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Sikkerhed
Vigtige sikkerhedsanvisninger — GEM DISSE ANVISNINGER
Læs disse instruktioner omhyggeligt, og kig på udstyret, så du kender det, før
installation, betjening eller vedligeholdelse. De følgende sikkerhedsmeddelelser
kan blive vist i hele denne manual eller på udstyret for at advare om potentielle
risici eller for at gøre opmærksom på information, der beskriver eller forenkler en
fremgangsmåde.
Tilføjelsen af dette symbol til en “Fare” eller “Advarsel”
sikkerhedsmeddelelse angiver, at der findes elektriske risici,
som medfører personlig tilskadekomst, hvis anvisningerne
ignoreres.
Dette er sikkerhedssymbolet. Det skal gøre brugeren
opmærksom på en potentiel risiko for personlig tilskadekomst.
Følg alle sikkerhedsmeddelelser med dette symbol for at undgå
mulig tilskadekomst eller død.

FARE
FARE angiver en farlig situation, som, hvis ikke den undgås, vil medføre død
eller alvorlig tilskadekomst.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser
ikke overholdes.

ADVARSEL
ADVARSEL angiver en farlig situation, som, hvis ikke den undgås, kan
medføre død eller alvorlig tilskadekomst.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan
blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

FORSIGTIG
FORSIGTIG angiver en farlig situation, som, hvis ikke den undgås, kan
medføre mindre eller moderat tilskadekomst.
Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis
disse instrukser ikke overholdes.

BEMÆRK
BEMÆRK gør opmærksom på forhold, der ikke relaterer til fysisk
tilskadekomst. Sikkerhedssymbolerne anvendes ikke samme med denne type
sikkerhedsmeddelelser.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Bemærk følgende
Elektrisk udstyr må udelukkende installeres, betjenes og vedligeholdes af
kvalificeret personale. Schneider Electric har intet ansvar for følger, der skyldes
anvendelsen af dette materiale.
En kvalificeret person er en person, der har færdigheder og viden vedrørende
konstruktion, installation, og betjening af elektrisk udstyr, og som har modtaget
990–91476–004
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sikkerhedsundervisning, så vedkommende kan genkende og undgå farlige
situationer.
Man skal altid nøje følge lokale love og bestemmelser, der gælder på
installationsstedet.

Sikkerhed under drift

FARE
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUE
•

Brug passende personligt beskyttelsesudstyr (PPE) og følg praksis for
sikkert el-arbejde.

•

Dette udstyr må kun installeres og vedligeholdes af kvalificeret og uddannet
personale.

•

Afbryd al strømforsyning til dette udstyr, før du arbejder på eller inde i
udstyret.

•

Montér alle enheder, døre og afskærmninger, før du slår udstyrets
strømforsyning til igen.

Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser
ikke overholdes.

ADVARSEL
FARE VED BEVÆGELIGE DELE
Hold hænder, tøj og smykker væk fra bevægelige dele. Kontrollér udstyret for
fremmedlegemer, før du lukker dørene og starter udstyret.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan
blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

ADVARSEL
FARE VED BEVÆGELIGE DELE
Fjern ikke panelerne på bagsiden, når udstyret kører.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan
blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

ADVARSEL
FARE FOR UDSTYR ELLER PERSONALE
Alt arbejde skal udføres af kvalificeret og uddannet personale fra Schneider
Electric.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan
blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

8
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ADVARSEL
RISIKO FOR, AT UDSTYR VÆLTER
•

Det kræver altid to personer, når dette udstyr skal flyttes eller drejes.

•

Man skal altid stå foran eller bag ved udstyret, når det skubbes, trækkes eller
drejes. Stå aldrig ved siden af udstyret, når det skubbes, trækkes eller
drejes.

•

Bevæg dette udstyr langsomt hen over ujævne overflader eller hen over
dørtrin.

•

Skru justeringsfødderne ned mod gulvet, når udstyret er stationært.

•

Skru justeringsfødderne nedad, og fastgør holdebeslag til tilgrænsende
reoler, når udstyret er i sin endelige position.

Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan
blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

FORSIGTIG
FARE FOR UDSTYR ELLER PERSONALE
Man skal sikre sig, at alle reservedele og alt værktøj er fjernet fra enheden, før
den startes.
Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis
disse instrukser ikke overholdes.

FORSIGTIG
RISIKO FOR, AT KØLEMIDDEL SPRØJTES UD UNDER HØJT TRYK ELLER
FOR SKADER PÅ UDSTYRET
•

Brug kun R410A kølemiddel.

•

Indholdet er under tryk: vær forsigtig, når du leder trykket ud af systemet
eller genopfylder.

•

Påfyldning og vedligeholdelse af kølekredsen skal foretages af kvalificeret
og certificeret personale.

Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis
disse instrukser ikke overholdes.

990–91476–004
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Generel information

Generel information
Oversigt
Originale instruktioner
Dette er de originale instruktioner leveret af producenten.

Gem disse instruktioner
Denne manual indeholder vigtige instruktioner, som skal følges i forbindelse med
installation af dette udstyr.

Krydshenvisnings-symbol anvendt i denne manual
Se et andet afsnit i dette dokument eller et andet dokument for at få
yderligere oplysninger om dette emne.

Manual-opdateringer
Schneider Electric™ arbejder konstant på teknologiske innovationer, og
virksomheden forbeholder sig ret til at ændre oplysninger i denne manual uden
forudgående meddelelse herom.
BEMÆRK: Billeder af enheder og information om komponent-identifikation er
udelukkende beskrivende. Slutkonfigurationen af enheden kan ændres alt
efter det valgte udstyr.
Se efter opdateringer til denne manual på Schneider Electric webstedet,
www.schneider-electric.com/support. Vælg linket Download Documents and
Software under fanen Support, og indtast manualens varenummer eller SKU
vedrørende udstyret i søgefeltet. Se varenummeret bag på denne manuals
omslag.

Forkortelser
Følgende forkortelser og betegnelser anvendes i denne manual:

10

•

EEV: Elektronisk ekspansionsventil

•

VFD/VSD: Drev med variabel frekvens/drev med variabel hastighed

•

BMS: Bygningsstyresystem

•

ATS: Automatisk transferkontakt

•

HACS: Varm gang inddæmningssystem

•

CACS: Kold gang inddæmningssystem

•

RACS: Rack gang inddæmningssystem

990–91476–004
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Radiofrekvensinterferens
Køleenheden lever op til kravene i afsnit 15 i FCC-bestemmelserne. Driften er
underlagt følgende to betingelser:
1. Disse enheder må ikke forårsage skadelig interferens.
2. Disse enheder skal acceptere al modtaget interferens, inklusive interferens
som kan forårsage uønsket drift.
Enhver ændring, som ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for
overensstemmelsen, kan annullere brugerens ret til at anvende udstyret.

Californien Forslag 65—Meddelelse med advarsel til indbyggere i
Californien
ADVARSEL: Dette produkt kan udsætte brugeren for kemikalier, herunder bly
og blysammensætninger, der er kendt af Staten Californien for at medføre kræft
og medfødte misdannelser eller andre reproduktive sygdomme. Få yderligere
oplysninger på www.P65Warnings.ca.gov.

990–91476–004
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Ibrugtagning
Efter endt installation skal man sikre sig, at alle komponenter fungerer korrekt, og
at udstyret er klar til brug.

Oversigt
Efter endt installation skal man sikre sig, at alle komponenter fungerer korrekt, og
at udstyret er klar til brug.
1. Foretag følgende inspektioner:
•

Første

•

Elektrisk

•

Mekanisk

•

Display-interface

•

Start

•

Slut

2. Kontrollér den påfyldte mængde kølemiddel i systemet, og efterfyld om
nødvendigt kølemiddel (se Påfyldning af udstyret, side 18).
3. Fyld olie på systemet (se Oliepåfyldning, side 20).

Inspektion kontrollister
Første inspektion kontrolliste

ADVARSEL
BESKADIGELSE AF UDSTYR ELLER TILSKADEKOMST FOR PERSONALE
Der må ikke være forsyningsledninger foran blæserens afgang.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan
blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
Den første inspektion sikrer, at udstyret er installeret korrekt. Stedet, hvor
køleenheden skal opstilles, er forberedt korrekt, og køleenheden er ikke
beskadiget.
BEMÆRK: Luftbarrieren minimerer indtrængen af fugt. Uden en luftbarriere er
det vanskeligt at opretholde fugtigheden i rummet. Der må ikke ledes
ubehandlet udeluft ind i rummet.
Kontrollér, at
Installationsproceduren er fulgt i henhold til kravene i
installationsmanualen og i lokale bestemmelser.
Vægge, gulv og loft i rummet, hvor køleenheden er placeret, er
forseglet med en luftbarriere.
Der ikke er tegn på beskadigelse af køleenheden.
Fri plads omkring udstyret er i overensstemmelse med kravene i CE-,
lokale og nationale bestemmelser samt kravene i
installationsmanualen.
Kølleenheden er plan og samlet med de tilgrænsende rækker.
Køleenheden ikke er installeret i en åben ende af en række.

12
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Elektrisk inspektion kontrolliste

FARE
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUE
•

Brug passende personligt beskyttelsesudstyr (PPE) og følg praksis for
sikkert el-arbejde.

•

Dette udstyr må kun installeres og vedligeholdes af kvalificeret og uddannet
personale.

•

Afbryd al strømforsyning til dette udstyr, før du arbejder på eller inde i
udstyret.

•

Montér alle enheder, døre og afskærmninger, før du slår udstyrets
strømforsyning til igen.

Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser
ikke overholdes.

ADVARSEL
ELEKTRISK FARE
•

El-arbejdet skal udføres i overensstemmelse med lokale og nationale
elektriske bestemmelser og forskrifter.

•

Udstyret skal jordforbindes.

Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan
blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
Den elektriske inspektion verificerer, at alle elektriske forbindelser er sikret og
udført korrekt, og at udstyret er korrekt jordforbundet.
Kontrollér, at
Den indgående spænding passer til fase- og spændingsangivelserne
på typeskiltet.
De elektriske ledningsforbindelser overholder lokale og nationale
bestemmelser og forskrifter.
Udstyret er korrekt forbundet med jord.
Forreste og bagerste døre på indendørsenheden og dørene til
udendørsenheden er jordforbundet korrekt.
Indvendige elektriske komponenter og klemrækker ikke har løse
forbindelser.
Elektriske forbindelser er fastgjort og spændt, inklusive kontaktorer,
klemrækker, controllere, afbrydere, relæer, hjælpeindretninger og
eksterne forbindelser.
Primær og sekundær strømforsyning (hvis relevant) er forbundet
korrekt.
Afbrydere er korrekt og sikkert fastgjort til DIN-skinnen.
Rack-temperatursensorerne er installeret korrekt i forhold til InRow og
CACS driftstilstande.
Ekstraudstyret Rope Leak sensoren er installeret korrekt.
Temperatur- og fugtighedssensorer er tilsluttet korrekt.
Se fremgangsmåder vedrørende installationen i
Installationsmanualen.

990–91476–004
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Mekanisk inspektion kontrolliste

FORSIGTIG
FARE FOR UDSTYR ELLER PERSONALE
•

Udstyret leveres fra fabrikken påfyldt en kvælstofholdig blanding. Fjern den
kvælstofholdige blanding gennem serviceåbningerne, der sidder på de
indvendige kølerør.

•

Forkert installerede rør kan medføre fejlbehæftet drift og mulig beskadigelse
af køleenheden eller af udstyret omkring den.

Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis
disse instrukser ikke overholdes.
Den mekaniske inspektion verificerer, at alle mekaniske komponenter og
forbindelser er sikret og spændt, og at de er klar til opstart. Inspektionen sikrer, at
rørene på brugsstedet er installeret korrekt, så oliens returløb til kompressoren er i
orden.
Kontrollér, at
Kondensvands-drænslangen passer til størrelsen på drænforbindelsen,
og at den hælder korrekt væk fra enheden.
Mekaniske forbindelser er spændt, inklusive vandrør, kølerør og
kondensvands-drænslangen.
Kølemiddel-rørets størrelse er korrekt i henhold til størrelsestabellen i
installationsmanualen.
Lodrette, vandrette og samlede længder er noteret for væske- og
gasrør.
Vandlåse og rør installeret på brugsstedet er udført i henhold til
installationsmanualen og følger god praksis for rørinstallation.
Antallet af 45- og 90-graders bøjninger i kølemiddelrørene er noteret.
Betingelserne i rummet følger retningslinjerne for drift, før udstyret
startes.
Dæksler og afskærmninger er monteret.
Rørene er understøttet og isoleret korrekt, hvor det er nødvendigt.
Rørene i bygningen og på taget er isoleret korrekt.
Rørene er blevet lækagetestet og har holdt vakuum, før der påfyldes
kølemiddel på systemet.
Indendørsenheder: Kontrollér, at indikatorpapiret i skueglasset er grønt.
Serviceventiler installeret på brugsstedet er åbne.

990–91476–004
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Inspektion af display-interface kontrolliste
Inspektionen af display-interfacet verificerer, at sensorerne og de interne
kommunikationsforbindelser er installeret korrekt. Kontrollér, at køleenheden er
forbundet med de andre køleenheder i rummet, hvis du anvender
kølegruppestyring.
Kontrollér, at
En A-Link bus er forbundet med hver køleenhed, og at der er sat en
terminator ind i alle de A-Link forbindelser, der ikke anvendes.
Input-kontakter og output-relæer er tilsluttet korrekt.
Bygningsstyresystemet er tilsluttet korrekt, og at en terminator er
forbundet i den sidste køleenhed mellem Modbus D0 og Modbus D1.
Netværksporten er tilsluttet korrekt, og at der er tildelt en IP-adresse til
udstyret.

