстите си и 
не използвайте остри предмети върху сензорния екран. Така може да повредите сензорния екран. 
Препоръчително е да се окаже по-слаб натиск и не прекалено бързо на екрана, и да се запознаете с 
използването на сензорен екран. Сензорният екран не бива да има контакт с други електрически 
уреди. Електростатичен разряд може да причини неизправност. 
 
2.1.3 Дисплей 
Дисплеят е 16/9 формат на TFT LCD с диагонал 4.3 ". Резолюцията е 480 х 272 пиксела. Дисплеят се борави с 
цвят 16bit дълбочина (65535 цвята). 
 
2.1.4 ЗАХРАНВАНЕ 

Описание Характеристики ИД 

Захранване 12V AC 12V AC (мин. 10V AC – макс. 14V AC)  
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2.1.5 аналогов вход 

Описание Характеристики ИД 

Стайна температура NTC сонда, обхват преобразуване -20°C до 100°C  

Относителна влага 0% - 90% при темп. Между -20°C до 60°C  

 
 
2.1.6 Свързване 

Описание Характеристики ИД 

USB USB Host (вход за съхранение) / конектор тип A USB 

RS485 изолат Изолиран RS485 към Modbus Serial чилър / термопомпа и вентилаторни 
конвектори 

 

TTL Modbus сериен TTL за бъдеща употреба  

ETH Ethernet порт 10/100 Base T за минимален уеб-сървър  

 
2.2 Часовник 
Има часовник с резервна батерия. 
 
2.3 Връзки 
 
Терминал 1 и 2: свържете в 12V ac (вътрешно тяло в 12V- и 12V +). 

Терминали 3,4,5: свържете RS-485: терминал 3 с GNDR, терминал 4 с R- и терминал 5 с R+. 

 

Фигура 2. 

2.4 Инсталиране 

 
Hi-T се използва за фиксиране към стената съгласно стандартната 503. 
В задната част на контрола някои предварително пробити дупки са налице, за да се отдели, приложете натиск 
с отвертка, по такъв начин, че да се получи отвор. От 6-те дупки, използвайте само външните 2 дупки на 
хоризонталната серията (виж Фигура 3). 
Преди да направите това, отворете самия контрол, като приложите лек натиск в долните и горните части на 
контрола, за да се разделят двата капака един от друг. 
Използвайте задния панел и фиксирайте за стената. 
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Фигура 3. 

4   Статут машини и функции 
     4.1 Мрежа 
 
Мрежата, която се ръководи от дистанционно управление Hi-T може да се състои от максимум 7 чилър / 
термопомпи и до 80 фен 
бобини. За това, което се отнася до конфигурацията на мрежата, има следните функции: 
• решаване на процедура на фен бобина; 
• автоматично сканиране на мрежата, за да открие устройства; 
• управление на лъчиста панела (според заданието). 
 
    4.2 Дистанционно управление свързано с повече чилъри в мрежата 
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Във всеки контролен панел на борда, настройте чилъра (параметър H79), както е описано по-горе. 
След това свържете чилър и дистанционното управление Hi-T, както е показано на чертежа. 
В дистанционното управление Hi-T, чрез задаване на параметър Par 8/44 (Configuration-> Service Menu> 
Keyboard), свързана с броя на чилъри в мрежата, можете да конфигурирате мрежата: с Par 8/44 = 0 цялата 
мрежа с чилъри разполагат с подобна операция (паралелна работа, в съответствие с точката на задание), а 
когато Par 8/44 ≠ 0 имаме декалибрация на стъпалата на комплекта чилъри, която позволява операция за 
каскада. По-специално, параметрите за конфигуриран на мрежата да работи в каскада са: 
 
• Par 8/44: брой на чилъри в мрежата (за каскада); 
• Par 9/44: Период на въртене (за каскада); 
• Par 10/44: (по подразбиране 2.0 ° C): диференциал на чилъруте (за каскада). 
 
В случай на конфигурация каскада (Par 8/44 ≠ 0), зададената точка на всеки агрегат се променя от 
множествена стойности на параметър Par 10/44 (° C) (диференциал на чилъра), според декалибрацията на 
стъпалата. След всеки период, равен на Par 9/44 минути, приоритетите за интервенция на агрегатите се 
промени, чрез завъртане на декалибрацията на зададената точка на чилърите, за да се балансира 
натоварването на различни машини. Ако агрегатът е в аларма, тя се изключва от регламента. По 
подразбиране Par 8/44 = 0. 
 
4.3 Управление на ЧИЛЪРИ / ТЕРМОПОМПИ 
С дистанционното управление Hi-T, до 7 MAXA чилър (I-HWAK V2 / V2 + серия и i-HP серия) могат да 
работят. Основните функции, регламентирани са: 
• ON/OFF контрол; 
• Промяна на сезон (летен, зимен, летен със санитарен режим, зимен със санитарен режим, санитарен 
режим); 
• Настройка за точка на заданието; 
• Текущи аларми; 
• История на аларма с датата и времето на събитието; 
• Достъп до параметрите на чилъра (защитени с парола); 
• Показване на основните състояния на чилъра; 
• Седмичен програмиране на летен, зимен, санитарен режим и цикъл на дезинфекция. 
 
4.3.1 Включване на производство на санитарна вода при отделните чилъри= 
За да изберете кой от чилърите в мрежата да работи за произвеждането на санитарна вода, отидете в 
подменюто "Status setup ". Така може да видите кои от тях могат да участват в санитарно производството (виж 
параграф 4.6.2). Само тези, които са избрани ще бъдат включени към производство на санитарна вода, всички 
останали продължават нормалната си работа. 
 
