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SCMI-01 VEZÉRLŐMODUL - BEMUTATÁS ÉS 
HASZNÁLAT 

1. BEVEZETÉS 
A SCMI 01 vezérlőmodul az ASGE–xxAIN WK és ASGE-xxAIN-3 WK, külső inverteres 
egységek vezérlésére szolgál, amelyek R410A hűtőközeggel működnek. Működhet független 
nyomásszabályozás (párolgási hőmérséklet), autonóm hűtés/fűtésszabályozó üzemmódban, 
vagy alárendelt egységként. Az alárendelt egység üzemmódban konverterként működik a 
vezérlőrendszer és a külső egység között, a kültéri egység kompresszora teljesítményét 
külső vezérlőrendszerből, 0 - 10V feszültségi érték szerint szabályozza egy soros vonalon 
keresztül. A modul egy standard, DIN sínre szerelhető dobozban van, az előlapon LCD 
kijelző található 2x8 jellel és négy indikációs LED fénnyel. A zöld LED a tápfeszültség 
bekapcsolását jelzi, a három sárga dióda pedig a modul egyes reléinek bekapcsolását. A 
tárolt adatok beállítására és letöltésére négy gomb és egy USB konnektor szolgál. 
230V/50Hz hálózati tápfeszültségre csatlakozik, a külső egységet egy 9600bit/sec 
sebességű, RS485 soros kommunikációs csatorna szabályozza. Ezt a külső egység 
kommunikációs vezetékeinek tápáramköre egészít ki. További berendezések irányítására 3 
relé szolgál beállítható funkciókkal és egy 230V/2A összekötő érintkezővel. Két, TTL szintű 
bináris bemenettel, egy 0 - 10V/100kΩ feszültségbemenettel, egy 4 - 20mA árambemenettel, 
valamint az ellenállás-hőmérők két analóg bemenetével 10kΩ (ß=3435) is rendelkezik. 

 
1. ábra SCMI-01 vezérlőmodul 
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2. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK 

FIGYELMEZTETÉSEK 
 

 A készülék telepítése előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót! 
 

 Az útmutató a készülékhez tartozik, és annak közelében kell elhelyezni, hogy 
szükség esetén mindig kéznél legyen.   

 A termék csak eredeti rendeltetési céljára használható. 
 Mielőtt bekapcsolná a készüléket, ellenőrizze a telepítés feltételeinek teljesítését.  
 A SCMI-01 vezérlőegység telepítését csak egy megfelelő szakképzettséggel 

rendelkező, a gyártó által felhatalmazott vállalat végezheti.   
 Az egységet DIN sínre kell szerelni egy száraz, pormentes helyen. Gondoskodjon 

arról, hogy ne jusson víz az elektromos alkatrészekbe. Ilyen esetben fennáll az 
elektromos áramütés, illetve a készülék károsodásának veszélye.  

 Ne engedje, hogy kellő szakképzettséggel nem rendelkező személyek, és főleg 
gyerekek manipulálják a készüléket.   

 A tisztítást és karbantartást csak kellő szakképzettséggel rendelkező személyek 
végezhetik. Ellenkező esetben fennáll a sérülések és anyagi károk veszélye. Ne 
szedje szét és ne próbálja meg megjavítani a készüléket.   

 Tisztítás és ápolás előtt kapcsolja le a készüléket az áramkörről. Ellenkező esetben 
fennáll az áramütés veszélye. 

 Ne érjen nedves kézzel a készülékhez, ne üzemeltesse nedves környezetben és ne 
mossa vízzel. Fennáll az áramütés veszélye.  

 A megrongált tápkábelt csak a gyártónak, felhatalmazott szerviznek vagy egy 
szakképzett technikusnak szabad kicserélnie.   

 Ne próbálja meg személyesen megjavítani a készüléket. Ilyen esetben fennáll az 
áramütés, vagy a készülék károsodásának a veszélye. Ha a készülék javításra 
szorul, forduljon az eladóhoz segítségért.  

 Az alábbi helyzetek valamelyikében azonnal kapcsolja ki a készüléket, kapcsolja le az 
áramkörről és forduljon segítségért az eladóhoz vagy a felhatalmazott szervizhez. 
A berendezés további üzemeltetése ilyen körülmények között működési zavart, 
áramütést vagy tüzet okozhat.  
• A tápkábel forró vagy megrongált. 
• Túl erős zaj a működés folyamán. 
• A biztonsági megszakító ismételten kikapcsolja a készüléket. 
• Égett szag árad a készülékből.  
• Ellenőrizze, hogy az érzékelők, a terhelés és az elektromos csatlakozás vezetékei 

elkülönítve, egymástól megfelelő távolságban vannak, és nincsenek 
összetekeredve, vagy párhuzamosan vezetve.   



 

 - 3 - 

3. KÖTŐELEMEK ÉS AZ EGYSÉGEK ÖSSZEKÖTÉSE 
A külső vezetékek összekötéséhez a SCMI-01 modul 20 darab, csavaros kapoccsal van 
ellátva. Az egyik oldalon vannak a 230V/50Hz tápegységhez, és az R1 – R3 összekötő 
érintkezőkhöz való kapcsok. A kapcsokhoz a másik oldalon a relatív nyomásérzékelő (0-18 
bar) 4-20A nagyságú áramkimenete; a külső teljesítmény vezérlőjének 0 – 10V nagyságú 
kimenete; két 10kΩ ellenállás hőmérő, ß=3435 koefficienssel és két, TTL szintű bináris 
bemenet kapcsolható, valamint a soros kommunikációs vonal két, a külső egység 
bekötésére szolgáló vezetője. A hőmérőkből érkező külső jelek, nyomásérzékelő, a 0 – 10V 
feszültségszabályozók, az ON/OFF és H/C jelek bekötéséhez egyszerű vezetékek 
szükségesek 0,35 - 1,5mm² közötti átmérővel. A külső egység bekötéséhez (SC1 és SC2 
jelek) 0,75-1,5mm² átmérőjű árnyékolt vezetőt (kábelt) kell használni. A kábel árnyékolása 
csak a kültéri egység oldalán kapcsolható a védővezetőhöz. Az összekötő vezetők hossza 
nem mérvadó. A hőmérőknél a huzalellenállásnak köszönhetően egy 0,35mm² átmérőjű, 
130m hosszú vezetőnél 0,1°C eltérés mutatkozhat a hőmérséklet mérésében.  A parancsok 
közvetítése folyamán felléphető hibák minimalizálása miatt a vezérlő és kültéri egység 
közötti maximális távolság (9600b/s kommunikációs sebesség és 0,75mm² átmérőjű vezetők 
esetén) kb. 30m lehet. A 230V/50Hz tápfeszültség csatlakoztatására és a relék kimeneteire 
230V/50Hz feszültséghez való vezetők (kábelek) használatosak, 0,5 -1,5mm² átmérővel. Az 
egyfázisos kültéri egységeknél a SCMI-1 modul SC-1 kapcsát a kültéri egység 1. sz. 
kapcsával kell összekötni, a SC-2 kapcsot a kültéri egység 2. sz. kapcsával. A 
háromfázisos külső egységeknél a külső egységek kapcsai fel vannak cserélve. A 
helyes működés bebiztosítására a modul SC-1 kapcsát a kültéri egység 2. sz. 
kapcsával, a SC-2 kapcsot pedig a kültéri egység 1. sz. kapcsával kell összekötni.   
Szám Jelölés 