Opstartsinspektion kontrolliste
Opstartsinspektionen sikrer, at udstyret kører korrekt efter første opstart. Denne
inspektion sikrer, at alle driftstilstande fungerer korrekt, og at køleenheden er klar
til normal drift.
Når udstyret kører, skal man sikre sig, at
Der ikke er fejl på køleenheden, herunder vandlækage, unormal
vibration eller andre uregelmæssigheder i enhver driftstilstand.
Luftfiltrene er rene og fri for urenheder. Udskift luftfiltrene, hvis
nødvendigt.
Hvis relevant, skal man foretage en luftudligning for at kontrollere, om
blæserne er indstillet til den ønskede blæserhastighed.
Kondensatpumpen, hvis monteret, fungerer korrekt ved at hælde rent
ferskvand i afløbsbakken og kontrollere pumpens drift.
Temperatur- og fugtighedssensorer fungerer korrekt.
Kompressorens suge- og afgangstryk er inden for det normale område.
Kompressoroliestanden er mindst 1/3 i skueglasset.
Køleenheden har korrekt mængde påfyldt kølemiddel til drift året rundt.
Højtrykskontakten fungerer korrekt.
1. Stop kondensatorblæseren.
2. Hoved-trykket stiger, indtil højtrykskontakten stopper
kompressoren.
3. Notér afbrydelses-punktet.
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Slutinspektion kontrolliste
Slutinspektionen verificerer, at systemet er rent, at det installerede udstyr fungerer
korrekt, og at opstarts-formularen er sendt til Schneider Electric.
Kontrollér, at
Udstyret er rent indvendigt og udvendigt samt fri for urenheder og løse
genstande.
Indvendige beskyttelsesafskærmninger og indvendigt udstyr er
installeret.
Emballeringsmaterialet er bortskaffet korrekt.
Der ikke er aktive alarmer.
Kunden er undervist i bruger-displayet og er i stand til at behandle
aktive alarmer og status-aflæsninger.
Kunden har fået nummeret på teknisk service i den pågældende region.
Kunden har modtaget dokumentationen vedrørende enheden.
Opstartsformularen er udfyldt og sendt til Schneider Electric.

990–91476–004
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Påfyldning af udstyret

ADVARSEL
FARE FOR UDSTYR ELLER PERSONALE
Alt arbejde skal udføres af kvalificeret og uddannet personale fra Schneider
Electric.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan
blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

FORSIGTIG
RISIKO FOR, AT KØLEMIDDEL SPRØJTES UD UNDER HØJT TRYK ELLER
FOR SKADER PÅ UDSTYRET
•

Brug kun R410A kølemiddel.

•

Brug et sæt med slange og fordeler, der passer til R410A, med en minimum
trykkapacitet på 50 bar (725 PSIG).

•

Trykværdierne kan aflæses på enhedens display.

Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis
disse instrukser ikke overholdes.

Beregning af påfyldningsmængde R410A kølemiddel
Model

Nominel påfyldning

ACHU300, ACHU302

7,5kg (16.5lb)

ACHU300–L, ACHU302–L

10,5kg (23.1lb)

Den samlede mængde påfyldt systemet skal justeres baseret på væskelinjens
længde, som vist i tabellen.
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ACR slange størrelse –
tommer

Vægtykkelse – mm

Tværsnit – mm2

Kølemiddel påfyldning – kg/m
(lb/ft)

1/2

0,89

94

0,094 (0.063)

5/8

1,02

150

0,151 (0.101)

3/4

1,07

224

0,226 (0.151)

7/8

1,14

312

0,314 (0.211)
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Påfyldning af kølemiddel
R410A er et blandet kølemiddel. Når udstyret påfyldes blandet kølemiddel, skal
der anvendes flydende kølemiddel.
BEMÆRK: Der må kun fyldes R410A kølemiddel på udstyret. Installatøren
har ansvar for at levere en tilstrækkelig mængde kølemiddel til en komplet
fyldning af systemet i forbindelse med ibrugtagning.
Se afsnittet Komponent-identifikation i installationsmanualen
vedrørende serviceåbningernes placering.
1. Trykpåvirk systemet med 17,2 bar (250 PSI) med kvælstof (brug service- og
tømmeåbningerne). Lad systemet være under tryk i 24 timer, og kontrollér
herefter for tryktab på manometrene.
2. Brug en vakuumpumpe, og dan først et vakuum på 750 mikron (brug vakuumåbningerne på forbindelsesrørene). Første vakuumdannelse kan vare op til
24 timer.
3. Når vakuum-niveauet har nået 750 mikron, skal du lukke manometerfordelerventilerne og slå vakuumpumpen fra. Vent i en time (vakuum bør ikke
overstige 1500 mikron), og bryd herefter undertrykket med kvælstofgas (brug
service- og tømmeåbningerne), indtil systemtrykket er lig med atmosfærisk
tryk.
4. Dan herefter et vakuum på 300 mikron i minimum to timer.
5. Påfyld flydende R410A kølemiddel gennem serviceåbningen og nåleventilen
på kondensatoren, indtil trykket modsvarer trykket i kølemiddelbeholderen.
6. Åbn kugleventilerne, og start systemet. Påfyld langsomt kølemiddel gennem
indsugningen.

990–91476–004
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Oliepåfyldning

ADVARSEL
FARE FOR UDSTYR ELLER PERSONALE
Alt arbejde skal udføres af kvalificeret og uddannet personale fra Schneider
Electric.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan
blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

BEMÆRK
BESKADIGELSE AF UDSTYR
Fyld ikke for meget olie på kompressoren: kan medføre beskadigelse af
kompressoren. Olien kan kun tappes af kompressoren ved at fjerne
kompressoren fra udstyret. Endvidere kan følgende skader på systemet
forekomme:
•

Fejl på ventiler og stempler på grund af oliepåvirkning.

•

Der udledes for megen olie.

•

Reduktion af fordamperens effekt på grund af for høj oliestand i systemets
lavtryksside.

Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
På brugsstedet skal systemet påfyldes 600 ml (20 oz) PVE olie, så systemet kan
fungere korrekt.
I installationer med korrekt førte olieretur- og fødeledninger op til 15 m (49 ft),
kræves der ikke yderligere olie ud over de første 600 ml (20 oz). Hvis ledningerne
i installationen overskrider 15 m (49 ft), kan det være nødvendigt at påfylde
yderligere olie. 1% eller 2% af den samlede mængde kølemiddel påfyldt systemet
kan anvendes til beregning af den påkrævede oliemængde. Uanset hvad skal den
påfyldte oliemængde justeres baseret på oliestanden i kompressorens skueglas:
oliestanden må ikke være under 1/3 i skueglasset, når kompressoren kører.
Brug følgende olietype:
•

PVE (Daphne Hermetic Oil FVC32D)

Foretag følgende beregninger for at få den samlede påfyldningsmængde:
•

Metrisk
Samlet mængde påfyldt olie i ml = 600 ml + (påfyldt i kg) * 0,02 * 1000
◦

Eksempel: Påfyldt mængde = 25 kg
600 ml + (25 * 0,02 * 1000) = 600 + 500 = 1100 ml

•

US standard
Samlet mængde påfyldt olie oz = 20 oz + [(påfyldt i lb)/2.2046] * 0.02 * 33.8
◦

Eksempel: Påfyldt mængde = 55,1 lb
20 oz + (55.1/2.2046) * 0.02 * 33.8 = 20 + (25 * 0.02 * 33.8) = 20 + 16.9 =
36.9 oz
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0000564735_A

MIN.
OLIESTAND

1. Påfyldning af olie:
a. Brug en ny, forseglet oliebeholder og en manuel oliepumpe.
Pumpeslangen skal passe til 1/4” kravefittings og skal have en
ventilaktuator i enden, som åbner ventilen på kompressorens
indsugningsåbning.
b. Brug Daphne Hermetic PVE Oil FVC32D. Enhver anden olietype skal
godkendes af Schneider Electric før brug.
2. Tøm pumpen og slangen
a. Kontrollér, at oliepumpen er ren. Sæt pumpen i oliebeholderen og sørg
for, at beholderen er åben så kort tid som muligt. Brug et propadaptersæt, hvis tilgængeligt, så olien eksponeres for atmosfæren i
endnu kortere tid.
b. Udluft pumpen og slangen helt med nogle få pumpeslag. Når pumpen
tømmes, fjernes den fugtmættede olie, der stadig findes i slangen fra
tidligere brug.
c. Forbind slangen med kompressorens indsugningsåbning straks efter
tømning, så der ikke ledes fugt ind.
3. Påfyld 600 ml (20 oz) PVE olie gennem indsugningsåbningen, mens udstyret
kører. Pump olien ind meget langsomt. (Dette skal sikre, at olieseparatoren
fungerer korrekt).
4. Der skal ikke påfyldes olie ud over den mængde, der påkræves til
olieseparatoren. Lad kompressoren køre med fuld kapacitet i mindst en time,
og kontrollér oliestanden i skueglasset. Niveauet skal være mellem 1/3 og 2/3
fuld, eller inden for grænsen angivet på oliemålepinden. Hvis ikke olien er
inden for det acceptable niveau, skal man kontrollere, om oliereturledningen
er blokeret. Når olie flyder korrekt, skal oliereturledningen føles varm ved
berøring.
BEMÆRK: Bortskaf spildolie korrekt.

990–91476–004
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Oversigt
Indendørsenhederne i ACRH301 serien har en kølekapacitet baseret på en halfrack platform (300 mm (12 in.)) med en udendørsenhed i ACHU300 serien. En
kompressor med variabel hastighed kører sammen med EC-blæsere og en
varmeveksler med finner og rør for at få den bedste køleeffekt.
Dette modulopbyggede, rækkebaserede kølesystem til serverrum giver effektiv,
forudsigelig og økonomisk køling af forskellige rum.
Kritiske miljøkrav går nu langt ud over de begrænsede krav til traditionelle
datacentre eller serverrum for at omfatte flere anvendelsesområder, herunder rum
med teknologisk udstyr. Anvendelse i kritiske miljøer omfatter følgende:
•

Serverrum

•

Telekommunikationsanlæg

•

Renrum

•

Strømforsyningsudstyr

•

Rum med medicinsk udstyr

•

LAN/WAN miljøer

•

Edge datacentre

•

Traditionelle datacentre

InRow fordele

na5859a

Den række-baserede løsning giver en bedre energiudnyttelse og forbedrer
kølingen på flere måder. For det første suger Uniflair Direct Expansion InRow
enheden luft ind direkte fra den varme gang, hvorved enheden har fordel af en
mere effektiv varmeoverførsel på grund af større temperaturforskelle. Den kan
derefter udlede luft ved rumtemperatur direkte foran de servere, den køler. Når
enheden er placeret i en række kan den køre med højere effekt og levere
lufttemperatur med opnåelse af 100% følbar kapacitet. Dette reducerer behovet
for befugtning betydeligt.

VARM GANG
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Display-interface

Display
Reset

10/100

USB
Console

Emne

na4820a

Micro
SD
Service
Port

Beskrivelse

Funktion

LCD-display

4.3” berørings-farveskærm

Lysdiode strømforsyning

Strømforsyningen til køleenheden er slået til, når lysdioden lyser.
Enhedens firmware opdateres, når lysdioden blinker.

Lysdiode kontrol log

Når denne lysdiode lyser, findes der en ny postering i
hændelsesloggen.

Alarm-lysdiode

Viser aktuelle alarmer på enheden.

Status-lysdiode

Viser aktuel status på netværksstyringskort.

Knap til nulstilling af display

Nulstiller displayets mikroprocessor. Dette påvirker ikke
luftkonditioneringsenhedens styreenhed.

Link-RX/TX (10/100) lysdiode

Viser aktuel netværkslink-status.

Slot til Micro SD kort

Udvidelsesslot til hukommelseskort.

Serviceåbning

USB-B port kun til brug for servicepersonale.

USB-A port

Understøtter firmware-opgraderinger.

Seriel konfigurationsport

Forbinder displayet med en lokal computer for at konfigurere
første netværksindstillinger eller for at få adgang til
kommandolinjeinterfacet (CLI).

Alarm-lysdiode
Denne lysdiode viser aktive alarmer på displayet.

990–91476–004

Tilstand

Beskrivelse

Slukket

Ingen alarm

Konstant gult

Advarsel alarm

Konstant rødt

Kritisk alarm
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Status-lysdiode
Denne lysdiode viser aktuel status på netværksstyringskort og display-status.
Tilstand

Beskrivelse

Slukket

En af følgende situationer
forekommer:
• Displayet strømforsynes ikke.
•

Displayet fungerer ikke korrekt.
Det skal eventuelt repareres eller
udskiftes. Kontakt Schneider
Electric kundesupport.

Konstant grønt

Displayet har gyldige TCP/IP
indstillinger.

Konstant orange

Der er registreret en hardwarefejl i
displayet. Kontakt Schneider Electric
kundesupport.

Blinker grønt

Displayet har ikke gyldige TCP/IP
indstillinger.

Blinker orange

Displayet foretager BOOTP
forespørgsler.

Blinker skiftevis grønt og orange

Hvis lysdioden blinker langsomt,
foretager displayet BOOTP
forespørgsler. Hvis lysdioden blinker
hurtigt, startes displayet op.

Link-RX/TX (10/100) lysdiode
Denne lysdiode viser displayets netværksstatus.
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Tilstand

Beskrivelse

Slukket

En eller flere af følgende situationer forekommer:
• Displayet strømforsynes ikke.
•

Kablet eller enheden, der forbinder køleenheden
med netværket er afbrudt eller fungerer ikke
korrekt.

•

Selve displayet fungerer ikke korrekt. Det skal
eventuelt repareres eller udskiftes. Kontakt
Schneider Electric kundesupport.