4.4 Управление на конвектори 
С Hi-T може да управлявате до 80 MAXA конвектори с HNS кутия, разделен на до 9 зони. Настройките на 
вентилаторните конвектори може да се направи за отделните зони (не за отделни единици). Главните 
функции са: 
- ON/OFF (система и/или зона с неговото разписание); 
- Зимен/летен режим (система); 
- Скорост на вентилатора (на района); 
- Контрол на изсушаване. 
Към конвекторите също се изпраща точката на задание за дадената зоната. Това е взето предвид направената 
корекция за всяка зона. 
 
4.5 Процедура преди да настроите Hi-T управлението 
ЗАБЕЛЕЖКА: За да се улесни фазата на монтаж и взаимодействие на клавиатурата с хидравлични изводи, е 
препоръчително да се доставят крайните единици отделно; всяка единица трябва да бъде засечена от своя 
ключ. 
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4.5.1 РАЗГЛЕЖДАНЕ 
По време на първия старт е необходимо всеки хидравличен терминал да се предоставя отделно. Фазата на 
адресиране се извършва в съответствие със следните стъпки: 
 
1. Включване на първи конвектор; 

2. От главната страница на системата, отидете на "Configuration"  ; 

3. Влезте в "Service Menu" ; 
4. Въведете сервизната парола и натиснете иконката за потвърждение; 
5. Влезте в "Addresses configuration"; 
6. Влезте в "Addresses assigns "; 
7. Променете адреса със стрелките: адресите могат да бъдат възложени от 10 нагоре; 
8. Натиснете иконата за потвърждение до думата "Start:"; 
9. След няколко секунди ще видите "Set"; 
10. Изключете първия конвектор и стартираите втория; 
11. Извършете същите стъпки от 7 до 9 за всеки конвектор свързан към същото управление Hi-T. 
12. Важно е да се възложи на вентилаторните конвектори, които ще бъдат свързани към същата зона от 
последователни адреси (напр. дали има 3 вентилаторни конвектори в рамките на една и съща ЗАЛА и ако 
искате да ги свързваме с една единствена топлинна зона, която ние наричаме ЗАЛА, трябва да им се даде 
поредица от адреси от 10 до 12, и др ..). 
 
4.5.2 Сканиране на мрежата 
След като всеки конвектор е адресиран, а това е от съществено значение за извършване на сканиране на 
мрежата, за да се провери дали всички конвектори са правилно разпознати. За да го направите следвайте 
тези стъпки: 
 
1. Включете всички вентилаторни конвектори; 
2. Влезте в менюто. Следва същата процедура, описана в предишната част (точки 2-4) и натиснете " Scan 
network "; 
3. Натиснете иконата за потвърждение и оставете системата да сканира мрежата; 
4. След сканиране на системата, трябва да се разпознаят всички чилъри (макс. 7 в каскада) и всички 
вентилаторни конвектори свързан към същата мрежа. Ако броят на намерените конвекторите не съответства, 
проверете окабеляването им и дали са свързани правилно. 
Ако един или повече правилно вързани и идентифицирани конвектора се премахнат от мрежата, (например, 
поради липса на захранване), Hi-T пресмята броя на действително работещите конвектори в системата със 
забавяне до 2 минути от настъпването на събитието. При това състояние се изписва съответната 
грешка. Когато конвектора или конвекторите се свържат пак, управлението ги разпознава автоматично, 
запомняйки настройките зададени преди това. 
 
4.5.3 Задаване на зони и сменяне на техните имена 
За да настройте вентилаторните конвектори към желаната област трябва да изпълните следните стъпки: 
 
1. Влезте в "Configuration", от там влезте в "Service menu ", следвайки същата процедура, описана в параграф 
4.5.1 (стъпки 2-4) и изберете " Area configuration "; 
2. Натиснете " Zone 1 "; 
3. Натиснете там където пише "Zone 1 " и промените името на зоната с помощта на клавиатурата, която ще се 
появи (можете да въведете до 9 знака); 
4. За да потвърдите новото име, натиснете "Enter", в противен случай натиснете върху "Esc"; 
5. Натиснете стойността, която се появява до думата “From" (стойността се осветява в червено); 
6. Използвайте стрелките, за да изберете адреса на първите вентилаторни конвектори в областта, които 
конфигурирате; 
7. Натиснете иконата за потвърждение; 
8. Натиснете стойността, която се появява до думата “To" (стойността се осветява в червено); 
9. Използвайте стрелките, за да изберете адреса на последните вентилаторни конвектори в областта, които 
конфигурирате; 
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10. Натиснете иконата за потвърждение; 
11. Повторете стъпки от 2 до 10, за да конфигурирате други области. 
 
4.6 Съвместна работа на чилъри 
 
4.6.1 ON/OFF 
След изпълнена конфигурация на зона и заданията на вентилаторните конвектори, може да се пристъпи към 
"първия старт" на свързаните звена. Можете да включите или изключите цялата система с едно натискане, 
използвайки управлението Hi-T; в противен случай можете да включите индивидуално чилъра и да 
управлявате отделните зони.  
 
За да работи цялата система: 
 
1. От главната страница на системата, отидете на "Status setup”; 
2. В менюто, което избрахте са изброени следните: SYSTEM, CHILLER, ZONE. 
3. Натиснете върху "System" и с една единствена операция можете да включите или изключите всички 
вентилаторни конвектори от всички области, свързани с Hi-T и всички чилъри, които са част от една и съща 
система: 
 

 
 
С "Manual " и "Manual eco" температурата, която е зададена в менюто "Set water" и "Set water eco" се 
активира; те съответстватг на температурата за "нормална" работа (1-ва точка на задание) и за работната 
температура по време на спестяване на енергия (задание - икономична работа). 
 