 
Jeltípus Jelentés 

1 230V-N 230V N bemenet A hálózati tápegység bemenete – nulla vezeték 

2 230V-L 230V L bemenet A hálózati tápegység bemenete – fázisvezeték  

3 R1-0 Relé kimenet Összekötő érintkező 230V/2A relé R1 

4 R1-1 Relé kimenet Összekötő érintkező 230V/2A relé R1 

5 R2-0 Relé kimenet Összekötő érintkező 230V/2A relé R2 

6 R2-1 Relé kimenet Összekötő érintkező 230V/2A relé R2 

7 R3-0 Relé kimenet Összekötő érintkező 230V/2A relé R3 

8 R3-1 Relé kimenet Összekötő érintkező 230V/2A relé R3 

10 - NC Nincs használva 

11 VE+ ventilátor vezérlés PWM jelzés a beltéri egység ventilátorának vezérléséhez 

12 VE- ventilátor vezérlés Közös kapocs a PWM jelzéshez a ventilátor vezérléséhez 

13 4-20mA árambemenet  A nyomásérzékelő 4 - 20mA árambemenete  

14 +Un Érzékelő-tápegys. A nyomásérzékelő tápegységének (18V-24V) kimenete 

15 0-10V Feszült. bemenet A külső vezérlő feszültség 0- 10V feszültségbemenete  

16 GND GND A külső vezérlőfeszültség bekötésének közös kapcsa. 

17 T1 Ellenállási kimenet A T1 hőm. érzékelő ellenállás-bemenete (10kΩ, ß=3435) 

18 GND GND A T1 és T2 hőmérséklet-érzékelők közös kapcsa  

19 T2 Ellenáll. bemenet A T2 hőm. érzékelő ellenállás-bemenete (10kΩ, ß=3435) 

20 On/Off Bináris bemenet Az ON/OFF jel bináris bemenete 

21 GND GND A bináris jelek közös kapcsa 

22 H/C Bináris bemenet A Hűtés/Fűtés jel bináris bemenete 

23 SC-1 Kommunikációs s. A kültéri egységet vezérlő soros kommunikációs vonal 
kimenete  

24 SC-2 Kommunikációs s. A kültéri egységet vezérlő soros kom. vonal kimenete 
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Ajánlott tartozékok: 
1) 2db Carel NTC015WF00 hőmérséklet-érzékelő (típus: NTC, IP67, 1.5 m kábel) - a 
standard csomag része 
2)  Alco Controls nyomástávadó PT5-18M + PT4-M15 kábel (1,5m)  
 
A vezérlőmodul négy, a szabályozásra és beállításra szolgáló gombbal rendelkezik. Az 
egyes gombok megnyomása után a menüből kiválasztható a szükséges funkció. A menü 
több tételt tartalmaz, ezek kiválasztása és beállítása a ▼,▲ gombok segítségével történik. A 
választást az ENTER megnyomásával igazoljuk, a befejezésre vagy az előző lépéshez való 
visszatérésre az ESC gomb szolgál. A gomb ismételt megnyomásával visszatérhetünk a 
modul kiinduló állapotára.  

 

2. ábra Az SCMI-01 modul gombjai 

4. A MODUL BEÁLLÍTÁSA 
A SCMI-01 vezérlőmodul működhet független nyomásszabályozás (párolgási hőmérséklet), 
autonóm hűtésszabályozó, autonóm fűtésszabályozó (egyszerű hőszivattyúval) 
üzemmódban, vagy pedig alárendelt egységként. A tápfeszültség bekapcsolása és a modult 
szimbolizáló jel megjelenése után a kijelzőn megjelenik a kiinduló beállítás. Az alárendelt 
egység üzemmódban például, ha külső egység kompresszora nem üzemel, a következő 
látható:  

    Bemenetek 

    Off 0% 

  
A hűtés üzemmódban, működő kompresszor esetén:   

    Bemenetek 

    On C xx% 

 
A C a hűtés jele (Cool), az xx jelek helyett a kompresszor szükséges teljesítménye látható 
százalékban. Ha átkapcsoljuk fűtésre (a H/C bemenettel), a C betű helyett a H (Heat - fűtés) 
látható.  
A többi üzemmódban ez az ábrázolás kimarad, és először aT1 és T2 hőmérsékletek 
láthatók, amelyeket a SCMI-01 modul ellenállási hőmérői mérnek. A T1 a beltéri egység 
hőcserélőjének hőmérsékletét méri, a T2 pedig a beltéri egységből kiáradó levegő 
hőmérsékletét:  

  T1 xx.xºC 

  T2 xx.xºC 

 
A▲gomb újabb megnyomásával: 
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   P x.xx b 

   T xx.xºC 

 
Az első sorban a SCMI-01 modul által lemért nyomás látható bar egységben, a másodikban 
pedig a használt hűtőközeg a lemért értéknek megfelelő párolgási hőmérséklete. A nyomás 
és a belőle kiszámított párolgási hőmérséklet csak az független nyomásszabályozás 
üzemmódban (párolgási hőm.) látható és használható. A többi üzemmódban, amennyiben a 
nyomásmérő csatlakoztatva van, látható ugyan a nyomás és a párolgatási hőmérséklet, de 
az adatok csak informatív jellegűek, a nyomás és a hőmérséklet nem használhatók a 
szabályozásra. A▲gomb újabb megnyomása után 
 

   Knas xx% 

   Kakt xx% 

 
jxx helyett a beállított (Kset) és a valódi (Kakt) kompresszor- teljesítmény látható %-ban. A 
▲gomb ismételt megnyomása után a párologtató Fakt ventilátorának aktuális fordulatszáma 
és az ExV expanzív szelep aktuális helyzete látható.  
 
   

   Vent xxx 

   ExV  xxx 

 
A ▲gomb újabb megnyomása után  
 
   

   Akt.üzemm. 

   Kikapcsolva< 

 
Az „<„ ikon az aktuális tevékenységet jelzi (Kikapcsolva, Hűtés, Fűtés, Stop).  
 
A kültéri egység hibás működése esetén az aktuális hiba ábrázolása a vezérlőmodul 
alapábrázolásának utolsó helyén található.   

   Hiba 

   AABBCCDD 

 
Az AABBCCDD jelek helyett négy, kétjegyű hexadecimális szám található. Hiba esetén 
minden egyes szám értéke 00, 01, 02, 04, 08, 10, 20, 40 és 80 között mozoghat. 
Amennyiben egyszerre több hiba is előfordul, az ábrázolt érték az egyes hibák 
hexadecimális értékei összegének felel meg. Ez azt jelenti, hogy az egyes jelek értékei 0 és 
F között mozoghatnak (azaz 0-tól 9-ig, továbbá A, B, C, D, E és F). A SCMI-01 modellen 
ábrázolt hibák áttekintése az 5. fejezetben található. 

Fontos tudnivalók: 
A valódi kompresszor-teljesítményt (Kakt), a ventilátor aktuális fordulatszámát (Vent), 
valamint az ExV expanzív szelep és a felfedezett hiba aktuális pozícióját és a kültéri egység 
érzékeli, és az információt a kommunikációs vonal továbbítja a SCMI-01 vezérlőmodulba.  
 
A kültéri egység teljesítményének vezérlésénél a SCMI-01 modul megállapítja a kívánt 
teljesítmény eléréséhez szükséges kompresszor – fordulatszámot. A kültéri egység egy saját 
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algoritmus szerint növeli a kompresszor fordulatszámát, és egy bizonyos fordulatszám 
elérése után kb. 3 perces késéseket iktat be az üzemelés stabilizálása érdekében. Ezek a 
késések általában a kompresszor fordulatszámának 30%, 45% (néhány egységnél 75%-nál 
is) elérése után következnek be, és a SCMI-01 modul számol ezekkel a késésekkel.  
 
A kiinduló ábrázolásban az ENTER gomb megnyomásával beléphetünk az alapmenübe, és 
beállíthatjuk a modult. A menüt az alábbi kínálat alkotja:  
 Célérték - Lehetővé teszi a kívánt hőm. beállítását a kiválasztott üzemmódban. 

Nem használható az alárendelt egység üzemmódban! 

 Funkció - Lehetővé teszi a SCMI-01 modul négy üzemmódja egyikének 
kiválasztását.  

 Leolvasztás - Lehetővé teszi a beltéri egység párologtatójának leolvasztásához 
szükséges paraméterek és módszerek beállítását.  

 Kimenetek  - Lehetővé teszi a kivezető relék funkcióinak és logikai kapcsolásának 
kiválasztását.   

 Szabályozás  - Lehetővé teszi a modul működéséhez szükséges szabályozó állandók 
beállítását. 

 Kijelző   - Lehetővé teszi a vezérlőmodul kijelzőjének beállítását. 