Konstant grønt

Displayet er forbundet med et netværk med 10 megabit
pr. sekund (Mbps).

Konstant orange

Displayet er forbundet med et netværk med 100 Mbps.

Blinker grønt

Displayet modtager eller sender med 10 Mbps.

Blinker orange

Displayet modtager datapakker med 100 Mbps.

990–91476–004
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Brug af displayet
Displayet starter og kører en LED-test, når køleenhedens strømforsyning slås til.

Oversigtsskærm
Efter opstart vises en oversigtsskærm på displayet med grundlæggende
statusinformation. Tryk på Hjem for at skifte mellem hovedmenuen og
oversigtsskærmen. Efter en periode uden aktivitet skifter displayet tilbage til
oversigtsskærmen.
BEMÆRK: For at holde berøringsskærmen ren og i optimal stand anbefales
det at anvende en pen med blød spids til betjening af displayet. Brug aldrig
skarpe genstande eller genstande med en hård spids på berøringsskærmen.
BEMÆRK: Billederne er udelukkende eksempler, der skal vise betjeningen af
display-interfacet. Skærmbillederne på din enhed kan afvige fra det viste.
Enhedsnavn: Fra
HJEM

ALARM

08/08/2018 07:45
Række (maks) temp.
25,0°C

Overvarme
8,0°C

Tilf. (gen.snit) temp.
22,1°C

0,0 kW 0 CFM

990–91476–004

Gruppe outp.
0,0 kW 0 CFM

na6528b

Enhed outp.
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Startskærm/hovedmenu
Under driften kan man til enhver tid trykke på Hjem for at gå tilbage til
hovedmenuen. I hovedmenuen kan man trykke på Hjem for at skifte mellem
startskærmen og oversigtsskærmene. Tryk på Alarmer for at få vist aktive
alarmer.
Se yderligere information i Alarmer, side 62.

Knappen Alarmer ændres baseret på enhedens aktuelle status.
Symbol

i

Beskrivelse
Ingen alarmer: Der findes ingen alarmer.
Informativ: Viser detaljer om en alarm, som ikke er en advarsel eller
kritisk.
Advarsel: En alarmtilstand kræver opmærksomhed, og der er risiko for
at miste data eller for skader på udstyret, hvis ikke årsagen afhjælpes.
Kritisk: Der findes en kritisk alarm, som kræver øjeblikkelig handling.

Primære menufunktioner vises på displayet, som vist i eksemplet nedenfor.
BEMÆRK: Menuerne kan afvige alt efter enhedstypen.
Enhedsnavn: Status
01/05/2017 07:45
Enhed til/standby

Status

Konfiguration

Tests

Logs

Om

na6255b

Logon

26

990–91476–004

Drift

ACRH301 og ACHU300 serien

Menubeskrivelse
•

Til/Fra: Til/Fra-skærmbilledet anvendes til start og stop af enheden og til
konfiguration af enhedens driftsindstillinger.
Se Driftsindstillinger, side 35.

•

Status: Indeholder menuer med information om sensoraflæsninger,
information om enhedens drift, driftstider og tællere samt
komponentinformation.
Se Visning af statusudlæsninger, side 51.

•

Konfiguration: Indeholder menuer med indstillinger, der kan konfigureres af
brugeren, for enheden og netværket. Service-menuen findes også her.
◦

Enhed: Indeholder menuer til konfiguration af køleenhedens driftsmåde.
Se Konfiguration af køleenhed, side 35.

◦

Gruppe: Indeholder menuer til konfiguration af kølegruppens driftsmåde.
Se Konfiguration af kølegruppe, side 37.

◦

Inddæmningssystemer: Indeholder indstillinger vedrørende AFC.
Se Active Flow Controllere (AFC) indstillinger, side 43.

◦

Service: Indeholder menuer til konfiguration af enheden og manuel
styring af komponenter i forbindelse med vedligeholdelse. Der er kun
adgang til denne menu for kvalificeret servicepersonale.
Se Servicemenu, side 123.

◦

Display: Indeholder menuer med display-indstillinger, brugerpræferencer
og brugeradgang.
Se Displayindstillinger, side 47.

◦

Netværk: Indeholder menuer til konfiguration af netværksindstillinger.
Se Konfiguration af netværket, side 50.

990–91476–004
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◦

Modbus: Indeholder indstillinger til konfiguration af Modbus TCPindstillinger.
Se Konfiguration af modbus, side 37.

◦

Gendan standardindstillinger: Indeholder funktioner til genstart af
displayet.
Se Gendan standardindstillinger, side 49.

•

Tests: Indeholder menuer til kalibrering af berøringsskærmen og til testning
af displayets lysdioder.
Se Tests, side 33.

•

Logs: Disse skærmbilleder gemmer statusinformation og registrerer
hændelser og konfigurationsændringer.
Se Logs, side 58.

•

Om: Disse skærmbilleder viser identificerende information, som er nyttig, når
du har brug for service.
Se Om netværket, side 56, Om enheden, side 57, og Om
displayet, side 57

•

Log på/Log af: Anvendes til at logge på eller logge af enheden.
Se Log ind/indtastning af kodeord, side 32.
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Display-betjening
Vælg et element i hovedmenuen for at få vist en undermenu. Fortsæt med dette,
indtil den relevante menu er aktiv.
I forbindelse med navigationen vises den aktuelle filsti foroven på skærmbilledet.
Hvis man klikker på en af topteksterne, vises den specificerede menu.
I menuer med flere sider, kan der skiftes mellem siderne med pile. Frem og
Tilbage skifter en side ad gangen, mens Første og Sidste går direkte til den
første eller sidste side i menuen. Når der er blevet foretaget ændringer i en menu,
skal man trykke på OK for at bekræfte ændringerne eller på ESC for at annullere.
BEMÆRK: Billederne er udelukkende eksempler, der skal vise betjeningen af
display-interfacet. Skærmbillederne på din enhed kan afvige fra det viste.
FILSTI

Enhed

System

na6293a

Konfiguration

2/2

FØRST

TILB.

AKTUEL
SIDE/TOTAL
SIDER

FREM

SIDST

Brug af sti-visningen
Vælg funktionerne i hoved- og undermenuen, der specificeres i sti-visningen for at
få vist eller konfigurere en indstilling. Sti-visningen angiver funktioner i hoved- og
undermenuen, som du kan vælge for at komme til den indstilling, som du vil se
eller ændre. Stierne i sti-visningen defineres i det følgende eksempel:
Sti: Primær > Status > Enhedsoverblik
Primær > Startpunktet er hovedmenuen.
Status > Vælg dette i hovedmenuen.
Enhedsoverblik > Vælg dette i undermenuen.
Efterfølgende muligheder vises og defineres i sti-visningen.

990–91476–004
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Ændring af indstillinger
BEMÆRK: Billederne er udelukkende eksempler, der skal vise betjeningen af
display-interfacet. Skærmbillederne på din enhed kan afvige fra det viste.
På skærmbilleder med forskellige indstillinger (f.eks. listeemner og brugssteds-emner) skal de enkelte
indstillinger bekræftes separat efter ændring.
1. Vælg en funktion eller indtast en værdi
for den indstilling, der skal ændres.

b. For brugssteds-emner skal
man indtaste en værdi for
indstillingen.
2. Tryk på OK for at bekræfte efter
hver separat ændring af en indstilling.

Inds.værdier
Temperatur styretilstand:

Returtemperatur

OK

Returluft inds.værdi:

29,4

°C

OK

Tilført luft inds.værdi:

29,4

°C

OK

Genopv. inds.værdi:

29,4

°C

OK

na6258a

a. For listeemner skal man trykke
på op- og ned- pilene for at vælge
indstillingen.

2/2

Skærmbilleder, der kun indeholder brugssteds-emner kan bekræftes samlet med en enkelt OK knap.

2. Tryk på OK for at bekræfte alle
ændringer på en gang, eller tryk på
ESC for at forlade uden at gemme
ændringerne .

Returtemperatur
Returtemperatur:

30,1

°C

Returtemperatur høj tærskel:

40,6

°C

Returluft inds.værdi:

29,4

°C

Returtemperatur Lav tærskel:

17,8

°C

ESC

30

OK

na6260a

1. Indtast en værdi for en eller alle
brugssteds-emner .
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Første logon
Første gang du logger ind på enheden på display-interfacet, bliver du bedt om at
aktivere enhedskontoen. Du kan få forbindelse til netværksstyringskortet for at
aktivere kontoen og definere kodeordet på en af følgende måder:
•

HTTPS
Se Web-interface, side 115 med information om adgang til webinterfacet. Se online-vejledningen til din enhed, som er tilgængelig
på Schneider Electric webstedet (www.se.com), med mere
information om web- interfacet.

•

SSH
Se Telnet og SSH, side 116 med information om tilslutning via
Secure SHell.

•

Konsolport
Se Kommandolinje-interface (CLI), side 72 med information om
tilslutning via konsolporten på display-interfacet.

990–91476–004
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Log ind/indtastning af kodeord
Sti: Primær > Logon
Enhedens display-interface kræver verificering af kodeord, før enhedens
indstillinger kan ændres. Du kan logge ind via hovedmenuen ved at vælge Logon.
Man behøver ikke at logge ind for at få vist enheds-konfigurationerne, men man
skal logge ind for at foretage ændringer.
1. VælgLogon.

BEMÆRK: Standard brugerid er apc.

Køleenhed navn: Køletilstand
09/14/2016 14:53
apc

Pin

AC

Display
1

Aktive alarm.

3. Indtast dit kodeord i Pin feltet
med det numeriske tastatur.

2

Logs

3

±

4

Logon6
5

:

7

8

9

.

0

ESC

DEL

na6282a

2. Vælg dit logon-ID med op- og
ned-pilene .

BEMÆRK: Standard
kodeordet er 1234.
4. Vælg Enter

.

Hvis ikke du har indtastet kodeordet fra Logon skærmbilledet i hovedmenuen, vil
du blive bedt om at indtaste kodeordet, når du forsøger at ændre en indstilling.
Enhedens standard kodeord er 1234.
Se Tilføj en ny bruger, eller redigér en eksisterende bruger, side 47 med
information om redigering af brugere og kodeord.
Hjem knappen vises anderledes for at bekræfte, at en bruger aktuelt er logget ind.
Symbol

Beskrivelse
Hjem når systemet er låst.

Hjem når systemet er blevet aktiveret af en bruger.

Når kodeordet er indtastet, forbliver brugerens logon aktivt, indtil en periode uden
aktivitet overskrider Auto Logoff indstillingen.
Se Skærmens lysstyrke samt lydstyrke, side 49.
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Tests
Kalibrering af displayet
Sti: Primær > Tests > Display-kalibrering > Kalibrer
Brug dette skærmbillede til kalibrering af berøringsskærmen ved at berøre midten
af feltet, som vises på skærmen. Når du har den ønskede kalibrering, skal du lade
timeren tælle ned til nul.
BEMÆRK: Berøringsskærmen skal kalibreres, hver gang firmwaren på
berøringsskærmen opdateres.
Sti: Primær > Tests > Display-kalibrering > kalibrerings- tjek
Brug dette skærmbillede til at teste præcisionen af kalibreringen af
berøringsskærmen ved at berøre midten af feltet, som vises på skærmen. Når
testen viser det ønskede resultat, skal du lade timeren tælle ned til nul.
BEMÆRK: Berøringsskærmen skal kalibreres, hver gang firmwaren på
berøringsskærmen opdateres.

Testning af displayets lysdioder og meldeanordning
Sti: Primær > Tests > Meldeanordninger
1. Tryk på Start for at teste displayets lysdioder og meldeanordning.
Displayets lysdioder lyser skiftevist grønt, orange og rødt i et mønster, og
meldeanordningen afgiver et signal.
2. Tryk på Stop for at stoppe testen.

Test af AFC lysdioden
Sti: Primær > Konfiguration > Service > Inddæmnings- systemer
1. Vælg On for Active Flow Control lampetest og tryk på OK for at teste Active
Flow Controller (AFC) lysdioden.
AFC lysdioden lyser skiftevist rødt, grønt og blåt.
2. Vælg Off for Active Flow Control lampetest og tryk Fra OK for at stoppe
lysdiode-testen.

990–91476–004
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Import og eksport af enhedskonfiguration
Det er muligt at konfigurere en køleenhed ved at importere en anden køleenheds
indstillinger fra et USB-drev.

Eksport
1. Gå til Primær > Konfiguration > Service > USB.
2. Sæt USB-drevet ind i USB-porten på displayet.
3. Tryk på Eksport.
Enhedskonfigurationen eksporteres til USB-drevet.
En meddelelse, der viser “Afbryd eksport af data til USB-drevet” forsvinder,
når eksporten er afsluttet.
4. Tag USB-drevet ud af USB-porten.

Import
1. Gå til Primær > Konfiguration > Service > USB .
2. Sæt USB-drevet ind i USB-porten på displayet.
3. Tryk på Import.
Enhedskonfigurationen indlæses fra USB-drevet.
4. Tryk på OK når meddelelsen ”Import afsluttet” vises.
5. Tag USB-drevet ud af USB-porten.
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Konfiguration af køleenhed
Mulighederne for konfiguration af køleenheden defineres i forbindelse med
ibrugtagning af kølegruppens køleenheder.
BEMÆRK: Hvis indstillingerne ændres forkert, kan det medføre fejl på din
køleenhed. Indstillingerne må kun ændres af kvalificeret servicepersonale.
BEMÆRK: Display-indstillingerne kan afvige alt efter model.

Konfiguration af enheden
Driftsindstillinger
Sti: Primær > Til/Fra
Indstillingerne i Til/Fra menuen styrer den måde, køleenheden kører på.
BEMÆRK: Hvis indstillingerne ændres forkert, kan det medføre fejl på din
køleenhed. Indstillingerne må kun ændres af kvalificeret servicepersonale.
BEMÆRK: Display-indstillingerne kan afvige alt efter model.
•

Enhed: Vælg, om enheden skal være Fra eller Til.