Като сте в "Set status" и натиснете върху "Chiller" можете да управлявате само чилъра, от който се 
интересувате:  

 
 
С "Manual" и "Manual eco", температурата, която е зададена в менюто "Set water" и "Set water eco" се 
активира; те съответстватг на температурата за "нормална" работа (1-ва точка на задание) и за работната 
температура по време на спестяване на енергия (Пр: в летен режим “Set water” може да е 7°С, докато „Set 
water eco” може да е 10°С).  
Като сте в "Set status" и натиснете върху "ZONE n " можете да управлявате всеки район поотделно (например 
активиране на зона 1, не е достатъчно условие за чилъра за включване, ако е изключен):  
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С "Manual " и "Manual eco" температурата, която е зададена в менюто "Set water" и "Set water eco" се 
активира; те съответстватг на температурата за "нормална" работа (1-ва точка на задание) и за работната 
температура по време на спестяване на енергия (задание - икономична работа). 
 
След като сте настроили състоянието, в "Set Status" следните икони могат да се появят в съответствие на 
избраният чилър/зона: 
 

 
 
Друг начин да се определят само някои чилъри/зони в даден режим може да бъде, както следва: 
 
1. В меню "System" изберете режим: “Manual”, “Manual eco” или „Programmed”; 
2. Изберете чилъри/зони, които не искате да се активират. 
 
Забележка: След като режимът се определи, трябва да се изчака една минута, за да се гарантира, че 
комуникацията с Hi-T и машините в мрежа ще се осъществи. 
 
4.6.2 ON/OFF Санитарен режим 
Ако санитарния режим е разрешен (от Home -> Configuration -> Service Menu -> Parameters -> Chiller -> Chiller 
Name -> H10: санитарно присъствие = 1), в "Status setup" също се появява думата "Sanitary mode". От тук 
можете да решите кои чилър да произвежда водата за битови нужди: 
 
1. Влезте в "Settings Status", след това в "Sanitary mode"; 
2. На следващия екран изберете "All", за да се даде възможност на всички чилъри да произвеждат санитарна 
вода, или да изберете само чилъра, който искате да извършва това производство (а другите ще се използват 
за „нормална“ работа); 
3. Натиснете бутона за потвърждение в горния десен ъгъл;  

 
Фигура 23. Избор на чилър за производство на санитарна вода. 
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4. В менюто "System" (главната страница на системата -> "Status setup " -> "System"), с санитарен режим 
активиран чрез параметъра H10, се появяват думите "Winter and san", "Summer and san", "Sanitary". 
 

 
 
5. Ако режимът на системата е настроен на "Summer and san " или "Winter and san ", приоритет се дава на 
производството на битова гореща вода; Следователно системата отива първо в производство на битова 
гореща вода, когато е произведено достатъчно количество, системата превключва към режим лятна или 
зимна.  
 
(*) Главната страница на системата -> "Status Setup" -> "System" изберете само "Sanitary", за да се смени на 
"OFF" или "Programmed" или "Manual" режим, след това отидете на "Status setup"-> "Chiller" и от там изберете 
режим (в този случай и двете "Manual" и "Manual eco", настройват чилъра в режим на санитарна употреба).  
 

 
 
Забележка: След като режимът се определи, трябва да се изчака една минута, за да се гарантира, че 
комуникацията с Hi-T и машините в мрежа ще се осъществи. 
 
4.6.3 Настойки за точка на задание 
За управление на зададената точка на различните зони и на чилъра е необходимо: 

1. Oт главната страница на системата, отидете на " Set-point setup ";  
2. Ще видите списък на чилърите и зоните, които са възложени: 
• CHILLER 
• ZONE1 
• ZONE2 
• ............ 
3. Изберете чилър или зона за настройка; 
4. Възможните настройки са "Winter", "Summer", "Sanitary" за чилъра, "Winter" и "Summer" за зоните на 
вентилаторните конвектори: 
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ZONE n 

 
 
 
Ако е разрешено двойното заданието (от Home System -> Configuration -> Service Menu -> Parameters -> Chiller -
> Chiller name -> H82: Активиране на втората зададена стойност = 2, 3 или 4 ), (виж параграф 4.9), възможните 
настройки за чилъра са: 
 
Двойна точка на задание 
 

 
 
4.6.4 Скорост на вентилатора 
Виж параграф 3.4.2. 
 
4.6.5 Настройка на програми  
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Програмирането на хронотермостат се прави отделно на чилъра и на клемите на вентилаторни конвектори: 
трябва да програмирате и двете: 

1. активирането и дезактивирането на чилъра; 
2. активирането и деактивирането на областите, които са свързани с конвекторите; 

Активирането на програмирана зона не е достатъчно условие, за да активирате чилър/чилъри, свързани в 
системата.  

От главната страница на системата, отидете на "Programs";  
 
Сега можете да избирате между 5 програми: 
• "Summer Chiller", за да настроите седмично програмирано време на чилъри в режим на охлаждане; 
• "Winter Chiller", за да настроите седмично програмирано време на чилъри в зимен режим; 
• "Summer Zone", за да настроите седмично програмирано време на зоните в летен режим; 
• "Winter Zone", за да настроите седмично програмирано време на зоните в зимен режим. 
 