 Jelszó - Lehetővé teszi a bejelentkezést a vezérlőmodul beállításához. 
Bejelentkezés nélkül a modul funkciói nem változtathatók, csupán 
megtekinthetők. Sikeres bejelentkezés után a bejelentkezés 
időtartama alatt ez a kínálat nem látható! 

 

4.1. A jelszó használata 

A modul beállított paramétereit egy hatjegyű jelszó védi: 201201. Először be kell írni a 
jelszót (be kell jelentkezni), ellenkező esetben a kijelző beállításán kívül egyetlen 
beállítás sem változtatható meg.  Ha jelszó nélkül próbáljuk megváltoztatni a beállítást, a 
kijelzőn mindig az előző ábrázolás jelenik meg. Ha megnyomjuk az ENTER gombot a 
kiinduló ábrázolásnál, beléphetünk a modul beállítására szolgáló kínálatba, és kiválasztjuk a 
Jelszó tételt.  
   

   Jelszó 

   beállítása 

 
Belépés után a következő ábrázolás látható: 
   

   Jelszó 

   000000 

 
Az első számjegyen a kurzor villog.  A ▼,▲ gombok segítségével beállítjuk a jelszó első 
jelét, az ENTER rövid megnyomásával folyamatosan továbbmegyünk a többi jelre. Ha a 
jelszó valamennyi jelét betápláltuk, az ENTER gomb hosszú megnyomásával igazoljuk. 
Ha a jelszó helyes volt, rövid időre megjelenik a következő ábrázolás: 
    

   Jelszó 

   Jelszó OK 
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Hibás jelszó esetén megjelenik a Hiba szó, majd az előző ábrázolás. A helyes jelszó 
betáplálása után 30 percünk van a modulbeállítások megváltoztatására, ezután a 
funkció kikapcsol.  A bejelentkezés időtartama alatt a SCMI-01 modul alapmenüjének 
beállítási felületén nem látható a Jelszó kínálat! 
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4.2. A célérték beállítása 

Az autonóm üzemmódokban a kínálat lehetővé teszi a kimeneti vagy elpárolgási 
hőmérséklet beállítását a –10.0 és +60.0ºC tartományban. A gyárilag beállított hőmérséklet 
+10°C. Az alárendelt egység üzemmódban a célérték nem állítható be, a kompresszor 
teljesítményét 0 és 10V közötti külső feszültség szabályozza. Az ENTER megnyomásával 
beléphetünk a beállításokba, és kiválaszthatjuk a célérték beállítására szolgál ajánlatot.  

   A célérték 
beállítása 

Belépés után    

   Célérték 

   +xx.x 

 
a beállított érték látható. A  ▼,▲ gombok segítségével megváltoztathatók a számjegyek, az 
ENTER megnyomásával megváltoztathatók a jelek. Az ENTER újabb megnyomásával 
továbbmegyünk a következő számjegy beállítására. A beállított értéket az ENTER gomb 
hosszú lenyomásával rögzíthető. Rövid időre a következő felirat látható: 
   

   Beállítás OK 

    +yy.y 

Majd ismét az előző ábrázolás látható. 
 Ha a megengedett értéknél kisebbet próbál beírni, a kijelző első sorában megjelenik a Hiba 
min hibajelzés, és a második sorban megjelenik az adott beállítás minimális megengedett 
értéke. Hasonlóan, amennyiben a megengedett értéknél nagyobbat próbál beírni, a kijelző 
első sorában megjelenik a Hiba max hibajelzés, és a második sorban megjelenik az adott 
beállítás maximális megengedett értéke. 
 

4.3. AZ SMCI-01 vezérlőmodul működési üzemmódjának beállítása 

Az ENTER megnyomásával belépünk a beállításokba, a ▼,▲ gombok segítségével 
kiválasztjuk a Funkciók beállítását.  
     

   Funkciók 

beállítása 

 
Az  ENTER megnyomásával belépünk, a ▼,▲gombok megnyomásával kiválasztható a 
modul funkciója. Az aktuális (kiválasztott) üzemmód mögött az <ikon látható. 
 Vezérelt - 0-10V külső feszültséggel vezérelt alárendelt egység, melynek 

nagysága szerint a modul a kültéri egység kompresszorának 
teljesítményét vezérli. 

 Reg. P - független nyomásszabályozás - üzemmód (párolgási hőmérséklet) 

 Reg. T*  - autonóm hűtésszabályozó üzemmód 

 Reg. T+ - autonóm fűtésszabályozó üzemmód 

 
A ▼,▲gombokkal kiválasztjuk az üzemmódot, az ENTER gombbal igazoljuk. Az üzemmód 
megváltoztatását a Változtat. OK igazolja, rövid idő elteltével megjelenik az előző az 
ábrázolás.  
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Alárendelt egység - Vezérelt 

A kültéri egység kompresszorának teljesítményét a SCMI-1 modul szabályozza egy külső 
berendezésből a modulba vezetett feszültség nagysága szerint, 0 - 10V között. Ennek 
megfelelő a kompresszor teljesítménye 0 - 100% között. Az On/Off gomb On pozícióban 
van, a vezérlőfeszültség több, mint 0,5V. Ha a szabályozó feszültség 0,5V alá süllyed, a 
modul OFF-ra kapcsol. Az alárendelt egység fűtés (Heat), vagy hűtés (Cool) üzemmódban 
működhet. Hűtésnél a kültéri egység hőcserélője kondenzátorként működik, és továbbadja a 
hőt a környezetbe. A T1 hőmérő a beltéri egység hőcserélőjének hőmérsékletét méri 
(párologtató funkció), leolvasztását a T1 hőmérséklet szerint szabályozza. Fűtésnél a kültéri 
egység hőcserélője párologtatóként működik, leolvasztását a kültéri egység áramköre 
irányítja. A beltéri egység hőcserélője kondenzátorként működik, a T1 hőmérséklet a kültéri 
egység teljesítményét szabályozza, és védi a hűtőkört a kondenzációs hőfok túllépésétől. A 
T” hőmérő a beltéri egységből kiáramló levegő hőmérsékletét méri. A fűtés (hűtés) üzemmód 
a H/C bemenettel állítható be, az ON/OFF bemenet által a modul távolról is bekapcsolható. 
Szétkapcsolt H/C bemenet esetén a modul hűtés üzemmódban dolgozik, ha össze van 
kötve a közös vezetővel, akkor fűtés üzemmódban. Szétkapcsolt ON/OFF bemenet 
esetén a modul ki van kapcsolva, ha össze van kötve a közös vezetővel, akkor be van 
kapcsolva. A kültéri egységet egy soros vonal szabályozza, ez egyben ellátja árammal a 
kommunikációs áramköröket is. Az egyfázisos kültéri egységeknél a SCMI-1 modul SC-1 
kapcsát a kültéri egység 1. kapcsával kell összekötni, a SC-2 kapcsot a kültéri egység 2. 
kapcsával. A háromfázisos külső egységeknél a külső egységek kapcsai fel vannak cserélve. 
Ebben az esetben a modul SC-1 kapcsát a kültéri egység 2. kapcsával, a SC-2 kapcsot 
pedig a kültéri egység 1. sz. kapcsával kell összekötni.    

 
2. ábra  A SCMI-01 vezérlőmodul  alárendelt egységben 
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Független nyomásszabályozás (párolgási hőmérséklet) – hűtés – Reg. P 

Ebben az üzemmódban a kültéri egység kompresszorának szabályozása segít fenntartani a 
szükséges nyomást a beltéri egység párologtatója mögött, és egyben az R410A hűtőközeg 
párolgási hőmérsékletét is. A nyomást egy 0-18 bar (relatív), 4 a - 20mA áramkimenetű 
nyomásérzékelő méri, a T1 ellenállási hőmérő a beltéri egység párologtatójának 
hőmérsékletét méri, és ennek értéke szerint irányítja a SCMI-01 vezérlőmodul a leolvasztást.  
Az On/Off bináris bemenet jóvoltából a vezérlőmodul távolról is bekapcsolható. 
Szétkapcsolt ON/OFF bemenet esetén a modul ki van kapcsolva, ha össze van kötve a 
közös vezetővel, akkor be van kapcsolva. A kültéri egységet egy soros vonal 
szabályozza, amely egyben ellátja árammal a kommunikációs áramköröket is. Az egyfázisos 
kültéri egységeknél a SCMI-1 modul SC-1 kapcsát a kültéri egység 1. sz. kapcsával kell 
összekötni, a SC-2 kapcsot a kültéri egység 2. sz. kapcsával. A háromfázisos külső 
egységeknél a külső egységek kapcsai fel vannak cserélve. Ebben az esetben a modul SC-1 
kapcsát a kültéri egység 2. kapcsával, a SC-2 kapcsot pedig a kültéri egység 1. sz. 
kapcsával kell összekötni.    