•

Startdisplay: Indtast en værdi for opstart i sekunder. Startforsinkelsen
begynder, når strømforsyningen til køleenheden slås til. Køleenheden starter
ikke, før denne forsinkelse er udløbet. Brug start-forsinkelsen til genstart af
udstyret sekventielt i dit rum efter en planlagt standsning eller en
strømafbrydelse. (0–999 s)

•

Kølestrategi: Vælg den kølestrategi, som skal styre driften af enheden.
(RACS, HACS, INROW, CACS, Manuel)
Se Driftstilstandenes virkemåde, side 40 med mere information
om typer af kølestrategi.

•

Fødeluft-indstillingsværdi: Fødeluft-indstillingsværdien er den
påkrævede temperatur på den luft, der ledes ind i omgivelserne. (15,0–30,2°
C (59,0–86,4°F))
BEMÆRK: Min. indstillingsværdi (15°C (59°F) anbefales, når
belastningen er tæt på minimum belastning, eller når den udendørs
lufttemperatur er under 0°C (32°F).

•

Køle-indstillingsværdi: Indstil den temperatur, som kølegruppen skal holde i
datacenteret. (17,8–35,0°C (64,0–95,0°F))

•

Delta-T indstillingsværdi: Når gruppen er programmeret til HACS eller
RACS tilstand, specificerer denne værdi den ønskede temperaturforskel
mellem fødeluft og returluft, når der ikke findes en AFC-enhed. (10F/5,6C,
15F/8,3C, 20F/11,1C, 25F/13,9C, 30F/16,7C, 35F/19,4C, 40F/22,2C)
BEMÆRK: Indstil en lavere køle-indstillingsværdi eller en mindre
Delta-T indstillingsværdi for at understøtte opstart om vinteren.

•

Maks. blæserhastighed: Indstil maks. procentuel blæserhastighed tilladt for
fordamperens blæsere. (30,0–100,0% for en strømforsyning, 30,0–130,0%
for to strømforsyninger)

•

Manuel it blæserhastighed: Indtast en procentuel blæserhastighed til
manuel styring af blæserne i enheden. (20–130%)
BEMÆRK: Blæserhastigheden kan ikke overskride maks.
blæserhastighed.

•

990–91476–004

Tilsidesættelse af enhedens rolle: Bestemmer rollen for køleenheden i
gruppen.
◦

Automatisk: Tillader, at systemet vælger køleenhedens rolle.

◦

Tvunget til: Vælg Tvunget til, hvis du har valgt Runtime Balancing
Enable, og du IKKE ønsker, at en specifik enhed i gruppen bliver en
backup-enhed.
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BEMÆRK: Runtime Balancing Enable kan ændres på Primær >
Konfiguration > Gruppe > Køling skærmbilledet.
•

Uvirksom ved lækagedetektering: Når denne funktion er sat til Ja, bliver
køleenheden uvirksom, hvis en lækagedetektering kritisk alarm aktiveres.
Sættes på Nej for at forhindre, at køleenheden bliver uvirksom, hvis der
detekteres en lækage.

•

Standsnings-input tilstand: Viser aktuel status for standsnings-input.

•

Standsnings-input forefindes: Vælg, om et shutdown-input skal findes på
enheden.
BEMÆRK: Samme indstilling som på Primær > Konfiguration > Enhed
> Komponent.

•

Standsnings-input normal tilstand: Vælg normal status for standsningsinput. (Åben, Lukket)
BEMÆRK: Samme indstilling som på Primær > Konfiguration > Enhed
> Komponent.

•

Beskyttelse til/Standby: Vælg Aktiver for at beskytte Primær > Til/Fra
menuen.

Komponent-konfiguration
Sti: Primær > Konfiguration > Enhed > Komponent
BEMÆRK: Hvis indstillingerne ændres forkert, kan det medføre fejl på din
køleenhed. Indstillingerne må kun ændres af kvalificeret servicepersonale.
Display-indstillingerne kan afvige alt efter model.
•

Spænding: Viser spændingen på enheden. (Ikke konfigureret, 100-120v,
200-240v)
BEMÆRK: Dette er en read-only værdi.
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•

Antal strømforsyninger til fordamperens blæsere: Indstil det antal
blæserstrømforsyninger, der er installeret, i el-boksen. (1 eller 2)

•

Kondensatpumpe holdetid: Indstil længden på det tidsrum, hvor pumpen
fortsat kører, efter at svømmerafbryderen for lavt kondensniveau er aktiveret.
(0–120 s)

•

Luftfiltertype: Vælg, om luftfiltrene er standard eller højeffektive.

•

Antal rækkeindløbstemperatur-sensorer i enheden: Indstil antallet af
rækkeindløbstemperatur-sensorer forbundet med enheden. (0–4)

•

Antal lækagedetektorer i enheden: Indstil antallet af lækage-sensorer
forbundet med enheden. (0–4)

•

Standsnings-input tilstand: Viser aktuel status for standsnings-input.

•

Standsnings-input forefindes: Vælg, om et shutdown-input skal findes på
enheden.

•

Standsnings-input normal tilstand: Vælg normal status for standsningsinput. (Åben, Lukket)
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Konfiguration af kølegruppe
Indstillinger for konfiguration af kølegruppen bestemmer, hvilke komponenter der
er tilgængelige, og hvordan kølegruppen kører.
BEMÆRK: Hvis indstillingerne ændres forkert, kan det medføre fejl på din
køleenhed. Indstillingerne må kun ændres af kvalificeret servicepersonale.
BEMÆRK: Display-indstillingerne kan afvige alt efter model.

Konfiguration af kølegruppen
Sti: Primær > Konfiguration > Gruppe > Sammensætning
Menuen Sammensætning indeholder indstillinger, der identificerer antal
køleenheder installeret i denne gruppe og den fysiske placering af disse
køleenheder.
•

Antal enheder i gruppen: Antallet af køleenheder i denne kølegruppe. Op til
20 køleenheder kan sammenføjes og køre som en enkelt kølegruppe.

•

Antal AFC controllere: Antal AFC-enheder i gruppen (0–5).

•

Antal backup-enheder: Det samlede antal ønskede backup-køleenheder.
Denne værdi kan være fra nul til en mindre end antal enheder i gruppen.

•

Højde: Enhedens højde over havets overflade i meter eller fod afhængigt af
brugerens præferencer. Højden anvendes til beregning af trykudligningen,
hvis der er installeret en AFC-enhed. Højden anvendes også til omregning
mellem absolut (g/Kg) og relativ (%RH) fugtighed.

Konfiguration af modbus
Brug Modbus TCP-menuen til indstilling af kommunikation mellem køleenheden
og bygningsstyresystemet. Vælg for at aktivere TCP-kommunikationsprotokol.
Sti: Primær > Konfiguration > Modbus > Seriel
•

Aktivering af seriel modbus: Vælg for at aktivere Modbus seriel
kommunikationsprotokol.

•

Adresse: Hver modbus-enhed skal have et unikt targetidentifikationsnummer. Indtast et unikt nummer for denne køleenhed. (1–247)

•

Baudrate: Indstilles til enten 9600 bps eller 19200 bps.

•

Paritet: Vælg Lige, Ulige eller Ingen.
BEMÆRK: Hvis du vælger Lige eller Ulige paritet, skal du vælge 1 stop
bit på værtscomputeren. Hvis du vælger Ingen, skal du vælge to stop bits
på værtscomputeren.

Sti: Primær > Konfiguration > Modbus > TCP
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•

Aktivering af modbus TCP: Vælg for at aktivere modbus TCP.

•

Port: Indtast en port. Standardporten er 502. For yderligere sikkerhed skal du
indtaste en port mellem 5000 og 32768 (kun TCP-forbindelse).

•

Gendan port til standard: Tryk for at gendanne porten til standardindstillinger (502).
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Interfaceforbindelse

24V

24V
J9

J12

J10
J11
100-240V
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J13

J15

– +
2
3

1

1
4

– Link

J17

J16

24V 12V 0V
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4

2
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NC COM

3
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NC COM

2

J18

J19

NO

1

(1)
RS485
(2)
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FIELDBUS
CAN

RS485 (1)

RS485 (2)
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D0- D1+

0V

CANH CANL 0V

0V

D0- D1+

MODBUS

TX
D0- D1+

NETWORK

0V

0V

J2

D0- D1+

1

2

3

4

0V

J3

RS485

J4

CAN J5

J6

M

J7

J8

na6256a

J1

D0- D1+

RS485 (3)
2W/4W

RX

RX

Emne

Beskrivelse
Port til USB-enhed
USB host port (ikke tilgængelig)
Seriel port (ikke tilgængelig)
A-Link porte
Knap til nulstilling
Output relæ 4/standby input
Output relæ 1–3 (ikke tilgængelige)
Universalsensor porte
Netværksforbindelse
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Emne

Beskrivelse
Forbindelse til berøringsskærm
Modbus forbindelse
Modbus konfigurations-switches
Fieldbus Modbus forbindelse (ikke
tilgængelig)
Fieldbus Modbus konfigurations-switches
(ikke tilgængelige)
Fieldbus CANbus konfigurations-switches
Fieldbus CANbus forbindelse
Processor status lysdiode
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A-Link forbindelser
BEMÆRK: Alle input og output forbindelser bør forbindelse som klasse 2
kredse.
A-Link bus-forbindelsen muliggør indbyrdes kommunikation i en gruppe med
maks. 20 Uniflair InRow ACRD30X enheder.
For at få enhederne til at fungere som en gruppe skal de forbindes indbyrdes med
et standard pin-out CAT-5 kabel med RJ-45 stik. A-Link bus skal termineres ved
den første og sidste enhed installeret i gruppen. Der følger en A-Link terminator
med hver enhed.

BEMÆRK
CAT 5 PINOUT
Enheder forbundet via A-Link portene bør udelukkende anvende et standard
pinout (1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8) CAT5 kabel.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: Den maksimale ledningslængde for hele gruppen må ikke
overskride 500 m (1640 ft).

Active Flow Controllere (AFC)
Hvis AFC enheder er installeret i kølegruppen i et HACS eller CACS miljø,
forbindes de med A-Link bus som vist. Hvis kølegruppen er installeret under gulv,
forbindes AFC enheden via J5 porten på controlleren.
Se yderligere oplysninger i AFC installationsmanualen.

990–91476–004
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Styring af miljøet
Køleenhedens primære funktion er at køle luft fra den varme gang og lede den til
den kolde gang ved en temperatur defineret i indstillingsværdien. Køleenhedens
styrestrategier afhænger af kølegruppens udnyttelsesstrategi.
I et InRow-miljø leverer køleenheden fødeluft med konstant temperatur til den
fælles kolde gang. Blæserhastigheden tilpasses for at sikre, at den ønskede
luftmængde når it-udstyret. Blæserhastigheden bestemmes af forskellen mellem
køle-indstillingsværdien og maks. temperatur på den luft, der ledes ind i rækken.
I et HACS- eller RACS-miljø neutraliserer køleenheden den varme, der er
akkumuleret i den fælles varme gang, og leder den tilbage til det omkringliggende
rum, samtidig med at den ønskede temperatur opretholdes i den kolde gang.
I et CACS-miljø leverer køleenheden fødeluft med konstant temperatur til den
lukkede kolde gang. Blæserhastigheden tilpasses for at sikre, at den påkrævede
luftmængde når it-udstyret.

Driftstilstandenes virkemåde
Sti: Primær > Konfiguration > Gruppe > Køling
Sti: Primær > Til/Fra
BEMÆRK: Indstillingerne for kølestrategien er ens i begge menuer.
Styring af køling varierer alt efter indstilling af kølestrategien.
•

Kølestrategi: Køleenheden anvender en direkte-ekspansions-spole og en
kompressor med variabel hastighed til at modulere kølemiddelflowet gennem
spolen, og et sæt blæsere til styring af luftflowet gennem spolen. Køleeffekten
bestemmes af forskellen mellem tilførsels-indstillingsværdien og fødelufttemperaturen på køleenheden.
◦

INROW: Blæserhastigheden styres ved at sammenligne
rækkeindløbstemperaturen med køle-indstillingsværdien. Når
rækketemperaturen forøges sammenlignet med køle-indstillingsværdien,
øger blæserne effekten for at opretholde indstillingsværdien. Når
rækkeindløbstemperaturen reduceres sammenlignet med køleindstillingsværdien, reducerer blæserne effekten for at opretholde
indstillingsværdien.

◦

RACS/HACS: Når der findes Active Flow Controller (AFC) enheder,
anvender controlleren trykforskelsdata fra AFC(erne) for at levere korrekt
luftflow i forhold til varmebelastningen fra it-udstyret. Hvis ikke der findes
AFC-enheder, styres blæserhastigheden af præferenceindstillingen for
blæserhastighed. Valget af blæserhastighed er baseret på den
detekterede temperaturforskel hen over køleenheden. Når
returtemperaturen afviger fra præferenceindstillingen for blæserhastighed,
øges blæserhastigheden for at reducere temperaturforskellen ned til
indstillingsværdien, eller blæsereffekten reduceres for at forøge
temperaturforskellen. Ved at opretholde den ønskede temperaturforskel
tilpasser systemet kravet til luftflow i forhold til varmebelastningen.

◦

CACS: Når der findes AFC-enheder, anvender controlleren
trykforskelsdata fra AFC(erne) for at levere korrekt luftflow i forhold til
varmebelastningen fra it-udstyret. Hvis ikke der findes AFC-enheder,
styres blæserhastigheden ved at sammenligne
rækkeindløbstemperaturen med køle-indstillingsværdien. Når
rækketemperaturen forøges sammenlignet med køle-indstillingsværdien,
øger blæserne effekten for at opretholde indstillingsværdien. Når
rækkeindløbstemperaturen reduceres sammenlignet med køleindstillingsværdien, reducerer blæserne effekten for at opretholde
indstillingsværdien.