В допълнение, ако е активираn санитарния режим (от главния цялата страница > Configuration -> Service 
menu -> Parameters -> Chiller -> Chiller name -> H10: санитарнo присъствие = 1), можете да получите достъп 
до други две програми: 
• "Sanitary mode" за да настроите седмично програмирано време на чилъра в санитарен режим. 
• "Legionella disinfections", за да зададете седмично програмиранo време на цикъла за дезинфекция. 
 
4.6.5.1 Седмична програма на чилър/чилъри 
Oхладителят може да се програмира на дни, с минимални стъпки от по 15 минути, състоянията са следните: 
 
• Off 
• Нормална работа (използване на нормален контрол на водата) 
• Икономичен режим на работа (използване на икономичното регулиране на вода) 
Седмичното програмиране в летен режим е различно от това в зимен режим. 
 

 
Фигура 24. Хронотермостат, страница "Summer Chiller". 

 
1. Планиране на дневно време: 
• натиснете на деня, който се показва в момента, за да се премести в следващите дни и изберете ден; 
• изберете дали искате да настроите начина на работа в нормален режим (натиснете "Normal"), или 
икономичен (натиснете "Eco"), или ако искате да зададете Off (натиснете "Off"); 
• проверете дали след "Hour" е думата "from" (ако се появи думата “to", ще трябва да го натиснете веднъж, за 
да се покаже думата "from") и изберете час и минута (минималната допустима вариация е 15 минути) за 
началото на периода; 
• натиснете веднъж върху "from", за да се появи думата "to" и изберете час и минута (минималната допустима 
вариация е 15 минути) за края на периода от време; 
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• потвърждаване на периода с еднократно натискане на зеления символ на потвърждение ;  
• след това можете да забележете, че се появяват ливии на цвета от вида на избраната настройка (синьо – 
нормална работа, зелено - икономичен режим, празно място - "Off"); 
• повторете горните стъпки за всички периоди на време, които искате да настроите на този конкретен ден. 
• за запомняне на промените натиснете         , а за да излезете без да запазите - натиснете иконката на „КЪЩА“ 
 
2. Възможно е да копирате програмирането за конкретен ден в друг ден; ето как се прави: 
• изберете деня, който искате да копирате насрочването; 

• натиснете иконата на копие ; 
• изберете деня, в който искате да копирате насрочването; 

• натиснете иконата за поставяне на копието . 
 
 
 
3. Възможно е да се изтрие програмирането на определен ден или на всички дни, за да направите това: 

• натиснете иконата за изтриване ; 
• В този момент на екрана ще се появят дните, които можете да изберете, за да изтриете или може да 
изберете всички дни; 

• за да потвърдите избора си, натиснете иконата в горния десен ъгъл . 
 

 
Фигура 25. Хронотермостат, изтривана програми по дни. 

 
В страниците на конфигурацията на хронотермостат цветни времеви линии се появяват: синята линия показва 
нормална работа, зеленa показва икономично функциониране, червената показва времето, в което цикълът е 
програмиран (по този начин машината в това състояние е активна по всяко настрочено време). 
 
4.6.5.2 Седмично програмиране на вентилаторни конвектори 
По подобен начин за насрочването на чилъри, седмична програма на всяка зона може да се настрои 
(независимо между лятото и зимата), с минимални стъпки от 15 минути. 
 
Възможните настройки са: 
 
• Off зона; 
• Нормална работна зона (нормални околни задания); 
• Икономичена зона (икономични околни задания). 
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Отивате в "Summer zone" или "Winter Zone" за списъка на всички зони. В този момент трябва да изберете 
областта, която искате да настройвате; процедурата за конфигурация е кактвато на чилъра в предходната 
точка 4.6.5.1. 
 
4.6.5.3 Седмично програмиране на производство на санитарна вода 
По подобен начин, както настройките на хронотермостат на чилъри и вентилаторни конвектори, така можете 
да определите кога да се даде възможност на производство на санитарна топла вода (чрез определяне на 
отделните дни от седмицата, с минимална стъпка на 15 минути).  
Настройките, които можете да направите, са: 
 
• Normal: Активиране на функция; 
• Off: Изключена функция. 
 
За задаване на програмата, отидете на "Programs" -> "Sanitary" (думата "Sanitary" се появява само, ако сте 
активирали санитарния режим: System Main -> Configuration -> Service menu -> Parameters -> Chiller -> Chiller 
name -> H10: Санитарно присъствие = 1 ). Процедурата за конфигуриране е подобна на описаната в 
предходните две точки с единствената разлика, че изборът на операцията е само между "Normal" и "Off" (виж 
фигурата по-долу). 
 

 
Фигура 26. Хронотермостат, страница "Санитарна вода". 

 
Когато функцията е активна, машините, на които е зададено да произвеждат санитарна вода се поставят в 
сезонна работа на вътрешния кръг, като се добавя приоритет на санитарния режим, който е съответно: 
• Летен + санитарна вода 
• Зимен + санитарна вода 
• Само санитарна вода 
 
4.6.5.4 Седмично програмиране на режим дезинфекция 
Ако санитарният режим е активиран (от система главната страница -> Configuration -> Service menu -
> Parameters -> Chiller -> Chiller name - > H10: Санитарno присъствие = 1 ), можете да програмирате часовете 
за отделните дни на седмицата за активиране на цикъла за дезинфекция. 
Може да се избира само време на стар (минимална стъпка на 15 минути), тъй като продължителността на 
цикъла се определя от параметър зададен от механик (главната страница -> Configuration -> Service menu -
> Parameters -> Keyboard -> Par 31/44: период за дезинфекция). 
За да се извърши програмирането трябва да влезе в "Programs" -> "Legionella disinfectation"; процедурата е 
лесна, защото трябва да изберете само началния ден и час за цикъла (виж фигурата по-долу). 
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Фигура 27. Хронотермостат, страница "Legionella дезинфекция". 