 
3.  SCMI-01 vezérlőmodul autonóm nyomásszabályzó üzemmódban 
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Autonóm hőmérséklet – szabályozás hűtésnél (fűtésnél) – Reg. T* (T+) 

Ebben az üzemmódban a kültéri egység kompresszorának szabályozása tartja fenn a hűtési 
(fűtési) beállított hőmérséklet, amelyet a T2 ellenállás - hőmérő mér. A T1 hőmérő a beltéri 
egység hőcserélőjének hőmérsékletét méri. A T2 hőmérő a beltéri egységből kiáramló 
levegő hőmérsékletét méri. A hűtés üzemmódban a párologtató üzemel, melynek 
leolvasztása a lemért hőmérséklet alapján van szabályozva. A fűtés üzemmódban egy 
kondenzátor működik, a hőmérséklet a kültéri egység teljesítményének szabályozására, és a 
hűtőkör kondenzációs hőfoka túllépésének meggátolására szolgál. Az On/Off bináris 
bemenet által a vezérlőmodul távolról is bekapcsolható. Szétkapcsolt ON/OFF bemenet 
esetén a modul ki van kapcsolva, ha össze van kötve a közös vezetővel, akkor be van 
kapcsolva. A kültéri egységet egy soros vonal szabályozza, amely egyben ellátja árammal a 
kommunikációs áramköröket is. Az egyfázisos kültéri egységeknél a SCMI-1 modul SC-1 
kapcsát a kültéri egység 1. sz. kapcsával kell összekötni, a SC-2 kapcsot a kültéri egység 2. 
sz. kapcsával. A háromfázisos külső egységeknél a külső egységek kapcsai fel vannak 
cserélve. Ebben az esetben a modul SC-1 kapcsát a kültéri egység 2. kapcsával, a SC-2 
kapcsot pedig a kültéri egység 1. sz. kapcsával kell összekötni.     

 
4. ábra: SCMI-01 vezérlőmodul autonóm, a kilépő levegő hőmérsékletét szabályozó 
üzemmódban 
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4.4. A párologtató leolvasztásának beállítása 

A menüben a hűtés üzemmódban beállítható a beltéri egység párologtatója leolvasztását 
irányító üzemmód, és ennek paraméterei. A fűtés üzemmódban a hőcserélő 
kondenzátorként működik, a külső párologató leolvasztását a kültéri egység önállóan 
irányítja. Az ENTER gombbal belépünk a beállításokba, a ▼,▲ segítségével kiválasztjuk a 
Leolvasztás funkciót. 
    

   Leolvasztás 
beállítása 

 
Belépés után a ▼,▲  segítségével kiválasztható és igazolható a következő beállítás 
 
 Üzemmód - a beltéri egység párologtatója leolvasztását irányító üzemmód beállítása 

 Időtartam - a párologtató leolvasztásai közötti min. időtartam beállítása percekben 

 Időhossz  a beltéri egység párologtatója leolvasztásának max. időtartama percekben 

 Start -  A kezdeti T1 hőm. beállítása a belt. egység párologtatója leolvasztásánál 

 Stop - A befejező T1 hőm. beállítása a belt. egység párologtatója leolvasztásánál 

 
A beltéri egység párologtatójának leolvasztása akkor kezdődik el, ha az egység elérte a 
leolvasztáshoz szükséges hőmérsékletet, és egyidejűleg ezzel letelt az előző leolvasztástól 
számított, beállított minimális időtartam.  A beltéri egység párologtatójának leolvasztása 
akkor fejeződik be, ha az egység elérte a leolvasztást befejező hőmérsékletet, vagy letelt a 
párologtató leolvasztásának maximális időtartama.  

A beltéri egység párologtatóját leolvasztó üzemmód beállítása 

Az ENTER megnyomásával belépünk a beállításokba, a ▼,▲ gombokkal kiválasztjuk a 
Leolvasztás funkciót. Ha belépünk, megjelenik az Üzemmód a következő tételekkel 
 Off - Nincs használva a párolgót leolvasztó funkció.  

 Külső 

 

- A belt. egység párologtatója leolvasztásához szükséges feltételek 
teljesítése után leáll a kompresszor, és így marad, amíg teljesülnek a 
leolvasztás befejezésének feltételei.  A leolvasztás meggyorsítható 
egy külső berendezéssel (hővezető kábel, ventilátor, stb.), a 
Leolvasztás- relé segítségével. 

 Reverz - A beltéri egység párologtatója leolvasztásához szükséges feltételek 
teljesítése után a hűtés üzemmód fűtésre vált, a belső és külső 
hőcserélő funkciója kicserélődik és a belső párologtató leolvasztására 
kerül sor. A leolvasztás befejezte után a szabályozó ismét visszaáll az 
eredeti üzemmódba.  

 
A beltéri egység párologtatója leolvasztásának módja a▼,▲ gombokkal kiválasztható, az 
ENTER gombbal igazolható. A leolvasztás módjának megváltoztatását egy rövid Beállít. OK 
igazolja, majd ismét az előző ábrázolás látható. 



 

 - 13 - 

 

A leolvasztás minimális időtartamának beállítása 

Az ENTER megnyomásával belépünk a beállításokba, a ▼,▲ segítségével kiválasztjuk a 
Leolvasztás funkciót. Belépünk, kiválasztjuk az Időtartam tételt.   

   Leolvasztás  

Időtartam 

 
belépünk 
   

   Időtartam  

    xx.x 

 
Az xx.x helyett a leolvasztás minimális időtartama látható órákban. A▼,▲ gombokkal, az 
ENTER megnyomásával egymás után beállítjuk a számjegyeket 0,1 - 99,9 óra között, az 
előállított érték egy óra. Ezután az ENTER gomb hosszú megnyomásával rögzítjük a 
beállított értéket, rövid időre megjelenik a  
   

   Beáll. OK 

     yy.y 

 
majd a kijelzőn az előző ábrázolás látható. 

A leolvasztás maximális hosszának beállítása 

Az ENTER megnyomásával belépünk a beállításokba, a ▼,▲ gombokkal kiválasztjuk a 
Leolvasztás funkciót. Belépünk, az Időhossz ajánlatot választjuk. 
   

   Leolvasztás 

   Időhossz 

 
belépünk 
   

   Időhossz 

    xx.x 

 
xx.x helyett a beállított minimális leolvasztási időtartam látható percekben. A  ▼,▲ 
gombokkal, az  ENTER megnyomásával egyenként beállítjuk a számjegyeket 1,0 – 99,9 
perc között, az előállított érték 10 perc. A beállítás után az ENTER gomb hosszú 
megnyomásával rögzítjük a beállított értéket, rövid időre megjelenik a    
  

   Beáll. OK 

    yy.y 

 
majd a kijelzőn ismét az előző ábrázolás látható. 
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A kezdeti leolvasztásiT1 hőmérséklet beállítása 

Az ENTER megnyomásával belépünk a beállításokba, a▼,▲ gombokkal kiválasztjuk a 
Leolvasztás funkciót. Belépünk, a Start ajánlatot választjuk. 
   