◦

Manuel: Blæserhastigheden styres med værdien indtastet af brugeren for
Manuel it blæserhastighed.

Køleenheden har en kompressorcyklus-styreenhed, som minimerer antallet af
kompressor til- og fra-cyklusser. Kompressoren afbrydes, når
fødelufttemperaturen falder til under 13°C (55.4°F), uanset om kompressorens
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min. driftstid på tre minutter er forløbet eller ej. Når kompressoren er standset,
aktiveres den ikke som normalt igen, før fødetemperaturen når
indstillingsværdien, og min. deaktiveringstid på to minutter er forløbet. Men
kompressoren aktiveres uanset deaktiveringstid, hvis det er en autonom enhed,
eller hvis enhedens strømforsyning er cyklusreguleret, vil kompressoren blive
aktiveret uanset om min. deaktiveringstid er forløbet eller ej (kun InRow og
CACS).
Kompresorcyklusser overvåges i en syv-dages periode. Hvis antal cyklusser i den
nævnte periode er mere end 12 pr. time i gennemsnit, aktiveres alarmen For
mange kompressorcyklusser.

Indstillingsværdier
En indstillingsværdi er en ønsket værdi, som en kølegruppe forsøger at
opretholde i miljøet. Standard-indstillingsværdierne passer til de fleste
køleprocesser.
BEMÆRK: Hvis indstillingerne ændres forkert, kan det medføre fejl på din
køleenhed. Indstillingerne må kun ændres af kvalificeret servicepersonale.
BEMÆRK: Display-indstillingerne kan afvige alt efter model og
enhedskonfiguration.
Sti: Primær > Konfiguration > Gruppe > Køling
•

Kølestrategi: Vælg den kølestrategi, som skal styre driften af enheden.
(RACS, HACS, INROW, CACS, Manuel)
Se Driftstilstandenes virkemåde, side 40 med mere information
om typer af kølestrategi.

•

Fødeluft-indstillingsværdi: Fødeluft-indstillingsværdien er den
påkrævede temperatur på den luft, der ledes ind i omgivelserne. (15,0–30,2°
C (59,0–86,4°F))
BEMÆRK: Fødeluft-indstillingsværdien defineres af kvalificeret
personale fra Schneider Electric, når kølegruppen tages i brug.

•

Køle-indstillingsværdi: Indstil den temperatur, som kølegruppen skal holde i
datacenteret. (17,8–35,0°C (64,0–95,0°F))

•

Delta-T indstillingsværdi: Når gruppen er programmeret til HACS eller
RACS tilstand, specificerer denne værdi den ønskede temperaturforskel
mellem fødeluft og returluft, når der ikke findes en AFC-enhed. (10F/5,6C,
15F/8,3C, 20F/11,1C, 25F/13,9C, 30F/16,7C, 35F/19,4C, 40F/22,2C)
BEMÆRK: Indstil en lavere køle-indstillingsværdi eller en mindre
Delta-T indstillingsværdi for at understøtte opstart om vinteren.

•

Aktivering af varmeforstærkning: Når denne funktion er sat til Aktiveret,
giver det ekstra kapacitet via en backup-køleenhed, hvis en primær enhed
ikke kan leve op til kravet. Når den ekstra kapacitet ikke længere behøves,
går enheden tilbage til backup-tilstand.
BEMÆRK: Redundans (backup-enheder), runtime balancing, og
varmeforstærkning understøttes kun i HACS, RACS, og CACS
konfigurationer.

•

Runtime Balancing aktivering: Når denne funktion er sat til Aktiveret,
opretholder systemet ens driftstider mellem enheder i gruppen. Når forskellen
mellem driftstimerne på køleenhederne i systemet overskrider værdien
indtastet for Runtime Balancing forskel, skifter systemet automatisk
tilstande mellem den længst kørende primære enhed og backup- enheden
med samme eller større kapacitet, hvis tilgængelig, med færrest antal
driftstimer.
BEMÆRK: Runtime balancing maks. værdi kan ikke justeres. Driftstimer
er de timer, hvor køleenheden rent faktisk kører og IKKE 72
sammenhængende timer (tre dage).

990–91476–004

41

ACRH301 og ACHU300 serien

Generel konfiguration

•

Runtime Balancing forskel: Indtast antal timer til opretholdelse af runtime
balancing i kølegruppen. (24–720 timer)

•

Omstillingstid: Indtast længden på det tidsrum, hvor den aktuelt kørende
enhed forbliver aktiv, efter at en anden enhed er gjort til den aktive enhed.
Begge enheder kører i dette tidsrum. (0–30 minutter)

•

Befugtning indstillingsværdi: Den ønskede værdi for relativ fugtighed på
konditioneret luft, som en procentdel. Befugtnings-indstillingsværdien skal
være mindst 5% RH under affugtnings-indstillingsværdien. (0–100%)
BEMÆRK: Kun tilgængelig på ACRH301P-enheder.

•

Affugtnings-indstillingsværdi: Den ønskede værdi for relativ fugtighed på
konditioneret luft, som en procentdel. Befugtnings-indstillingsværdien skal
være mindst 5% RH under affugtnings-indstillingsværdien. (0–100%)
BEMÆRK: Kun tilgængelig på ACRH301P-enheder.

•

Luftfugtighed hysterese: Indtast hystereseværdien for fugtighed, som er
fugtighedsprocenten under indstillingsværdien, hvor befugtning er tilladt. (0–
20%)
BEMÆRK: Kun tilgængelig på ACRH301P-enheder.

•

Genopvarmning indstillingsværdi: Den ønskede værdi for luft, der ledes
ud af køleenheden. Denne indstilling skal være mindst 2°F (1,1°C) under
fødeluft-indstillingsværdien. (10–15°C (50–59°F))
BEMÆRK: Kun tilgængelig på ACRH301P-enheder.
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Active Flow Controllere (AFC) indstillinger
Sti: Primær > Konfiguration > Inddæmningssystemer
•

Antal Active Flow Controllere: Definér antallet af AFC-enheder i gruppen.
(0–5)

•

Active Flow Control lampetest: Når der vælges On, lyser Active Flow
Controller lysdioderne skiftevist rødt, grønt og blåt.

•

Active Flow Control bias: Denne indstilling anvendes til at ændre bias på
controlleren ved at justere den inddæmmede gangs tryk-tærskelværdi. Nul er
standard-indstillingen. Disse indstillinger må kun ændres af kvalificeret
servicepersonale.
◦

Varm gang inddæmning (HACS)
– Hvis køleenhederne underkøler, skal man vælge Negativ eller Svagt
negativ for at justere trykket i gangen og få ekstra køling.
– Hvis køleenhederne overkøler, skal man vælge Positiv eller Svagt
positiv for at justere trykket i gangen og få mindre køling.

◦

Kold gang inddæmning (CACS)
– Hvis køleenhederne underkøler, skal man vælge Positiv eller Svagt
positiv for at justere trykket i gangen og få ekstra køling.
– Hvis køleenhederne overkøler, skal man vælge Negativ eller Svagt
negativ for at justere trykket i gangen og få mindre køling.

Indstilling

Blå lysdiode—HACS
Rød lysdiode—CACS

Indstillingsværdi Grøn
lysdiode

Rød lysdiode—HACS
Blå lysdiode—CACS

Positiv

< –0.008 in. ±3%

0.004 ±0.0004 in.

> 0.016 in. ±3%

Svagt positiv

< –0.010 in. ±3%

0.002 ±0.0004 in.

> 0.014 in. ±3%

Nul

< –0.012 in. ±3%

0.000 ±0.0004 in.

> 0.012 in. ±3%

Svagt negativ

< –0.014 in. ±3%

-0.002 ±0.0004 in.

> 0.010 in. ±3%

Negativ

< –0.016 in. ±3%

–0.004 ±0.0004 in

> 0.008 in. ±3%
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Driftstimer og serviceintervaller
Driftstimer
Køleenheden registrerer det antal timer, hvor de valgte komponenter har været i
drift. Når en komponent udskiftes, skal du anvende menuen Nulstilling af
driftstimer for at stille driftstimerne på den viste komponent til nul. Disse
indstillinger er read-only værdier.
Sti: Primær > Status > Timer
•

Enhed driftstimer

•

Luftfilter driftstimer

•

Kompressor driftstimer

•

Kondensatorblæser driftstimer

•

Kondensatorpumpe driftstimer

•

Blæser 1 driftstimer

•

Blæser 2 driftstimer

•

Blæser 3 driftstimer

•

Blæser 4 driftstimer

•

Blæser 5 driftstimer

•

Blæser 6 driftstimer

•

Blæser 7 driftstimer

•

Blæser 8 driftstimer

•

Befugter driftstimer

•

Varmeenhed 1 driftstimer

•

Tørkøler driftstimer

•

Varmeenhed 2 driftstimer
BEMÆRK: Blæser 1 er nederste blæser; blæser 8 er øverste blæser.
BEMÆRK: Kondensatorblæser driftstimer vises kun, når Spoletype er
indstillet som Twin Cool, og når Valg af Twin Cool er sat til DX.

Driftstimer indstillinger
Sti: Primær > Konfiguration > Service > Driftstimer
Indstillinger i denne menu anvendes til nulstilling af driftstimealarmer, der er
konfigureret som påmindelser om regelmæssig vedligeholdelse og inspektion.
Vælg Aktivér/Deaktivér og tryk på OK for at aktivere eller deaktivere
driftstimealarmerne på en enkelt komponent.
Indstil Uger og tryk på OK for at indstille driftstimerne på en enkelt komponent.
Vælg Nulstil og tryk på OK for at nulstille driftstimerne på en enkelt komponent.
Følgende komponenter kan have indstillede driftstimealarmer:
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•

Enhedsalarm aktiveret

•

Enhedsalarm nulstillet

•

Enhedsalarm interval

•

Luftfilteralarm aktiveret

•

Luftfilteralarm nulstillet

•

Luftfilteralarm interval

•

Kompressoralarm aktiveret

•

Kompressoralarm nulstillet

•

Kompressoralarm interval
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•

Tørkølerblæseralarm aktiveret

•

Tørkølerblæseralarm nulstillet

•

Tørkølerblæseralarm interval

•

Kondensatpumpealarm aktiveret

•

Kondensatpumpealarm nulstillet

•

Kondensatpumpealarm interval

•

Kondensatblæseralarm aktiveret

•

Kondensatblæseralarm nulstillet

•

Kondensatblæseralarm interval

•

Blæser 1 alarm aktiveret

•

Blæser 1 alarm nulstillet

•

Blæser 1 alarm interval

•

Blæser 2 alarm aktiveret

•

Blæser 2 alarm nulstillet

•

Blæser 2 alarm interval

•

Blæser 3 alarm aktiveret

•

Blæser 3 alarm nulstillet

•

Blæser 3 alarm interval

•

Blæser 4 alarm aktiveret

•

Blæser 4 alarm nulstillet

•

Blæser 4 alarm interval

•

Blæser 5 alarm aktiveret

•

Blæser 5 alarm nulstillet

•

Blæser 5 alarm interval

•

Blæser 6 alarm aktiveret

•

Blæser 6 alarm nulstillet

•

Blæser 6 alarm interval

•

Blæser 7 alarm aktiveret

•

Blæser 7 alarm nulstillet

•

Blæser 7 alarm interval

•

Blæser 8 alarm aktiveret

•

Blæser 8 alarm nulstillet

•

Blæser 8 alarm interval

•

Befugteralarm aktiveret

•

Befugteralarm nulstillet

•

Befugteralarm interval

•

Varmeenhed 1 alarm aktiveret

•

Varmeenhed 1 alarm nulstillet

•

Varmeenhed 1 alarm interval

•

Varmeenhed 2 alarm aktiveret

•

Varmeenhed 2 alarm nulstillet

•

Varmeenhed 2 alarm interval

Serviceintervaller
Sti: Primær > Konfiguration > Enhed > Alarmer > Vedligeholdelse
Hver komponents intervalindstilling har en alarm. Hvis den er sat til Aktiveret, vil
meldeanordningen afgive et signal, når komponentens serviceinterval er udløbet.
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Alarmerne slettes ved at vælge afkrydsningsfeltet for XXX alarm nulstilling for
hver komponent for at nulstille servicealarmen og derefter trykke på OK. Aktivér
serviceinterval-alarmerne og indstil antal uger for service på følgende
komponenter:
•

Enhedens driftstimer: Visning af enhedens samlede antal driftstimer.

•

Enhedsalarm aktiveret: Vælges for at aktivere eller deaktivere alarmen.

•

Enhedsalarm nulstilling: Vælg Nulstil og tryk på OK for at nulstille
driftstimerne på en enkelt komponent.

•

Enhedsalarm interval: Indstil intervallet for køleenhedens servicealarm. (1–
300 uger)

•

Luftfilter driftstimer: Viser antal timer som filteret har været i drift.

•

Luftfilteralarm aktiveret: Vælges for at aktivere eller deaktivere alarmen.

•

Luftfilteralarm nulstilling: Vælg Nulstil og tryk på OK for at nulstille
luftfilterets driftstimer.

•

Luftfilter-alarminterval: Indstil intervallet for luftfiltrenes servicealarm. (1–
300 uger)

Bruger-sikkerhedsindstillinger
Menuerne Sikkerhed under Display-menuen indeholder funktioner, der giver
brugeradgang til enheden.