 
Времевата линия се появява в червен цвят. Розовата линия показва евентуалното прескачане от предишния 
ден към новия, защото продължителност надхвърля полунощ. 
 
 
 
4.7 Настройки на Hi-T 
 
4.7.1 Програмиране на езика и на дата/час 
 
За да зададете езика на управлението: 

1. От главната страница на системата, отидете на "Configuration" ; 

2. След това, отидете на "User menu" ; 
3. Bъведете паролата на потребителя и натиснете бутона за потвърждение (Паролата по подразбиране е 0); 
4. Отидете на "Language"; 
5. Изберете желания език. 
 
За задаване на датата и времето: 
1. От главната страница на системата, отидете на "Configuration" -> "User menu"; 
2. Въведете паролата на потребителя и натиснете бутона за потвърждание; 
3. Отидете на "Clock"; 
4. Изберете дата и час с помощта на стрелките (стойността, която се коригира ще бъде оцветена в червено); 
5. Когато са зададени всички стойности, натиснете бутона за потвърждание. 
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. 
Фигура 28. Страница "Clock". 

 
4.8 ДИАГНОСТИКА 
 
4.8.1 Активни аларми 
Можете да видите текущите аларми на свързаните тела. За да направите това, от началната страница, 
натиснете иконата на триъгълник на опасност, ако е там; От тук можете да получите достъп до списъка с 
всички активни аларми в системата. Също така, когато сте в друга страница (напр. страница „Chiller“, виж 
точка 3.4.1, и страница „Fan coils”, виж Параграф 3.4.2), с натискане на триъгълникa, можете да видите 
текущите аларми на избранata машината. 
 
4.8.2 История на алармите 
 
Hi-T управлява списък с открити аларми за цялата инсталация, която показва датата и часа на алармата, 
засегнатата машина и тип аларма. В историята се съхраняват до 100 аларми, след превишаване на лимита, той 
автоматично изтрива по-старите аларми. За да преминете към историята на алармата: от главната страница на 
системата, отидете в "Configuration" -> "Service menu" -> "Alarm list". Със сервизната парола може да зададете 
историята на алармита да е достъпна и от потребителското меню; да направите това отидете в "Сonfiguration" 
->"Service menu"->"Parameters" -> "Keyboard" -> Par 33/44: Активиране на потребителския алармен списък= 1. 
 
 
 
4.9 Двойна точка на задание и функции за дезинфектия 
 
Функцията за двойно заданието въвежда втора, различна настройка за вътрешния кръг (в режим на 
охлаждане и в режим на отопление). Приложението е преди всичко, че за охлаждане на пода могат да 
подпомагат вентилаторните конвектори за изсушаване. Целта на приложението е да се предотврати 
образуването на конденз по пода. 
 
Активирането на двойно заданието е с помощта на поддържащи параметри (от главната страница -
> Configuration -> Service menu -> Parameters -> Chiller -> Chiller name -> H82: Активиране на втората зададена 
стойност ≥ 2, вижте наръчника на потребителя на чилър за употреба и вижте допустимите стойности). Трябва 
също така да се постави цифров изход за контрол на трипътния вентил, той се използва за отклоняване на 
потока на вода между намотките на пода и конвекторите. Датчика за влага е в кутията на Hi-T, с помощта на 
своите интегрирани сензори и логиката вътрешно изпълнени, свързани с контрола на точката на оросяване и 
изсушаване на въздуха. Моля, обърнете се към ръководството на чилъра за правилната настройка на 
параметрите, свързани с двойно заданието, както и за електрически връзки, за да се направи в клемореда на 
чилъра. Двойните точки могат да се активират по следния начин: 
 

Точка на задание На Hi-T На тялото Летен режим Зимен режим 



18 
 

Първа точка (°С) Т вода Соо/Неа 7 (5-18) 45 (35-55) 

Първа точка в еко (°С) Т вода еко  12 (5-18) 40 (35-55) 

Втора точка (°С) Т2 вода Со2/Не2 18 (7-23) 35 (25-45) 

Втора точка еко (°С) Т2 вода еко  23 (7-23) 30 (25-45) 

6. Таблица за настройки на двойно зададена точка. 
 
За управление точката на задание: 
• от Hi-T → "Set-point setup" менюто -> "Chiller" -> "Summer" или "Winter". 
• от панела на тялото → SET. 
 
Втората работна точка е по-голяма от първата зададена точка през лятото и по-ниски през зимата: 
• през лятото: T2 ≥ T 
• през зимата: T2 ≤ T 
 
Параметрите, които ще бъдат определени за управлението на изсушаване са достъпни от менюто за 
поддръжка (Configuration -> Service menu -> Parameters -> Keyboard): 
 

Параметри Име Единица По подразбиране Мин. Макс. 

Par 42/44 Точка на оросяване °C 5.0 0.0 50.0 

Par 43/44 Мин. време за дезинфекция Секунди 300 0 600 

Par 44/44 Макс. време за дезинфекция Секунди 600 0 1200 

Таблица 7. услуги клавишни параметри за изсушаване. 
 
Забележка: Ако в чилъра е конфигурирано наличието на цифров вход за управлението на втората зададена 
точка (параметър на чилър H44 = 26, терминали SE-SE, виж начин на употреба на чилъра), управлението на 
контрола на влажност не се прави от дистанционното управление. Дигиталния вход се използва за 
превключване между първата и втората зададена точка по време на работа в зимен режим. 
 