   Leolvasztás 

   Start 

 
Belépés után 
   

   Start 

    -xx.x 

 
Megjelenik a beállított, a leolvasztás kezdetét szabályozó hőmérséklet. A ▼,▲ és az ENTER 
gombokkal beállítjuk a számjegyeket és jeleket. A beállítható hőm. –20,0 és +5,0°C között 
van, az előállítás értéke -5,0°C. A beállítás után az ENTER gomb hosszú megnyomásával 
rögzítjük a beállított értéket, rövid időre megjelenik a  
   
 

   Beáll. OK 

     -yy.y 

majd a kijelzőn az előző ábrázolás látható. 

A leolvasztást befejező T1 hőmérséklet beállítása 

Az ENTER megnyomásával belépünk a beállításokba, a▼,▲ gombokkal kiválasztjuk a 
Leolvasztás funkciót. Belépünk, a Stop ajánlatot választjuk. 
   

   Leolvasztás 

   Stop 

 
Belépés után 
   

   Stop 

    +xx.x 

 
megjelenik a leolvasztását befejezését szabályozó beállított hőmérséklet. A ▼,▲ és az 
ENTER gombokkal beállítjuk a számjegyeket. A hőmérséklet +3,0 és +25,0°C között 
állítható be, az előállítás értéke +7,0°C. A beállítás után az ENTER gomb hosszú 
megnyomásával rögzítjük a beállított értéket, rövid időre megjelenik a  

   Beállít. OK 

     yy.y 

 
majd a kijelzőn újra az előző ábrázolás látható. 
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4.5. A kimeneti relék beállítása 

Az SCMI-01 modul három kimeneti, 230V/2A összekötő érintkezőkkel ellátott relével 
rendelkezik. Az ENTER megnyomásával belépünk a beállításokba, a ▼,▲ gombokkal a 
Kimenetek funkciót választjuk. Belépés után kiválasztható a relé,  
 
 Rele 1 - A vezérlőmodul R1 kimeneti reléjének beállítása 

 Rele 2 - A vezérlőmodul R2 kimeneti reléjének beállítása 

 Rele 3 - A vezérlőmodul R3 kimeneti reléjének beállítása 

 DC Vent - A beltéri egység ventilátora vezérlési módjának beállítása 

 
és beállítható annak funkciója és logikai kapcsolása 

Relé funkció 

A kínálat lehetővé teszi a kiválasztott relé funkciójának beállítását 
   

   Rele x 

   Funkció 

 
A vezérlőmodul egyes reléi a következő funkciókkal rendelkezhetnek.  
 
 ON/OFF - A relét a vezérlőmodul On/Off bináris bemenete irányítja 

 Kompressor - A relé és a kültéri egység kompresszorának szabályozása azonos  

 Leolvasztás - A relé és a beltéri egység párologtatója leolvasztásának szabályozása azonos 

 Hiba - A relé egy hiba keresésénél aktiválódik. 

 Fűtés/Hűtés - A relét a rendszer aktuális beállítása szabályozza 

 Korlátozás - A relé a kompresszor-teljesítmény beállított határértékeinek túllépésénél 
aktiválódik. 

 
A kimeneti relék első 5 funkciójánál nincsenek további értékek beállítva, a Korlátozás 
funkciós relé esetében a funkció kiválasztásánál és mentésénél be kell állítani az alábbi 
értékeket:  
 
 Min ford. - A kompresszor-teljesítmény határértékeinek beállítása a Korlátozás 

relé deaktiválásához  

 Max. ford. - A kompresszor-teljesítmény határértékeinek beállítása a Korlátozás 
relé aktiválásához 

 Késés - A max. fordulatszám- túllépés minimális időtartamának beállítása 

A kompresszor-teljesítmény értékeinek beállítása a relé deaktiválásához – Min ford. 
A tétel lehetővé teszi a kültéri egység kompresszora teljesítmény-határértékeinek beállítását 
a maximális teljesítmény % értékében. Amikor Max ford. túllépése és Korlátozás funkció 
relé aktiválása után a kompresszor teljesítménye a Min ford. alá esik, akkor a  Korlátozás 
relé ismét deaktiválódik. A beállítás 0.0 - 99.0% között van, 1%-onként. A relé deaktiválására 
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kb. 30 másodperccel azután kerül sor, hogy a kompresszor-teljesítmény a beállított 
határérték alá csökkent. 

A kompresszor-teljesítmény értékeinek beállítása a relé aktiválásához – Max ford. 
A tétel lehetővé teszi a kültéri egység kompresszora teljesítmény-határértékeinek beállítását 
a maximális teljesítmény % értékében. A határérték túllépése és Késés tételben beállított idő 
letelte után aktiválódik a Korlátozás funkciós relé. A beállítás 0.0 - 99.0% között van, 1%-
onként. 

Az időhossz beállítása a relé a Késés relé állapotának megváltozásához  
A tétel lehetővé teszi az időtartam beállítását percekben, amely folyamán a kompresszor-
teljesítménynek meg kell haladnia a beállított határértéket a Korlátozás relé aktiválásához. 
A beállítás 0.0 és 99.9 között van 0,1 percenként. 

A relék logikája 

A menü lehetővé teszi a kiválasztott relé logikai kapcsolásának beállítását. A relé logikai 
kapcsolása egyenes vagy inverz lehet.  
 
 Prima - az aktiválásnál a relé érintkezik, nyugalmi állapotban szétkapcsolódik 

 Inverz - Az aktiválásnál a relé szétkapcsolódik, nyugalmi állapotban érintkezik 
(csak bekapcsolt modul esetén) 

A beltéri egység ventilátora vezérlési módjának beállítása  

A menüben beállítható a beltéri egység ventilátorának vezérlési módja vagy közvetlenül a 
fordulatszáma a FMD-01 modul segítségével. Ezt egy vezetékkel kell csatlakoztatni a SCMI-
01 egységhez, amely összeköti az egység és a FMD-01 megfelelő VE+ és VE- kapcsait.  
 Fix - A b. e. ventilátora fordulatszámának és üzemmódjának beállítása 

 Auto 1 - A vent. fordulatszám szabályozása a kompresszor ford. szerint 1:1 arányban 

 Auto 2 - A vent. ford. szabályozása a kompresszor ford. szerint 60-200 % arányban 

 Kikapcsolva - Nem használatos a kimenet a b. e. ventilátora fordulatszámának 
szabályozásához 

A ventilátor konstans fordulatszámának beállítása - Fix 
A tétel lehetővé teszi a beltéri egység ventilátora konstans fordulatszámának beállítását a 
FMD-01 kiegészítő modul segítségével. A beállítás a ventilátor maximális fordulatszámának 
30 és 100%-a között lehet. A fordulatszám beállítása és az ENTER rövid megnyomása után 
ki kell választani a beltéri egység ventilátorának üzemmódját is. A Ko – kompresszor 
kiválasztása esetén a ventilátor csak a kültéri egység kompresszorának működése alatt 
forog a beállított fordulatszám szerint; a Ve – ventilátor kiválasztásánál csak a kültéri 
egység ventilátorának működése esetén; az On kiválasztása esetén pedig folyamatosan 
működik a beállított fordulatszámon, a kültéri egység működésétől függetlenül. Válassza ki a 
kívánt módot a ▼,▲ gombokkal, majd az  ENTER hosszabb lenyomásával továbbítsa a 
beállítást a beállított fordulatszámmal együtt a  SCMI-01 egységbe.  

A ventilátor-fordulatszám automatikus vezérlése - Auto 1 
A beltéri egység ventilátorának fordulatszáma a kültéri egység kompresszorának 
fordulatszámához igazodik 1:1 arányban. Például a kompresszor 50 %-os fordulatszáma 
esetén a beltéri egység ventilátora is a maximális fordulatszám 50 %-ával működik.  

A ventilátor – fordulatszám automatikus vezérlése - Auto 2 
A beltéri egység ventilátorának fordulatszáma a kültéri egység kompresszorának 
fordulatszámához igazodik egy előre beállított arány szerint. A beltéri egység ventilátora 
és a kültéri egység kompresszora fordulatszáma közötti arányt az USB Communicator 
program vagy a▼,▲ segítségével lehet beállítani a SCMI-01 kijelzőjén, 60 - 200 % közötti 
tartományban. Az ENTER továbbítja a beállított arányt a SCMI-01 egységbe.  
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Kikapcsolva üzemmód 
Ebben a módban nem használatos a kimenet a beltéri egység ventilátorának fordulatszám- 
szabályozásához.  