Tilføj en ny bruger, eller redigér en eksisterende bruger
Sti: Primær > Konfiguration > Display > Sikkerhed
1. Vælg Tilføj bruger for at tilføje en ny bruger, eller vælg Redigér bruger for at
redigere en eksisterende bruger af systemet.
2. Indtast brugerens navn i feltet Navn.
3. Indtast en pin-kode for brugeren i feltet Pin.
4. Indtast brugerens pin-kode igen i feltet Bekræft pin.
5. Tryk på OK for at gemme indstillingerne.

Slet en bruger
1. Find den bruger, som du ønsker at slette, med op- og ned-pilene, og tryk på
OK.
2. Tryk på Ja for at bekræfte sletningen af en eksisterende bruger af systemet.

Displayindstillinger
Display-interfacet indstilles i Display menuerne, herunder tid og data, enheder,
kodeord og time-out. Du kan også justere kontrasten og lydstyrken.

Sprog, Dato, Tid og Temperatur
•

Sprog: Vælg det ønskede sprog på displayet.

•

Datoformat: Vælg det dataformat, der skal vises.

•

Temperatur: Vælg Metrisk eller Amerikansk enhed for temperaturformat.

•

Manuel: Indtast aktuel dato og tid manuelt i stedet for at hente det fra en
server.
◦
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Aktuel dato: Indtast dag, måned og år. Datoen vises på nogle statusskærmbilleder og anvendes også i alarm-/hændelsesloggen til
datomærkning af hændelser.
47

ACRH301 og ACHU300 serien

Generel konfiguration

◦
•
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Aktuel tid: Indtast aktuel tid på displayet.

Synkronisér med NTP-server: Vælg for at synkronisere tid og dato med
Network Time Protocol-serveren.
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Skærmens lysstyrke samt lydstyrke
•

Alarmstyrke: Vælg alarmernes lydstyrke (Fra, Lav, Medium eller Høj).

•

Knaplydstyrke: Vælg lydstyrke for den lyd, der afgives, hver gang man
trykker på en knap på display-interfacet. Lydstyrken kan også sættes på Fra.

•

Lysstyrke: Styrer displayets lysstyrke.

•

Aktivering af timeout baggrundslys: Aktiver eller deaktiver indstillinger for
timeout baggrundslys.

•

Timeout baggrundslys: Justér indstillingerne for timeout baggrundslys.
◦

Minutter: Slukker baggrundslyset efter et specifikt tidsrum. Timeoutvarighed er 1–60 minutter.

◦

Intensitet: Vælg lysstyrke på displayet under timeout baggrundslys.
– Fra: Displayet forbliver på normal lysstyrke.
– Meget lav: Displayet er meget nedblændet.
– Lav: Displayet er nedblændet.
– Medium: Displayet nedblændes til ca. det halve af normal lysstyrke.

•

Auto Logoff: Loger automatisk den aktuelle bruger af systemet efter et
specifikt tidsrum. Der kan vælges mellem 1, 5, 10, 30 eller 60 minutter.

Gendan standardindstillinger
Sti: Primær > Konfiguration > Gendan standardindstillinger
På Gendan standardindstillinger skærmbilledet kan man genstarte displayet og
nulstille display-indstillingerne til fabrikkens standardindstillinger.
BEMÆRK: Controller-indstillingerne gemmes ikke.
Konfiguration

Gendan stand.

Genst. netværksgrænsefl.
Nuls. al.
Udeluk TCP/IP
Kun nulst.
TCP/IP
Hændelseskonfig.

ESC
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Displayindstill.
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Netværkskonfiguration
Køleenheden leveres med et netværksstyringskort (NMC), som gør det muligt for
dig at styre køleenheden via dit netværk. Netværksindstillingerne for
køleenhedens netværksstyringskort kan konfigureres på display-interfacet.
Styringskortet gør det muligt at styre og konfigurere udstyret via fjernadgang.

Konfiguration af netværket
TCP/IPv4-indstillinger
Sti: Primær > Konfiguration > Netværk > TCP/IPv4
Aktivér IPv4 (hvis relevant), og vælg Adresse tilstand (Manuel, DHCP, BOOTP).
•

Manuel: Indtast IP-adressen, undernet -masken og standardgatewayen.

•

BootP: Indstil netværksstyringskortet på køleenheden til at få
netværksindstillingerne fra en BootP-server.

•

DHCP: Indstil netværksstyringskortet på køleenheden til at få
netværksindstillingerne fra en DHCP-server. Vælg, om der skal hentes
leverandørspecifikke cookies eller ej for accept af DHCP-adressen.

TCP/IPv6-indstillinger
Sti: Primær > Konfiguration > Netværk > TCP/IPv6
Aktivér IPv6 (hvis relevant).
•

Vælg Autokonfiguration eller Manuel konfiguration, og vælg DHCPv6
-tilstand (Routerstyret , Kun ikke-adresseoplysninger, Adresse og
Anden information eller Aldrig).

•

Ved Manuel konfiguration skal man indtaste System-IP og
Standardgateway.

Webadgang indstillinger
Sti: Primær > Konfiguration > Netværk > Webadgang
Aktivér web (hvis relevant), og vælg Adgangstilstand (HTTP eller HTTPS) og
angiv porten.

FTP-serverindstillinger
Sti: Primær > Konfiguration > Netværk > FTP-server
Aktivér FTP (hvis relevant) og angiv porten.
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Visning af statusudlæsninger
På display-interfacet er der flere muligheder for at få vist status på køleenheden,
kølegruppen, som køleenheden hører til, samt det styrede miljø.
Statusudlæsninger for køleenheden findes på Status > Enhed skærmbilledet, og
statusudlæsninger for kølegruppen findes på Status > Gruppestatus
skærmbilledet eller på oversigtsskærmen.

Oversigtsskærm
Efter opstart vises en oversigtsskærm på displayet med grundlæggende
statusinformation. Tryk på Hjem for at skifte mellem hovedmenuen og
oversigtsskærmen. Efter en periode uden aktivitet skifter displayet endvidere
tilbage til oversigtsskærmen.

Enhedsnavn: Fra
08/08/2018 07:45
Række ind.
25,0°C

Overvarme
8,0°C

Tilf.
22,1°C
Gruppe outp.

0,0 kW 0 CFM

Emne

0,0 kW 0 CFM

na7025a

Enhed outp.

Beskrivelse
Enhedens driftsstatus samt aktuel dato og tid
Knappen Alarmer
• Rækkeindløb: Gennemsnitlig aflæsning fra
rækkeindløbstemperatursensorer forbundet med denne enhed.
Dette vises, når kølestrategien er sat til INROW, CACS, eller
Manuel.
•

Returlufttemperatur: Aflæst returlufttemperatur. Dette vises, når
kølestrategien er sat til HACS eller RACS.

•

Overvarme: Overvarme-aflæsningen for denne enhed:
temperaturforskellen mellem kølemiddel til og fra spolen.

•

Tilførsel: Gennemsnitlig temperatur fra øverste og nederste
fødeluft-temperatursensorer forbundet med denne enhed.
Samlet køleeffekt og luftflow på alle enheder i kølegruppen.
Køleeffekt og luftflow på denne enhed.
Hjem-knap

990–91476–004
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Status på køleenhed
Sti: Primær > Status > Enhed
Visning af information specifik for denne køleenhed.
BEMÆRK: Dette er read-only værdier.
•

52

Tilstand: Viser enhedens aktuelle driftstilstand.
◦

Ukendt: En status kan ikke opnås aktuelt.

◦

Init: Enheden initialiserer aktuelt.

◦

Fra: Enheden er aktuelt slået fra.

◦

Standby: Enheden er i standby-tilstand.

◦

Forsinkelse: Enheden forsinker start, indtil tidsrummet for startforsinkelse er forløbet.

◦

Aktiv: Enheden køler aktuelt.

•

Temperatur tilførsel (gennemsnitlig): Gennemsnitlig temperatur fra øverste
og nederste fødeluft-temperatursensorer forbundet med denne enhed. (°C (°
F))

•

Maks. rækkeindløbstemperatur: Gennemsnitlig aflæsning fra
rækkeindløbstemperatursensorer forbundet med denne enhed. (°C (°F))

•

Temperatur retur (gennemsnitlig): Gennemsnitlig temperatur fra øverste og
nederste returluft-temperatursensorer forbundet med denne enhed. (°C (°F))

•

Fugtighed: Den aktuelle relative fugtighed i datacenteret. (%RH)

•

Luftflow: Aktuelt luftflow fra enheden. (l/s (ft3/m))

•

Luftfiltertryk: Det aktuelle lufttryk ved luftfilteret. (Pa (in. WC))

•

Kølebehov: Den påkrævede køleeffekt, der kræves for at håndtere den
aktuelle varmebelastning i det luftkonditionerede rum. (kW)

•

Køleeffekt: Den kombinerede effekt fra køleenheden. (kW)

•

Blæser 1: Hastigheden på it-blæser 1.

•

Blæser 2: Hastigheden på it-blæser 2.

•

Blæser 3: Hastigheden på it-blæser 3.

•

Blæser 4: Hastigheden på it-blæser 4.

•

Blæser 5: Hastigheden på it-blæser 5.

•

Blæser 6: Hastigheden på it-blæser 6.

•

Blæser 7: Hastigheden på it-blæser 7.

•

Blæser 8: Hastigheden på it-blæser 8.

•

Kølet vand indløbstemperatur: Vandets indløbstemperatur.

•

Drosselventil position: Positionen på drosselventilen, der er forbundet med
economiserspolen.

•

Position omgåelsesventil: Positionen på omgåelsesventilen, der er
forbundet med pladevarmeveksleren.

•

Tørkøler blæserhastighed: Hastigheden på tørkølerens blæser forbundet
med denne enhed.
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Kølegruppe status
Sti: Primær > Status > Gruppestatus
Visning af information specifik for denne kølegruppe.
BEMÆRK: Dette er read-only værdier.
•

Gruppe min. rækketemperatur: Den laveste rækketemperatur rapporteret
af en køleenhed i kølegruppen. (°C (°F))

•

Gruppe maks. rækketemperatur: Den højeste rækketemperatur rapporteret
af en køleenhed i kølegruppen. (°C (°F))

•

Gruppe dugpunkts-temperatur: Gennemsnitlig gruppe dugpunktstemperatur. (°C (°F))

•

Samlet luftflow: Kombineret luftflow- output fra køleenhederne i
kølegruppen. (l/s (ft3/m))

•

Samlet kølebehov i luftsiden: Den påkrævede køleeffekt, der kræves for at
håndtere den aktuelle varmebelastning i det luftkonditionerede rum. (kW)

•

Samlet nødvendig køleeffekt: Det kombinerede output fra kølegruppen.
(kW)

•

Active Flow Control status: Tilstanden på indretningen til måling af
trykforskellen på den inddæmmede luft (AFC).
◦

Under: Luftflows-status på mindst en AFC-enhed er utilstrækkelig.
Lysdioden på AFC-enheden lyser rødt.

◦

OK: Der er nominel luftflowstatus på alle AFC-enheder. Lysdioden på
AFC-enheden lyser grønt.

◦

Over: Luftflowstatus er for høj på mindst en AFC-enhed. Lysdioden på
AFC-enheden lyser blåt.

◦

NA: Der er ikke installeret AFC-enheder eller ingen tilgængelige statusaflæsninger.
Se Active Flow Controllere (AFC) indstillinger, side 43 med
information om justering af Active Flow Control bias.

Sensor-aflæsninger
Sti: Primær > Status > Detaljer > Miljø
I Miljø-menuen vises aflæsninger fra sensorerne forbundet med enheden.
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•

Øverste fremløbstemperatur: Temperaturen fra øverste fødelufttemperatursensor forbundet med denne enhed. (°C (°F))

•

Nederste fremløbstemperatur: Temperaturen fra nederste fødelufttemperatursensor forbundet med denne enhed. (°C (°F))

•

Øverste returtemperatur: Temperaturen fra øverste returlufttemperatursensor forbundet med denne enhed. (°C (°F))

•

Nederste returtemperatur: Temperaturen fra nederste returlufttemperatursensor forbundet med denne enhed. (°C (°F))

•

Rumtemperatur: Temperaturen på den omgivende luft i datacenteret. (°C (°
F))

•

Fugtighed: Den relative fugtighed på luften i datacenteret. (%RH)

•

Dugpunkts-temperatur: Dugpunktet i datacenteret. (°C (°F))

•

Rækkeindløbstemperatur 1: Temperaturen fra rækkeindløb 1
lufttemperatursensoren forbundet med denne enhed. (°C (°F))

•

Rækkeindløbstemperatur 2: Temperaturen fra rækkeindløb 2
lufttemperatursensoren forbundet med denne enhed. (°C (°F))
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•

Rækkeindløbstemperatur 3: Temperaturen fra rækkeindløb 3
lufttemperatursensoren forbundet med denne enhed. (°C (°F))

•

Rækkeindløbstemperatur 4: Temperaturen fra rækkeindløb 4
lufttemperatursensoren forbundet med denne enhed. (°C (°F))

Kølesystem
Sti: Primær > Status > Detaljer > DX
DX-menuen har information om kølesystemets komponenter samt aflæste tryk- og
temperaturværdier.
BEMÆRK: Dette er read-only værdier.
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•

Sugetryk: Kølemiddeltrykket i sugelinjen. (bar (psi))

•

Afgangstryk: Kølemiddeltrykket i afgangslinjen. (bar (psi))

•

Sug. fordamp. temp.: Kølemiddeltemperaturen i sugelinjen. (°C (°F))

•

Afgang kond. temp.: Kølemiddeltemperaturen i afgangslinjen. (°C (°F))

•

Udløbsfordamperspole temp.: Temperaturen på kølemidlet, der ledes ud af
fordamperspolen. (°C (°F))

•

Indløbsfordamperspole temp.: Temperaturen på kølemidlet, der ledes ind i
fordamperspolen. (°C (°F))

•

Overvarme: Temperaturforskellen, der kræves for at holde kølemidlet i
luftformig tilstand. (Δ°C (Δ°F))

•

Gensnt. blæserhastighed: Den aktuelle gennemsnitlige hastighed på de
otte blæsere i enheden. (%)

•

Kompressorhastighed: Kompressorens aktuelle hastighed. (Hz)

•

EEV-position: Den elektroniske ekspansionsventils aktuelle åbningsgrad.
(%)

•

Kondensatorblæserhastighed: Kondensatorblæserens aktuelle hastighed
(vises kun, når Spoletype er indstillet som Twin Cool og når Valg af Twin
Cool er sat til DX). (%)
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Effekt-information
Sti: Primær > Status > Detaljer > Effekt
Effekt-menuen har information om strømforbruget på enhedens komponenter.
BEMÆRK: Dette er read-only værdier.
•

Strømforsyning type: Viser, om indendørsenheden har en Single eller Dual
strømforsyning.