Когато функцията за двойно задание е активирана и рилърът работи върху втората точка на заданието, 
иконата на двойно заданието се появява в лентата с инструменти, но е прозрачна. Ако обаче, чилърът 
премине в терморегулация на първата точка на задание (вентилаторни конвектори), иконата на двойното 
задание става цветна. По същия начин, влизането в изсушаване е изобразена с преминаването на иконата от 
прозрачев в оцветен вид. 
 
 
 
 
 
С параметри H82> 1: 
 

 Функция за подово 
(втора точка на задание) 

Функция за конвектори 
(първа точка на задание) 

 
Икона за двойна точка на задание 

  
 

Икона за изсушаване 
  

Ако изсушаването е включено 

Таблица 8. Двойна точка на заданието икона/изсушаване. 
 

В допълнение, в началната страница, ще видите, визуална индикация на активирането на изсушаване на 
вентилаторните конвектори (виж фигура 9. Вентилаторен конвектор изсушаване). 
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4.9.1 Измерване на температурата и влажността 
Температурата на околната среда и относителната влажност на въздуха, измерена от датчиците, вградени в 
дистанционното управление Hi-T, са на разположение на чилъра, които след това могат да използват тези 
стойности, измерени за техните регулатори, когато това се изисква. 
 
4.9.2 Точка на оросяване и контрол на изсушаване 
Като се има предвид температурата на околната среда и влажността, дистанционното управление Hi-T 
изчислява точката на оросяване. Когато системата работи в летен режим, с функция за двойна зададена точка 
на чилъра и терморегулацията, то тч активира контрол, за да се запази температурата на кондензиране на 
най-малко количество, определено от параметър Par42 / 44: "точка на оросяване. " °С под температурата на 
околната среда, открити от управлението. 
 
Вместо това, когато температурата на околната среда < Точка на оросяване + Делта Т: 
• Функцията за изсушаване на конвекторите се включва. 
• Чилърът започва работа с точката на задание за конвекторите. 
 
Постоянството остава в това състояние, докато температурата се върне в: 
 

Температура на околната среда ≥ Точка на оросяване + марж натемпература на оросяване + 1 ° C. 
 
Дори в случаите, когато горното условие е вярно, системата остава в състояние на изсушаване в продължение 
на най-малко време, определен от параметър Par43/44: "Мин. време за изсушаване", за да се избегнат 
досадни трептения. Ако горното условие не е изпълнено, след като максимално време, дадено от параметъра 
Par44/44: "Макс време за изсушаване време", машината излиза от изсушаване. За да се избегне връщане 
веднага, в този случай се изисква минимален престой даден от Par43/44: "Макс. време за изсушаване". 
 
4.10 Климатична компенсация 
Възможно е да се компенсира заданието според външната температура, по различен начин между отопление 
и охлаждане, и между първата, и втората точка на задание. 
В такъв случай да бъдете сигурни, че параметър B08 е деактивирана (= 0). (главната страница -> 
Configuration -> Service menu -> Parameters -> Chiller -> Chiller name -> B08: позволение на динамичен набор 
точки). 

 
 

Фигура 29. Климатична компенсация. 
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• Set = T вода, T вода ECO о T2 вода, T2 вода ECO, от страницата: "Set-point setup" -> "Chiller". 
• Offset (изместване)= от страницата: "Set-point setup"->"Chiller" (променливата " Offset " се появява само 
ако "m" Коефициентите са конфигурирани). 
• Определете Тежт, m1, m2 = параметри, които могат да бъдат определени от: " Configuration" -> 
"Service menu" -> "Parameters" -> "Keyboard" (Виж списъка на параметрите в Таблица 4). 
 
За да изключите климатичната компенсация от страна на потребителя, всички компенсации трябва да се 
сведат до нула в менюто "Set-point setup" -> "Chiller". За да изключите климатичната компенсация чрез 
сервизно лице, трябва да зададете нула на "m" коефициентите в сервизното меню. 
Външната температура се открива чрез специален сензор вече свързан към термопомпата. 
 
4.11 Други функции 
За допълнителна информация, свързана с други функции на чилъра или на вентилаторните конвектори, които 
са показани на екрана на Hi-T (например включване или активиране на електрически нагревател, санитарен 
електрически нагревател, бойлер, цикъл на размразяване за външен или вътрешен кръг, антифриз бойлери и 
др ...), моля потърсете тази информация в наръчниците за чилъра или за вентилаторните конвектори. 
 
 
4.12 СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ 
От главното меню, изберете иконата "допълнителни функции", можете да отидете на следното меню: 
 

 
Фигура 30. Страница "Специални функции". 

 
Наличните функции са описани в следващите параграфи. 
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4.12.1 ФУНКЦИЯ SCREED 
Чрез натискане на иконата, можете да изберете елементи: 
 

 
Фигура 31. 

 
След като изберете чилъра/чилърите, които участват към този регламент, системата има следното поведение: 
• Всички термопомпи са във тази функцията са принудени да са в режим на отопление. 
• Всички топлината не помпи включен във функцията на замазката са принудени да изключите режим. 
• The термопомпи заданието се дава от параметър "Screed функция набор", който може да се настрои между 
параметрите на услугата (Configuration -> меню Service -> Keyboard -> Par 36/44 : "Screed функция Set" ). 
• Функцията е с продължителност дадено от параметъра услуга: Конфигурация -> меню Service -> Keyboard -
> Par 37/44: " 
Продължителност функция замазка". След този период системата се връща към предишните настройки. 
 