A szabályozó állandók beállítása 

A kínálat lehetővé teszi az SCMI-01 modul szabályozó állandóinak beállítását. Az ENTER 
megnyomásával belépünk, a▼,▲ gombokkal a Szabályozás funkciót választjuk. Belépés 
után kiválaszthatjuk és beállíthatjuk a szabályozó állandókat.  
 Időállandó  - A modul időállandójának beállítása 

 Prop.állan. - A modul proporcionális állandójának beállítása 

 Int.állandó - A modul integrációs állandójának beállítása 

 Der.állan. - A modul derivációs állandójának beállítása 

Időállandó 

Megszabja a szabályozás időtartamát, amely 10 - 999 mp között állítható be.  Az időállandó 
előállított értéke 30 mp. 

Proporcionális állandó 

Alapvető a szabályozás szempontjából. Minél kisebb a proporcionális állandó, annál 
enyhébbek a szabályozó beavatkozások az időállandó által meghatározott időtartamon belül. 
Az előállított érték 35, a beállítható érték 0 – 999 között van. 

Integrációs állandó 

Bebiztosítja a minimális kilengést a szabályozás folyamán. Az integrációs állandót 
körültekintően kell kiválasztani. Ha az állandó értéke túl nagy, a szabályozott rendszer 
instabil és rezgésre hajlamos lehet. Az előállított érték 0, az érték 0 – 999 között állítható be. 

Derivációs állandó 

Meghatározza a vezérelt változó változási sebességének hatását a szabályozás 
folyamatára. Nagyobb derivációs állandó esetén az egység jobban reagál a változásokra, és 
hatni fog ellenük. Az előállított érték 60, a beállítható érték 0 – 999 között van. 
 

A szabályozó állandók beállításának folyamata 
A szabályozó állandók kiválasztásánál a szabályozott rendszer tulajdonságaiból kell 
kiindulni. A vezérelt változó változásának gyorsaságától függően először ki kell választani 
egy időállandót. Általánosságban elmondható, hogy az időállandó annak az időnek legalább 
a kétszerese kell, hogy legyen, amely ahhoz szükséges, hogy a kívánt értéknek a 
vezérlőmodulon történt beállítása után, ez a beállítás a rendszer kimeneténél is érzékelhető 
legyen. Nem ajánlatos 30 másodpercnél rövidebb időállandó választása. A proporcionális 
állandó kiválasztása a vezérlés pontossága mellett befolyásolja a derivációs és integrációs 
állandók hatását is a vezérlés folyamatára.  
Ha nem sikerül elérni a kívánt értéket a kívánt minimális eltéréssel, meg kell növelni a 
proporcionális állandót. Ezenkívül figyelni kell az eltérést a kívánt és valós érték között, és 
ennek nagysága alapján megváltoztatni a derivációs állandót is. Ha a rendszer nagyon 
gyorsan reagál a vezérlő beavatkozásaira, és a szabályozott változó túlpörgésére is sor 
kerül, akkor meg kell növelni a derivációs állandót. Ha a rendszer hosszabb ideig nem éri el 
a kívánt minimális eltérést a kívánt értéktől, óvatosan meg kell növelni az integrációs 
állandót. A vezérlőmodul konkrét üzemmódját szabályozó állandók beállítását az üzemmód 
cserélése után valószínűleg meg kell majd változtatni, és az új körülményekhez igazítani. 



 

 - 18 - 

 

4.6. A kijelző beállítása 

A kínálat lehetővé teszi a SMCI-01 vezérlőmodul paramétereinek beállítását a kijelzőn. Az 
ENTER megnyomásával belépünk a beállításokba, a ▼,▲ segítségével kiválasztjuk a 
Kijelző tételt.  
    

   Kijelző beállít.  

 
Belépés után a kijelzőn az alábbi paraméterek állítható be:  
 Fényerő - Az LCD kijelzője fényerejének beállítása a vezérlőmodulon   

 Kontraszt - Az LCD kijelző kontraszt – beállítása a vezérlőmodulon  

 Késés - Az időtartam beállítása, amelynek letelte után, nyugalmi állapotban a 
kijelzőn az előző ábrázolás jelenik meg. 

 Language - Nyelvi beállítás 

A fényerő és kontraszt beállítása a kijelzőn 

Mindkét beállítás hasonló, bejelentkezésre és a jelszóra nincs szükség. Belépünk a kijelző 
beállítási menüjébe, megjelenik a fényerő beállításának kínálata. 
   

   Kijelző fényerő 

 
Belépés után az aktuális fényerőt 1-16 vonal közötti skála ábrázolja.   
   

   Fényerő 

        |||||||| 

 
 a ▼,▲ gombokkal beállítjuk, az ENTER megnyomásával rögzítjük. Hasonlóan, 
bejelentkezés nélkül a kontraszt is beállítható. 

 A nyugalmi állapot hosszának beállítása 

Lehetővé teszi a nyugalmi idő hosszának beállítását, melynek leteltével az LCD kijelzőn 
ismét megjelenik az előző ábrázolás. Belépünk beállítást szolgáló menübe, kiválasztjuk a 
Késés funkciót 
   

   Kijelző késés 
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Belépünk 
 

   Késés 

     xxx 

 
a ▼,▲ gombokkal beállítható, az ENTER hosszú megnyomásával rögzíthető az időtartam 1 
- 999 mp között. Rövid időre megjelenik a Beáll. OK, majd visszatér az előző ábrázolás 

Nyelvi beállítás 

A gyárilag beállított nyelvkínálat-csomag a CZE+ENG (cseh+angol). Az USB Communicator 
segítségével letölthető a SCMI-01 modul menüje a kívánt nyelvkínálatban, amely két nyelvi 
verzióból áll: a kívánt nyelv+angol. 5 nyelvkínálat-csomag áll rendelkezésre (CZE+ENG, 
GER+ENG, CRO+ENG, POL+ENG, SVK+ENG). A letöltési útmutató itt található: 
sinclair_manual_user_usbc_scmi-01_cz_v02.docx. 
   

   Kijelző 

   Language 

 
Belépés után 
 

   Language 

   Magyar   

 
vagy 
 

   Language 

   English 

 
Az aktuális (választott) nyelvi verzió jelzése után a < jel található. 
 
A▼,▲ gombokkal beállítható, az ENTER megnyomásával rögzíthető a választott nyelv. 
Rövid időre megjelenik a Beáll. OK a magyar verziónál, illetve a Save OK az angol nyelvű  
verziónál, majd a kijelzőn ismét megjelenik az előző ábrázolás.  
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5. HIBAJELENTÉSEK 

5.1. SCMI-01 modul: ÉRZÉKELŐ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓS zavarok  

A SCMI-01 modul a működés folyamán ellenőrzi a  T1, T2 ellenállás hőmérők 
csatlakoztatását, és az autonóm nyomásszabályozásnál (párolgási hőmérséklet) 
a nyomásérzékelők csatlakoztatását is a 4 - 20mA bemenethez. Ezenkívül teszteli 
a kommunikációt is a kültéri egységgel. Ellenőrzi mindkét hőérzékelő elektromos ellenállását, 
és szélsőséges értékek megállapítása esetén parancsot küld a kültéri egységbe 
a kompresszor fokozatos leállításához. Ezzel párhuzamosan a kijelzőn megjelenik a 
megfelelő hibajelentés, amely megkülönbözteti a hőérzékelő zárlatát az áramkör 
megszakításától. A hibaábrázolások fokozatosan, az alábbi sorrendben jelennek meg: 
először a T1 hőmérő esetleges hibája, ennek eltávolítása után megjelenhet egy újabb 
hibajelentés. Például a T1 hőmérő áramkörének megszakítása esetén:   
 

   Hiba T1    

lekapcsolás 

 
A hiba megszüntetése után , például a zárlatos T2 esetén megjelenik a  
 

   Hiba T2 

   Rövidzárlat  

 
Ha mindkét hőmérőrendesen működik, a továbbiakban megjelenhet a 4-20 mA 
nyomásérzékelő árambemenetének zárlata vagy áramkörének megszakítása. Emellett még 
megjelenhet az „alacsony nyomás a kültéri egység kompresszorának szívóoldalán” 
hibajelentés is.   
   