•

Aktiv strømkilde: Viser, om enheden anvender den primære eller
sekundære strømkilde.

•

Primær strømkilde: Hvis strømkilden er defekt, skifter ATS til den
sekundære strømforsyning.

•

Sekundær strømkilde: Hvis den sekundære strømkilde er i orden, kan den
anvendes, hvis den primære strømkilde er defekt.

•

Blæserstrømforsyning 1: Strømforbruget på blæserstrømforsyning 1. (A)

•

Blæserstrømforsyning 2: Strømforbruget på blæserstrømforsyning 2. (A)

•

Kondensatorblæser effekt: Kondensatorblæserens effekt. (W)

•

Kompressoreffekt: Kompressorens strømforbrug. (kW)

Input/Output-tilstande
Sti: Primær > Status > Detaljer > Input/Output
I Input/Output-menuen vises den aktuelle status på input/output-forbindelser.
BEMÆRK: Dette er read-only værdier.
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•

Standsnings-input tilstand: Aktuel status for standsnings-input. (Åben eller
Lukket)

•

Alarmrelæ 1: Aktuel status på alarmrelæ 1. (Åben eller Lukket)

•

Alarmrelæ 2: Aktuel status på alarmrelæ 2. (Åben eller Lukket)

•

Alarmrelæ 3: Aktuel status på alarmrelæ 3. (Åben eller Lukket)

•

Alarmrelæ 4: Aktuel status på alarmrelæ 4. (Åben eller Lukket)
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Om netværket
Se identificerende information om kølenetværksparametre (IPv4 eller IPv6).
Sti: Primær > Om > Netværk
IPv4-konfiguration: Hvis IPv4 anvendes, viser dette afsnit IPv4 information.
•

Aktiveret: Identificerer, om det specifikke netværk er aktiveret eller ej.

•

Tilstand: Identificerer, hvordan IP-adressen opnås.

•

IP-adresse: Enhedens IP-adresse.

•

Undernetmaske: Undernetmasken til undernetværket.

•

Standardgateway: Standardgateway- adressen anvendt af netværket.

IPv6-konfiguration: Hvis IPv6 anvendes, viser dette afsnit IPv6 information.
Tryk på Adresser for at få vist alle tildelte IPv6 -adresser.
•

Aktiveret: Identificerer, om det specifikke netværk er aktiveret eller ej.

•

Autokonfiguration: Viser Ja, hvis IP-adressen tildeles automatisk.

•

Manuel konfiguration: Viser Ja, hvis IP-adressen tildeles manuelt.

•

DHCPv6-tilstand: DHCPv6-tilstanden.
◦

Router-styret: DHCPv6 styres af M (fane for administreret
adressekonfiguration) og O (fane for anden stateful-konfiguration) faner
modtaget i IPv6 router-meddelelser. Når en router-meddelelse modtages,
kontrollerer netværksstyringskortet (NMC), om M og O fanerne er
aktiveret. NMC tolker status på M og O “bits” for følgende tilfælde:
– Intet defineret: Viser, at det lokale netværk ikke har en DHCPv6
infrastruktur. NMC anvender router- meddelelser og/eller manuel
konfiguration for at få non-link lokale adresser og andre indstillinger.
– M, eller M og O er defineret: I dette tilfælde ses en fuld DHCPv6
adresse-konfiguration. DHCPv6 anvendes til at få adresser OG andre
konfigurations -indstillinger. Dette betegnes som DHCPv6 stateful. Når
M fanen er modtaget, forbliver DHCPv6 adresse-konfigurationen
aktiveret, indtil det relevante interface er blevet lukket, også hvis
efterfølgende router-meddelelsespakker modtages, hvori M fanen ikke
er defineret. Hvis en O fane modtages først, modtages en M fane
efterfølgende, NMC foretager fuld adressekonfiguration efter
modtagelse af M fanen.
– Kun O er defineret: I dette tilfælde sender NMC en DHCPv6 infoforespørgselspakke. DHCPv6 anvendes til konfiguration af “andre”
indstillinger (såsom placering af DNS-servere), men IKKE til
fremskaffelse af adresser. Dette betegnes som DHCPv6 stateless.
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◦

Adresse og andre oplysninger: DHCPv6 anvendes til at få adresser OG
andre konfigurations-indstillinger. Dette betegnes som DHCPv6 stateful.

◦

Kun ikke-adresseoplysninger: DHCPv6 anvendes til konfiguration af
“andre” indstillinger (såsom placering af DNS-servere), men IKKE til
fremskaffelse af adresser. Dette betegnes som DHCPv6 stateless.

◦

Aldrig: Hvis dette felt er valgt, kan DHCPv6 IKKE anvendes til
konfigurationsindstillinger.
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Om enheden
Se identificerende information, som er nyttig, når du har brug for service.
BEMÆRK: De viste indstillinger er read-only og varierer alt efter enhedstype
og konfiguration.
Sti: Primær > Om > Enhed
•

Modelnummer: Enhedens modelnummer.

•

Serienummer: Enhedens serienummer.

•

Firmwarerevision: Enhedens firmwarerevision.

•

Beta-firmwarerevision: Enhedens beta-firmwarerevision.

•

Hardwarerevision: Enhedens hardwarerevision.

•

Produktionsdato: Køleenhedens produktionsdato.

•

PIC1 firmwarerevision: PIC1 processorens firmwarerevision.

•

PIC2 firmwarerevision: PIC2 processorens firmwarerevision.

Om AFC
Sti: Primær > Om > AFC
Se information om AFC-enheder i kølegruppen.
•

Serienummer: AFC-enhedens serienummer.

•

Firmwarerevision: AFC-enhedens firmwarerevision.

•

Hardwarerevision: AFC-enhedens hardwarerevision.

•

Modelnummer: AFC-enhedens modelnummer.

•

Aktivering af lampetest: Markér afkrydsningsfeltet, og tryk på OK for at
teste lysdioden på AFC-enheden. Lysdioden lyser skiftevist rødt, grønt og
blåt, indtil brugeren stopper testen. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, og
tryk på OK for at stoppe lysdiode-testen.

Om displayet
Sti: Primær > Om > Display > Enhed
Enhed sammenfatning: Information om det fysiske display.
•

Modelnummer: Display-interfacets modelnummer.

•

Serienummer: Display-interfacets serienummer.

•

Hardwarerevision: Display-interfacets hardwarerevision.

•

Produktionsdato: Display-interfacets produktionsdato.

•

MAC-adresse: Enhedens MAC-adresse.

Sti: Primær > Om > Display > Firmware
Firmware sammenfatning: Få vist identificerende revisionsinformation om
display-interfacets firmware:
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•

Program

•

APC OS (AOS)

•

APC Boot monitor

•

Videodriver

•

FPGA
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Hændelseslog
I hændelsesloggen gemmes statusinformation og en meddelelse, hver gang der
registreres en ændring i enheden. Alarmer og hændelser gemmes i loggen og
vises på skærmbilledet med aktive alarmer. Statushændelser (information) og
ændringer i systemkonfigurationen vises kun i hændelsesloggen.
Logs

Hænd.log

Dato/tid

HÆND.
ALVORL.

09/20/2016
15:56:21
09/20/2016
15:56:21
09/20/2016
15:53:32
09/20/2016
15:47:34
09/20/2016
15:32:38

Hænd.

i

Datalog ryddet

i

Konfigurationsændr. Datalogstr.

i

Net-bruger ‘apc’ logget på fra XX.XXX.XXX.XXX.

i

FTP-bruger ‘apc’ logget på fra XX.XXX.XXX.XXX.

i

FTP-bruger ‘apc’ logget på fra XX.XXX.XXX.XXX.

RYD LOG

FØRST

TILB.

AKTUEL
SIDE/SIDER
TOTAL

na6295a

1 / 80

FREM

SIDST

FILT.LOG

Visning af hændelseslog
Sti: Primær > Logs > Hændelseslog
I hændelsesloggen registreres alle alarmer og hændelser. På skærmen vises
følgende:
•

Navnet på hændelsen.

•

Hændelsens alvorlighed.

•

Tid og dato for hændelsens forekomst.

Rul gennem hændelseslisten med pilene og få vist dato og tid for hver enkelt
hændelse.
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Filtrering af hændelseslog
Hændelser i hændelsesloggen kan sorteres efter tid eller alvorlighed. Hændelser
kan også vises som Enheds- hændelser eller Systemhændelser. Tryk på ESC
for at gå tilbage til forrige skærmbillede uden at foretage ændringer; tryk på OK for
at acceptere ændringer.

Lorem ipsum

Logs

Dato/tid
Hænd.t.

Hænd.log

Hænd.

Sid.

Filter

Alle log

Fra

01/01/2001

00:00

t.

09/27/2016

13:10

Filtr. ef. alvorl.
Vis kritiske hænd.
Vis advarselshænd.
Vis informationshændelser
Systemhænd.

ESC

OK

na6294a

Enhedshænd.

Mulighederne for at filtrere relaterede Enhedshændelser er følgende:
•

Kommunikation

•

Temperatur

•

Blæsere

•

Status

•

Diagnose

•

Fugtighed

•

Konfiguration

Mulighederne for at filtrere relaterede Systemhændelser er følgende:
•

Massekonfiguration

•

Sikkerhed

Ryd hændelseslog
Sti: Primær > Logs > Hændelseslog
1. Tryk på skraldespands-symbolet i nederste venstre hjørne af Hændelseslog
skærmbilledet for at slette loggen. Der vises en bekræftelse på skærmen.
2. Indtast admin-kodeordet for at slette loggen.
3. Vælg Ja for at slette alle hændelser i loggen. Vælg Nej for at gå tilbage til
Hændelseslog skærmbilledet.

990–91476–004
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Datalog
Sti: Primær > Logs > Datalog> Grafik
Dataloggen er en graf, der viser ændringer over tid i udvalgte aflæsninger. Vælg
datapunktet til grafen, og tryk på + for at tilføje datapunktet til grafen. For at fjerne
et datapunkt fra grafen skal man vælge datapunktet på listen og trykke på –. Tryk
på CLR for at slette grafen.
BEMÆRK: Billedet er udelukkende et eksempel, og dit skærmbillede kan
afvige herfra.
Logs

Datalog

Gra.afb.
+

UN:FødeluftTemp (F)
2006,0

CLR

UN:TotalLuftflow (CFM)

08:32:30
I dag

08:37:52
I dag

na6312b

302,0

Datalog-konfiguration
Vælg, ved hvilke intervaller (Loginterval) dataloggen skal registrere en postering.
Når størrelsen på dataloggen når grænsen for Datalog-størrelse, overskriver
loggen sig selv ved at slette den første halvdel af data, hvorefter den fortsat
registrerer som normalt.
Logs

Datalog

Gra.afb.

Loginterval: [1 min - 18 tim 12 min]
timer

min

sek.

ESC
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OK

na7026a

Datalogstr.: [25 - 1500]
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Eksportdata
Sti: Primær > Logs > Eksportdata
Dataeksport-funktionen eksporterer en .tar file indeholdende følgende filer:
•

config.ini

•

data.txt

•

debug.txt

•

event.txt

1. Sæt et USB-drev ind i USB-porten på display-interfacet.
2. Tryk på Start dataeksport.
3. Kontrollér, at data eksporteres til USB-drevet.
4. Vent, indtil data er eksporteret, eller afbryd ved at trykke på Afbryd
dataeksport.
5. Tryk på OK, når meddelelsen “Data eksporteret korrekt. Fjern USB-enheden.”
vises.
6. Tag USB-drevet ud af display-interfacet.
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Alarmrespons
Når en alarm udløses, giver enheden dig besked på displayet på følgende måder:
•

Lysdioder på display-interfacet

•

Alarmsynbol i øverste højre hjørne af skærmbilledet

•

En akustisk alarm, der afgiver signal for hver 30 sekunder, hvis den er
aktiveret

Vis aktive alarmer
Man får adgang til Aktive alarmer skærmbilledet ved at trykke på alarmsymbolet
øverst i højre hjørne af skærmbilledet. Aktive alarmer skærmbilledet viser antal
alarmer, alvorligheden og en kort beskrivelse af alarmen.

Ryd aktive alarmer
1. Tryk på Ryd for at slette aktive alarmer.
Der vises en bekræftelse på skærmen.
2. Indtast admin-kodeordet for at slette alarmlisten.
3. Vælg Ja for at slette alle alarmer. Vælg Nej for at gå tilbage til Aktive alarmer
skærmbilledet.