4.13 ПАРОЛА и защита 
Има по-голяма защита и парола нива. 
Първоначалната разлика включва следните три нива на достъп: 
- Ниво на потребителя 
- Ниво на услуги 
- Ниво на производителя 
За всеки един от тези три различни нива може да се достъпва от екрана "Конфигурация", преди да поставите 
специален парола. парола на потребителя, по подразбиране настроен на "0", могат да бъдат модифицирани 
чрез достъп до параметрите на потребителя (виж Параграф 3.6.5.1). парола на услугата може да бъде 
променен чрез достъп до параметрите на услугата (виж точка 3.6.5.2). парола на производителя може да бъде 
променен чрез достъп до параметрите на производителя (виж точка 3.6.5.3). След като е била поставена на 
паролата, се допуска пълното навигация във всички страници, в които е бил предоставен достъп. 
След като навигацията е прекратено, излезете от системата трябва да се извършва чрез докосване на 
символа, свързани който мига в ниско-дясната страна 
на началната страница. 
 

6. Овновяване 
В началната страница, като натиснете върху иконата в лявата страна високо, показана като Hi-T, е възможно да 
видите текущата версия на управлението. В случай на актуализация на софтуерът е възможно да се направи 
ъпгрейд с помощта на USB към борда. 
За ъпгрейд: 
- Копирайте файла на USB; 
- Поставете USB-то в Hi-T USB порт; 
- Влезте в "Configuration” -> "User’s menu"; 
- След като въведете парола на потребителя влезте в "User’s menu", изберете "Firmware update "; 
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- Контролерът автоматично разпознава наличието на фърмуера вътре в USB-то и започва процедурата по 
актуализиране; 
- Следвайте инструкциите, показани на дисплея и извадете USB-то само, когато е поискано от съобщението 
"Remove the USB pen. The panel will reboot to finish the update"; 
- Изчакайте, докато актуализацията е завършена. 
 
7 HNS Система - Описание 
Системата HNS може да бъде свързана само със следните хидравлични единици: 
• HWF/HWI вентилаторни конвектори; 
• LWF/LWI вентилаторни конвектори; 
• HCA/B и HCA/4B хидравлични касетъчни видове; 
• HCN отвежда видове. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: инсталацията с MI стенни видове не е възможна. 
Има 2 начина за инсталиране на HNSbox система: 
 
1) Покупка на Dral-NET и модулите SB поотделно и монтаж на устройството на разходите на клиента. В този 
случай е възможно да се инсталира Dral-NET контрола на стената, за да се регулира температурата, в паралел 
с определената от Hi-T. Например, температурата на околната среда е настроена на 20°C (чрез Hi-T), то е 
възможно, с помощта на копчето Dral-NET е, за да регулирате в рамките на определен температурен 
диапазон, като +/- 5 ° C, +/- 6 ° C (Настройка на параметър), и други подобни. В този случай, процедура на 
цялата инсталация е за сметка на инсталатора. Като цяло, Dral-NET е фиксирана на стената, докато 
интерфейсът SB трябва да бъде инсталирана на борда. Използвайте кабел TTL (стандарт, при условие, 
макс. дължина 4 м) между Dral-NET и интерфейса SB:  
 
 

 
 
2) Закупуване на HNSbox където, Dral-NET и SB са вече монтирани и предварително окабелени, по този начин 
осигурява на клиента с терминален борда за свързване на хидравлични възли. По този начин не е възможно 
да регулирате температурата локално от Dral-NET, тъй като се монтират вътре в кутията. Температурно и 
хидравлично управление се определя от параметрите чрез Hi-T. HNSbox (IP56 GW44207 GEWISS кутия) е 
инсталирана в близост до хидравличния блок, стена вграден или отстрани на хидравличния блок, в случай на 
вентилаторни конвектори с или без тяло, или върху окачения таван, в случай на водните видове касетъчни 
или канални видове инсталирани върху окачения таван:  
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Контролният панел Hi-T позволява визуализация на работните параметри на всеки един хидравличен блок и 
тези на всеки една зона. 
Възможно е да се управляват до 80 хидравлични единици, разпределени на 9 термални зони. Всеки 
хидравличен блок, след като е определен съгласно с принадлежащата зона, използва собствен тест като 
работна проба. В случай, че системата HNS е свързана с i-HWAK/WP/V2/V2+ или i-HP чилъри, е възможно да се 
управлява, чрез единен контрол Hi-T панел, 7 чилъра в каскада и 80 хидравлични единици разделени в 9 
термални зони. Връзката между панела Hi-T, миничилърът и хидравличните единици е много лесна: тя е 
направена с помощта на SSTP (. ех CAT 5) екраниран усукан кабел, свързан в серия. 
Възможни конфигурации: 
• №1 крайните устройства на чилъра не са свързани 
• до №7 каскадни охладители с крайните устройства не са свързани 
• № 1 чилър с свързани крайните устройства (до 80 терминални единици) 
• до №7 каскадни охладители с крайните устройства, свързани (до 80 терминални единици) 
 
Свързаните чилъри в серия не се нуждаят от допълнително работни сонди, за да се поставят върху система 
общия тръбопровод за освобождаване: като централизираната система придобива една температура на всяка 
единица и термо-регулира, на основа средната температурна загуба. Предимството на комбинирана система 
HNS е главно въз основа на потребителят имащ панел Hi-T - един лесен и интуитивен начин, Позволява 
създаването и наблюдението на "хидравличните единици + чилъри" в система. Тя е възможност за свързване 
в каскада и така охладителите с различни капацитети се компенсират; контрола на Hi-T е в състояние на 
"самообучение"  
 
 

 Функция за гореща битова вода: чилърите могат също да предоставят вода за битови нужди от 
управлението на външния 3-пътен вентил и правилно оразмерен бойлер. Чрез свързване на кяколко чилъра в 
каскада, потребителят може да реши дали всички или само някои от тях да бъдат използвани, за да доставят 
"битова вода".  
 