   Hiba P 

   alacsony 

 
A SCMI-01 modul ilyen esetben is parancsot küld a kültéri egység kompresszorának 
leállítására; csak akkor folytatja az üzemelést, ha a kompresszor szívórészén a nyomás a 
megengedett minimális érték felé emelkedik. Ha megszűnik a kommunikáció a SCMI-01 
aktív modul és a kültéri egység között (a modul be van kapcsolva, és vezérelt módban a 
kívánt kompresszorteljesítmény nagyobb, mint 30%), ezt az állapotot kb. 20 mp múlva a 
kijelző egy felirattal jelenti. 
 

   Komm. hiba 

 lekapcsolás 

 
Ilyen esetben ellenőrizni kell, hogy a SCMI-01 modul SC-1 és SC-2 kommunikációs kapcsai 
nincsenek-e megszakítva vagy felcserélve a kültéri egység megfelelő kapcsaival.  
 
A tápkábel és a kommunikációs kábelek párhuzamos vezetése zavaró hatással lehet a 
kommunikációs vonalra, amelynek következtében szaggatott lesz a kompresszor, a 
ventilátor és az expanzív ventilátor fordulatszámának és állapotának jelzése. Ilyen esetben a 
zavar kiküszöböléséhez árnyékolt kommunikációs kábelt kell használni, és az árnyékolást 
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össze kell kötni a kültéri egység védővezetőjével (csatlakoztassa a kábelárnyékolást egy 
földponthoz kültéri egység oldalán).  
  

5.2. A kültéri egység hibái 

A kültéri egység aktuális hibáit a SCMI-01 modul az alapábrázolás utolsó helyén tünteti fel. A 
Hiba szóval és négy, kétjegyű hexadecimális hibakóddal jelenti (több hiba esetén a kódok 
összegével). A feltüntetett hibák kiküszöbölése után ez a jelzés eltűnik a kijelzőről. Ha látni 
szeretnénk a már nem ábrázolt hibák kivonatát, a kiinduló ábrázolás pozícióban egyszerre 
nyomjuk le az ESC és ENTER gombokat. Fontos a sorrend betartása: először az ESC 
gombot kell lenyomni és lenyomva tartani, majd az ENTER gombot is meg kell nyomni. A 
gombok elengedése után megjelenik a  
 

   Hiba -1 

   AABBCCDD 

 
a –1 számjegy a Hiba után az utolsó, „volt“ hibát jelzi, azaz a legfrissebb hibát. A második 
sorban, ugyanúgy, mint az aktuális hiba ábrázolásánál az adott hiba négy, kétjegyű 
hexadecimális hibakódja látható (több hiba esetén a hibakódok összege). A ▼,▲ gombok 
segítségével folyamatosan a többi, régi hiba is ábrázolható, –2 és –8 között, tehát összesen 
8 régi hibát lehet feleleveníteni. Amennyiben a SCMI-01 modul memóriájában nincs 
feljegyezve valamennyi 8 lehetséges hiba, akkor az üres pozíciókban a hibakód helyett 
vízszintes vonalak láthatók. Több, mint 8 régi hiba esetén a feljegyzések csúsznak, és a 
legrégebbi hiba már nem eleveníthető fel. Így minden egyes hibánál aktualizálásra kerül sor, 
a rögzített hibák listája nem változtatható vagy törölhető ki más módon. A hibák áttekintése a 
következő táblázatokban található. 
 
Az  AA pozícióban ábrázolt hibák  
E4 01 - Magas hőmérséklet elleni védelem a kompresszor kimenetén. 
 02 - Hűtőközeg-hiány elleni védelem. 
 04 - A ventilátor DC motorának védelme 
 08 - A négyutas szelep védelme 
 10 - Túláram elleni védelem 
H3 20 - Tulterhelés elleni védelem 
E3 40 - A kompresszor alacsony nyomása elleni védelem 
E1 80 - A kompresszor magas nyomása elleni védelem 
 
A BB pozícióban ábrázolt hibák 
 01 - A beltéri egység fagyásellenes védelme 
F3 02 - A kültéri egység környező hőmérséklete érzékelőjének működési zavara 
F4 04 - A kimeneti hőmérséklet érzékelőjének működési zavara 
F2 08 - A kondenzátor hőmérséklet - érzékelőjének működési zavara 
 10 - A kondenzátorcsövek hőmérséklet - érzékelőjének működési zavara 
C5 20 - Hibás teljesítmény - kód (A beállított ugró (jumper) rossz elhelyezése) 
 40 - Teljesítményfokozat - Hibás memória csip 
 80 -  
 
A CC pozícióban ábrázolt hibák 
 01 - A kompresszor alacsony feszültségnél, alacsony frekvenciával történő 

bekapcsolása elleni védelem 
 02 - A vezetők magas feszültsége elleni védelem 
 04 - AC áram-védelem 
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 08 - IPM védelem 
  10 - PFC védelem 
 20 - Rendellenesség az aktiválásnál 
 
 
 
 
A DD pozícióban ábrázolt hibák 
P5 01 - Védelem a kompresszor túlárama ellen 
 02 - Tápegység-védelem 
 04 - Hibás árammérés az áramkörben 
H7 08 - Védelem a kompresszor szinkronizációjának elvesztése ellen 
 10 - Védelem a kompresszor leblokkolása ellen 
 20 -                  
 40 - Védelem a teljesítményfokozat-modul magas hőmérséklete ellen 
 80 - Hibás a teljesítményfokozat-modul érzékelője 
   
Az itt ismertetett hibákon kívül az egység a paraméterek minden egyes beállítása után 
automatikusan ellenőrzi, hogy a beállított értékek a beállítási tartomány keretén belül 
vannak-e. Ha a megengedett értéknél kisebbet próbálunk beírni, a kijelző első sorában 
megjelenik a Hiba min hibajelzés, és a második sorban megjelenik az adott beállítás 
minimális megengedett értéke. Hasonlóan, amennyiben a megengedett értéknél nagyobbat 
próbálunk beírni, a kijelző első sorában megjelenik a Hiba max hibajelzés, és a második 
sorban megjelenik az adott beállítás maximális megengedett értéke. 
 
Az E1-P5 hibajelzés az ASGE-xxAIN WK és ASGE-xxAIN-3 WK kültéri egységek 
vezérlőlapján jelenik meg.  

6. MŰSZAKI PARAMÉTEREK 
Tápfeszültség-tartomány: 230V/50Hz ±10% 
Maximális teljesítmény: 15VA    
Nettó méretek (sz x m x m): 70 x 58 x 90 mm  
Nettó súly:   210 g 
Üzemeltetési hőmérséklet: 0 és + 60 °C között 
Tárolási hőmérséklet  -25 és + 70 °C között 
Bemenetek:  2 x bináris bemenet s TTL szinttel 

2 x bemenet a Carel NTC015WF00, 10kΩ ß=3435 hőmérséklet 
érzékelőnek 
1 x feszültségbemenet 0 és 10V között, 100kΩ bemeneti 
feszültséggel 
1 x árambemenet 4 és 20 mA között; a 0 és 18 bar Alco 
Controls PT5-18M nyomásérzékelő számára 

Kimenetek:   3 x váltókapcsolós relé max. 230V/2A 

Kommunikáció: soros a kültéri egység vezérlésére, kombinálva a kültéri egység 
kommunikációs áramköreinek tápegységével, kb. 18 és 
22V/100mA között.  