 Функция с Хромотермостат: Hi-T съдържа функцията за седмичен хронотермостат с две нива на 
температура T и T eco, за контрол на водните терминали и чилъри. Седмичното програмиране се извършва по 
отделен начин за хидравлични изводи и за чилър (например, в офис можете да програмирате захранването 
на чилъра "преди времето за отваряне, така че водата в тръбите се нагрява/охлажда", преди началото на 
дейността на водните терминалите да са включени). Още повече, термостата определя седмичния график за 
производството на битова гореща вода и за дезинфекция.  
 

 Функции за контрол на влажността/двойна точка на задание: датчици за влажност и за 
температура, интегрирани в Hi-T позволяват управлението на двойната точка на заданието и термо-
хидрометричното регулирането на околната среда. Дистанционното управление Hi-T управлява изсушаването 
за подово отопление. 
 
8. HNSbox 
8.1 Функции 
HNSbox е замислен, за да получите най-голяма гъвкавост и адаптивност, както за връзката между 
хидравличните тела, така и за хидравличното управлението на системата. Вижте по-долу за свързващата 
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логика на компонентите на системата HNS: 

 
 
8.2 HNSbox - Описание 
HNSbox се състои от следните компоненти: 
• Dral-NET, контрол; 
• SB, сериен адаптер; 
• 2.5 mm 2 терминал борд (тип "Мамут"); 
• IP56 Gewiss 44207 кутия; 
• Захранващи кабели; 
• Сигнални кабели. 
 
ВНИМАНИЕ: Връзките описани в електрическата схема (захранващи и сигнални връзки), трябва да 
бъдат реализирани само от квалифициран човек. Уверете се, че захранването е изключено преди 
инсталирането на устройството. 
HNSbox (Кутия IP56 GW44207 GEWISS) може да бъде инсталиран в близост до хидравличния блок, да бъде 
вграден в стена или отстрани на хидравличния блок, в случай на вентилаторни конвектори с или без тяло, или 
върху окачения таван, в случай на водните видове касетъчни или канални типове, инсталирани на 
окачения таван. Ако решите да я инсталирате в хидравличния блок, се уверете да не навредите на кутията по 
някакъв начин. 
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8.3 Свърване на Hi-T, чилърът и хидравличните тела 
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8.4 Настройка на превключвател DIP 
 
Промете превключвателите DIP вътре в DRA-L NET контрола след: 
• Инсталирана единица; 
• място за инсталиране на водното тяло; 
• логическа операция. 
 
Функции на DIP: 
 

DIP № ON OFF Описание 

1  х Подово тяло 

х  Таванно тяло 

2  х Вентилация при поискване (1) 

х  Продължителна вентилация (2) 

3 х  Термално регулиране на вентил 

 х Термално регулиране на вентилатора 

 

DIP №   Описание 

4-5 OFF OFF 2-тръбна без резистентно тяло 

OFF ON 4-тръбно тяло 

ON OFF 2-тръбна с настроено резистентно тяло 

ON ON 2-тръбна с интегрирано резистентно тяло 

 
 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 
(1) по поръчка на отопление, непрекъснато при охлаждане. 
(2) Няма Hot Start и Too Cool. 
 

 Настойки на превключватели DIP 

Dip4 OFF Dip4 ON Dip4 ON Dip4 OFF 

 Dip5 OFF Dip5 ON Dip5 OFF Dip5 ON 

Вид система Система 2-тръбна 2-тръбна 2-тръбна 4-тръбна 

Ел. съпротивление NO Интеграция Настойка NO 

 
Изходи 

Отопление OUT 1 OUT 1 - OUT 2 

Охлаждане OUT 1 OUT 1 OUT 1 OUT 1 

Ел. съпротивление NO OUT 2 OUT 2 NO 

 
 
 
За въвеждане на ключове DIP, следвайте тази процедура: 
• Първо, разделете базовата пластина на конекторите от основния интерфейс с помощта на малка отвертка - 
вкарайте отвертка в специални отвори (от страната на кутията) и леко завъртете, за да се раздели на двете 
части; 
• Чрез завъртане на гърба на основния интерфейс, вече е възможно да се видят превключвателите, 
монтирани върху платката. 
 
8.5 Воден сензор 
• Инсталирайте сензора надолу по веригата на клапана и го изолирайте с помощта на алуминиева лента; 
• Що се отнася до системите за 4-тръби, той винаги трябва да бъде монтиран на топлия кръг, и никога на 
студения; 
• Използвайте само сензора, доставян от нас като аксесоар - NTC сензор за температура, подсилена изолация, 
PVC кабел, дължина на кабела = 1.5 m. 
 
Забележка: Определете No.3 превключвателите на позицията ON- valve терморегулацията. 
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8.6 Въздушен датчик 
Инсталирайте датчика за въздуха в батерията, отворете входа на блока, и фиксирайте с помощта на 
електрически тип скоба. 

 
8.7 Окабеляване 
Хидравличен касетен тип: виж ръководство за инсталация, за да се получи информация и за схемите на 
свързване на тип касети. 
HCA/B 
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HCA4/B 
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HCN09 

 

HCN09 с SBC модул 
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HCN09 с SBE модул 

 

HCN09 с SBE2 модул 
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HCN 13-43 с SBC модул (V2 вентил) 
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HCN 13-43 с SBE модул 

 

 

HCN 13-43 с SBE2 модул 
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