Szerviz konnektor:  USB, Mini-B konnektor 
 
Fontos figyelmeztetés: A beltéri és kültéri egység kommunikációjának követésére 

nem használható egy standard USB adatkonverter!  Ennek 
oka a soros adatok és a tápfeszültség változása (22V-ig) a 
kültéri egység kommunikációs áramköreiben, a SCMI-01 
modul SC-1 és SC-2 kapcsain (idő-multiplex). 
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7. A CSOMAG TARTALMA 
Kommunikációs modul SCMI-01   1db 
Hőmérséklet érzékelő     2db 
Használati utasítás (CD)    1db 

8. A MODUL BEÁLLÍTÁSAINAK ÁTTEKINTÉSE 
 

Ajánlat  További tagolások Beállítás  Gyári 
beáll. 

Megj. 

Célérték A célhőmérséklet beállítása, nem lehetséges a 
szabályozott üzemmódban. 

-10 - +60 +10,0°
C 

9. 
oldal 

Funkció
k 

Szabály
ozott 

Alárendelt egység, 0 -10V feszültségű szabályozás. Vezérel
t 

10. 
oldal 

Reg. P  Autonóm nyomásszabály. üzemmód (párolgási hőm.) 11. ol. 

Reg. T* Autonóm hőmérsékletszabályozó üzemmód, hűtés  12. ol. 

Reg. T+ Autonóm hőmérsékletszabályozó üzemmód, fűtés 

Leolvas
ztás  

Üzemmó
d  

OFF Nem működik a párologtató leolvasztása Kikapcs
olva  

13. ol. 

Külső  Leolvasztás külső segítséggel (fűtőkábel) 

Reverz  Leolvasztás hűtésről fűtésre kapcsolással 

Időtarta
m 

Leolvasztások közötti min. 
periódusok beáll. 

0,1 - 99,9 1hod 14. ol. 

Hossza A leolvasztás max. időhossza 1,0 – 60,0 10min 

Start A leolvasztás kezdeti hőm. beállítása -20  +5,0 -5,0°C 15. ol. 

Stop A leolvasztást befejező hőm. 
beállítása 

+3 +25,0 +7,0°C 

Kimenet
ek  

Rele 1 Funkci
ó 

ON/OFF On/Off által szabályozott 
relé 

Bekapc
s/Kikap
cs 

16. ol. 

Kompresszor Kompresszor által szab. 
relé 

Leolvaszt. Leolvasztás által szab. relé 

Hiba  Hiba relé 

Fűt/Hűt  Tevékenység által szab. 
relé 

Korlátozás A relé korlátozza a 
kompresszor hosszantartó 
megterhelését. 

Logika Prima Egyenes logikájú 
érintkezések 

Egyene
s  

Inverz  Inverz logikájú relé 
érintkezések 

Rele 2 Funkci
ó 

beállítása azonos a Relé 1 beállításával Kompre
sszor 

Logika beállítása azonos a Relé 1 beállításával Egyene
s  
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Rele3 Funkci
ó 

beállítása azonos a Relé 1 beállításával Hiba 

Logika beállítása azonos a Relé 1 beállításával Prima 

DC Vent 

Fix A ventilátormód (Ko,Ve,On) és fordulatszám beállítása Kikapcs
olva 

16. ol. 

Auto 1 Ventilátor – kompresszor fordulatszám 1:1 arányban 

Auto 2 A ventil. fordulatsz. a komp fordulatsz. 60-200%-a 

Kikapc
solva  

A kimenet nem használatos 

Szabály
ozás  

Időállan
dó 

A modul időállandójának beállítása 10 - 999 30 mp 17. ol. 

Prop. 
áll. 

A modul proporcionális álland. 
beállítása 

0 - 999 35 

Int.áll. A modul integrációs álland. 
beállítása 

0 - 999 0 

Der.áll. A modul derivációs állandójának 
beállítása 

0 - 999 60 

Kijelző  Fényerő  A LCD kijelző fényének beállítása 1 - 16 8 18. ol. 

Kontras
zt 

A kijelzőn ábrázolásainak kontraszt 
beáll. 

1 - 16 8 

Timeout  A nyugalmi idő hosszának beállítása 10 - 999 60 

Languag
e 

A nyelv kiválasztása CZ / EN CZ 19. ol. 

Jelszó  A jelszót a modul beállítása előtt kell betáplálni; ezután kb. 30 perc időnk 
van a beállításokra. A jelszó ismerete nélkül csak a kontraszt és a kijelző 
megvilágításának fényereje állítható be. 

201201 7. ol. 

 

 
 
 

KIEGÉSZÍTÉS 

FMD-01 modul a beltéri egység ventilátormotora fordulatszámának szabályozásához 

A FMD-01 modul a beltéri egység ventilátora egyenáramú beállítására szolgál a SCMI-01 
egység impulzusszélesség – modulációs (PWM) kimenetének segítségével. A modul egy 
50x35 mm méretű nyomtatott áramkörhöz van kapcsolva, gumitámasztékokkal ellátva, egy 
nyílással a rögzítő csavar számára. A beltéri egységet először le kell kapcsolni az 
áramkörről, majd a belső és külső oldalburkok kinyitása után le kell választani a beltéri 
egység vezérlőlapjáról a ventilátormotort csatlakoztató DC-MOTOR 1 konnektort. A lap 
nyílásába, amelyhez kapcsok és a beltéri egység vezérlőlapja vannak rögzítve, rögzíteni kell 
a modult is a mellékelt 3,5x16mm méretű csavarral. A piros és kék vezetékes csatlakozót be 
kell dugni a DC-MOTOR 1 konnektorába a vezérlőlapon, és a FMD-01 modul konnektorához 
csatlakozatni kell a ventilátor-motor csatlakozóját. A beltéri egység tápellátásának 
bekapcsolása után először a távirányító segítségével be kell állítani a légterelő 
lamellákat a kívánt szögben.  
 A beltéri egység ventilátor-motorát az áramkörre való csatlakoztatás után 
egyenáramú +300V feszültség táplálja, fordulatszámát v +(2,1 ± 0,2 és 5,4 ± 0,5) V 
egyenáramú vezérlőfeszültség szabályozza, és az elektromos rendszer tápellátását +15V 
egyenáramú feszültség biztosítja. Ez a feszültség DC-MOTOR 1 konnektorára kapcsolódik, 
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de csak a beltéri egység bekapcsolása után a távirányítóval. Hogy ne legyen szükség a 
távirányítóra, amely ennél az alkalmazásnál egyébként nem használatos, a FMD-01 modul 
működését csak az a +300V feszültség biztosítja, amely az áramkörre való csatlakoztatás 
után tartósan a beltéri egység DC-MOTOR 1 konnektorában van. Ebből kialakítja a +15V 
feszültséget, és a beltéri egység ventilátor-motorának fordulatszámát szabályozó +(1,9 és 
5,9) V szabályozófeszültséget. A beltéri egység lamelláinak beállítása után a távirányítóval 
javasoljuk a távirányító jelfogadó moduljának kiiktatását a vezérlőpanel csatlakozóinak 
szétkapcsolásával. Ez meggátolja a beltéri egység nem kívánatos vezérlését. 
  
A beltéri egység ventilátor-fordulatszámának beállítása távolról történik, a SCMI-01 egység 
PWM kimenetének segítségével. Ezt ebben az esetben össze kell kapcsolni a FMD-01 
modullal egy olyan vezetékkel, amely összeköti a SCMI-01 egység megfelelő VE+ és VE- 
kapcsait és a FMD-01 modult. Ezután a beltéri egység ventilátor-fordulatszáma a   SCMI-01 
egység segítségével a következő módon állítható be: 
 
  
 Fix - Konstans fordulatszám és üzemmód beállítása a beltéri egység 

ventilátorán 

 Auto 1 - A ventilátor-fordulatszám vezérlése a kompresszor-fordulatszám 
szerint 1:1 arányban  

 Auto 2 - A ventilátor-fordulatszám vezérlése a kompresszor-fordulatszám 
szerint előre beállított arányban 

 Kikapcso
lva 

- Nem használatos a kimenet a beltéri egység ventilátorának 
fordulatszám- szabályozásához. 

 
A beltéri egység ventilátor-fordulatszámának beállítására vonatkozó részletes leírás a SCMI-
01 egység útmutatójában, a 4.5 fejezetben, a 16. oldalon található.  
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