Alarmtærskler
Sti: Primær > Konfiguration > Enhed > Alarmer > Tærskler
Der kan defineres tærskelværdier for at aktivere alarmer, som gør dig
opmærksom på, når tærsklen overskrides.
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•

Fødeluft høj temperatur tærskel: Tærskelværdien for høj temperatur på
fødeluften, som registreret af fødelufttemperatur-sensorerne. Hvis
temperaturen overskrider denne tærskelværdi, afgives en alarm. (0–100°C
(32–212°F))

•

Høj rækkeindløbstemperatur, tærskel: Tærskelværdien for høj
rækkeindløbstemperatur, som registreret af rækkeindløbstemperatursensorerne. Hvis temperaturen overskrider denne tærskelværdi, afgives en
alarm. (0–100°C (32–212°F))

•

Returluft høj temperatur tærskel: Tærskelværdien for høj temperatur på
den luft, der ledes ind i køleenheden. Hvis temperaturen overskrider denne
tærskelværdi, afgives en alarm. (0–100°C (32–212°F))

•

Returluftfugtighed høj tærskel: Den relative fugtighed, hvor alarmen for høj
tærskelværdi afgives. (35–90%RH)

•

Returluftfugtighed lav tærskel: Den relative fugtighed, hvor alarmen for lav
tærskelværdi afgives. (20–50%RH)

•

Tilstoppet filter Tærskel: Den trykværdi, hvor alarmen for tilstoppet filter
afgives. (24,88–236,40 Pa (0.10–0.95 in. WC))
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Alarmmeddelelser og foreslåede handlinger
Alarm- meddelelse

Alvorlighed

Påkrævet handling

Sensorfejl aktiv flowstyring

Advarsel

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

AFC firmware inkompatibilitet registreret

Kritisk

Luftfilter tilstoppet

Advarsel

Luftfilterets driftstimer overskredet

Advarsel

Fejl luftfiltertryksensor

Advarsel

•

Kontrollér revision af AFC firmware.

•

Hvis problemet fortsat findes, skal du
kontakte Schneider Electric Teknisk
Support.

•

Rengør eller udskift luftfilteret.

•

Hvis problemet fortsat findes, skal du
kontakte Schneider Electric Teknisk
Support.

Nulstil luftfilter-driftstimer efter rengøring eller
udskiftning af luftfilteret.
•

Kontrollér sensorens tilslutning.

•

Hvis problemet fortsat findes, skal du
kontakte Schneider Electric Teknisk
Support.

Afløbsbakke fuld

Advarsel

Der kan være et hardware-problem: Kontakt
Schneider Electric Teknisk Support.

Advarsel afløbsbakke

Kritisk

Der kan være et hardware-problem: Kontakt
Schneider Electric Teknisk Support.

Fejl på svømmerafbryder for lavt
kondensniveau

Kritisk

Fejl kondensatpumpe

Kritisk

Kommunikationsfejl i kondensator

Kritisk

•

Kontrollér svømmerafbryderen.

•

Hvis problemet fortsat findes, skal du
kontakte Schneider Electric Teknisk
Support.

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.
•

Kontrollér RS485 forbindelsen til
udendørsenheden.

•

Kontrollér strømforsyningen til
udendørsenheden.

•

Hvis problemet fortsat findes, skal du
kontakte Schneider Electric Teknisk
Support

Kondensatorblæser netoverspænding

Kritisk

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

Kondensatorblæser netunderspænding

Kritisk

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

Kondensatorblæser DC-link overspænding

Advarsel

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

Kondensatorblæser DC-link underspænding

Advarsel

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

Kondensatorblæser elektronik overvarme

Kritisk

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

Kondensatorblæser motor blokeret

Kritisk

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

Kondensatorblæser fejl Hall-føler

Kritisk

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

Kondensatorblæser motor overvarme

Kritisk

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

Kondensatorblæser fejl

Kritisk

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

Kommunikationsfejl kondensatorblæser

Kritisk

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

Kondensatorblæser effektmodul overvarme

Kritisk

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

Kondensatorblæser fasefejl

Kritisk

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

Kondensatorblæser kabelbrud

Kritisk

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.
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Alarm- meddelelse

Alvorlighed

Påkrævet handling

Kondensatorblæser lav hastighed

Kritisk

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

Kondensatorblæser bremsefunktion

Kritisk

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

Kondensatorblæser DC-link lav spænding

Advarsel

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

Kondensatorblæser elektronik høj temperatur

Kritisk

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

Kondensatorblæser motor høj temperatur

Kritisk

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

Kondensatorblæser effektbegrænsning

Kritisk

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

Kondensatorblæser strømbegrænsning

Kritisk

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

CPY: EA: Alarm skumdannelse

Advarsel

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

Fejl CW indløb 1 temperatursensor

Advarsel

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

Fejl i udløbstrykføler

Advarsel

EcoAisle dør åben

Advarsel

•

Kontrollér sensorens tilslutning.

•

Hvis problemet fortsat findes, skal du
kontakte Schneider Electric Teknisk
Support.

•

Kontrollér, at døren til gangens
inddæmningssystem er lukket korrekt.

•

Hvis problemet fortsat findes, skal du
kontakte Schneider Electric Teknisk
Support.

Fejl på energispare-drosselventil

Kritisk

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

Fordamperspole frostbeskyttelse

Kritisk

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

Fordamperblæser #s fejl registreret

Advarsel

Der kan være et hardware-problem: Kontakt
Schneider Electric Teknisk Support.

Fejl på fordamperblæserens strømforsyning

Kritisk

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

Fordamperblæserens strømforsyning #s fejl
registreret

Advarsel

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

Kompressor for hurtige skift

Advarsel

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

EXV-fejl

Kritisk

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

Højt hovedtryk

Kritisk

Høj fugtighed tærskelværdi overskredet

Kritisk

Høj returtemperatur

Advarsel

Høj overvarme

Kritisk

Højt fremløbstryk

Kritisk
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•

Kontrollér kondensatoren for tilstopning.

•

Hvis problemet fortsat findes, skal du
kontakte Schneider Electric Teknisk
Support.

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.
•

Kontrollér, at Returluft høj temperatur
tærskel er indstillet korrekt i Primær >
Konfiguration > Enhed > Alarmer >
Tærskler menuen.

•

Hvis problemet fortsat findes, skal du
kontakte Schneider Electric Teknisk
Support.

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.
•

Kontrollér, at Fødeluft høj temperatur
tærskel er indstillet korrekt i Primær >
Konfiguration > Enhed > Alarmer >
Tærskler menuen.

•

Hvis problemet fortsat findes, skal du
kontakte Schneider Electric Teknisk
Support
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Alarm- meddelelse

Alvorlighed

Påkrævet handling

Luftfugter (CL) Cylinder udtømt

Advarsel

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

Luftfugter (CP) for høj skalering

Advarsel

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

Luftfugter Cylinder levetid

Advarsel

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

Luftfugter (E0) konfigurationsparametre
korrupte

Advarsel

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

Luftfugter (E1) Parametre ikke downloadet

Advarsel

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

Luftfugter (E2) Fejl backuphukommelse

Advarsel

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

Luftfugter (EC) Høj vandkonduktivitet

Advarsel

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

Luftfugter (EH) Høj elektrodestrøm

Advarsel

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

Luftfugter vandtab

Advarsel

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

Luftfugter (EP) Lavt dampflow

Advarsel

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

Luftfugter (EU) Høj vandstand

Advarsel

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

Kommunikationsfejl i luftfugter

Kritisk

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

Luftfugter Cylinder levetid

Advarsel

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

Luftfugter drænfejl

Advarsel

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

Uvirksom pga. fejl

Kritisk

Der kan være et hardware-problem: Kontakt
Schneider Electric Teknisk Support.

Fejl i fordamperspoles
indløbstemperatursensor

Advarsel

Indgangsspænding ikke konfigureret

Kritisk

Utilstrækkeligt luftflow

Advarsel

Intern kommunikationsfejl

Kritisk

Lækage registreret

Kritisk

•

Kontrollér sensorens tilslutning.

•

Hvis problemet fortsat findes, skal du
kontakte Schneider Electric Teknisk
Support.

•

Kontrollér spændings-indstillingen i
Primær > Til/Fra menuen.

•

Hvis problemet fortsat findes, skal du
kontakte Schneider Electric Teknisk
Support.

•

Kontrollér, at luftåbningerne er fri for
blokeringer, og at der er tilstrækkelig
kølekapacitet i forhold til belastningen.

•

Hvis problemet fortsat findes, skal du
kontakte Schneider Electric Teknisk
Support.

Der kan være et hardware-problem: Kontakt
Schneider Electric Teknisk Support.
•

Systemet er konfigureret til at gå i
uvirksom tilstand, når der registreres en
lækage. Find årsagen til lækagen.

•

Hvis problemet fortsat findes, skal du
kontakte Schneider Electric Teknisk
Support

Lav kølevandstemperatur

Advarsel

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

Lav fugtighed tærskelværdi overskredet

Advarsel

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

Fejl nederste returtemperaturføler

Advarsel
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•

Kontrollér sensorens tilslutning.

•

Hvis problemet fortsat findes, skal du
kontakte Schneider Electric Teknisk
Support.
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Alarmer

Alarm- meddelelse

Alvorlighed

Lavt sugetryk

Kritisk

Lav overvarme

Kritisk

Fejl nederste returtemperaturføler

Advarsel

Ingen tilgængelige backupenheder

Fra pga. input-kontakt

Fejl fordamperspoles temperaturføler

Advarsel

Advarsel

Advarsel

Påkrævet handling
•

Kontrollér luftfilteret og fordamperen for
blokeringer.

•

Hvis problemet fortsat findes, skal du
kontakte Schneider Electric Teknisk
Support.

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.
•

Kontrollér sensorens tilslutning.

•

Hvis problemet fortsat findes, skal du
kontakte Schneider Electric Teknisk
Support.

•

Kontrollér, om køleenheder i gruppen har
Tilsidesættelse af enhedens rolle
indstillingen på Primær > Til/fra
skærmbilledet indstillet til Automatisk, og
at køleenheder er tilgængelige (ikke i
fejltilstand).

•

Kontrollér, at Antal backup-enheder i
Primær > Konfiguration > Gruppe >
Sammensætning menuen ikke er sat til
nul (0).

•

Hvis problemet fortsat findes, skal du
kontakte Schneider Electric Teknisk
Support.

•

Ved unormal tilstand skal du kontrollere
for fejl på fjernafbryderen og ledningerne.

•

Ingen handling påkrævet i normal tilstand.

•

Kontrollér sensorens tilslutning.

•

Hvis problemet fortsat findes, skal du
kontakte Schneider Electric Teknisk
Support.

Output-relæ #s er aktivt

Informativ

Kun informativ meddelelse: ingen handling
påkrævet.

Output-relæ #s unormalt

Kritisk

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

Vedvarende høj/lav overvarme

Kritisk

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

Vedvarende højt hovedtryk

Kritisk

Vedvarende lavt sugetryk

Kritisk

PIC #s firmware inkompatibilitet registreret

Kritisk

Primær strømkilde ikke tilgængelig

Fejl registreret i
rækkeindløbstemperatursensor
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Advarsel

Advarsel

•

Indikerer, at der har været fire
kompressor-højtryksafbrydelser på 30
minutter. Alarmer skal slettes manuelt.

•

Hvis problemet fortsat findes, skal du
kontakte Schneider Electric Teknisk
Support.

Der kan være et hardware-problem: Kontakt
Schneider Electric Teknisk Support.
•

Kontrollér revision af PIC firmware.

•

Hvis problemet fortsat findes, skal du
kontakte Schneider Electric Teknisk
Support.

•

Kontrollér strømkilden.

•

Hvis problemet fortsat findes, skal du
kontakte Schneider Electric Teknisk
Support.

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.
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Alarm- meddelelse

Alvorlighed

Høj rækkeindløbstemperatur

Advarsel

Fejl i rumfugtighedsføler registreret

Sekundær strømkilde ikke tilgængelig

Advarsel

Advarsel

Påkrævet handling
•

Kontrollér, at temperatursensoren er
tilsluttet og placeret korrekt.

•

Kontrollér, at Høj
rækkeindløbstemperatur, tærskel er
indstillet korrekt i Primær >
Konfiguration > Enhed > Alarmer >
Tærskler menuen.

•

Hvis problemet fortsat findes, skal du
kontakte Schneider Electric Teknisk
Support.

•

Kontrollér sensorens tilslutning.

•

Hvis problemet fortsat findes, skal du
kontakte Schneider Electric Teknisk
Support.

•

Kontrollér strømkilden.

•

Hvis problemet fortsat findes, skal du
kontakte Schneider Electric Teknisk
Support.

Fejl sugetryksføler

Advarsel

Der kan være et hardware-problem: Kontakt
Schneider Electric Teknisk Support.

Sugetryk for lavt ved start

Kritisk

Der kan være et hardware-problem: Kontakt
Schneider Electric Teknisk Support.

Uventet antal AFC-enheder

Advarsel

Uventet antal enheder i gruppen

Uventet antal lækagedetektorer til stede

Advarsel

Advarsel

Uventet antal rækkeindløbstemperaturfølere
til stede

Advarsel

Enhedens driftstimer overskredet

Advarsel

Fejl øverste returtemperaturføler
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Advarsel

•

Kontrollér, at antallet af fysiske AFCenheder er indstillet korrekt i Primær >
Konfiguration > Service >
Inddæmningssystemer.

•

Hvis problemet fortsat findes, skal du
kontakte Schneider Electric Teknisk
Support.

•

Kontrollér gruppens CAN-forbindelse.

•

Kontrollér, at antal enheder i gruppen er
korrekt (Primær > Konfiguration >
Gruppe > Sammensætning).

•

Hvis problemet fortsat findes, skal du
kontakte Schneider Electric Teknisk
Support

•

Kontrollér indstillingen for Antal
lækagedetektorer i enheden i Primær >
Konfiguration > Enhed > Komponenter
menuen.

•

Hvis problemet fortsat findes, skal du
kontakte Schneider Electric Teknisk
Support.

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.
•

Foretag vedligeholdelse af enheden.

•

Hvis problemet fortsat findes, skal du
kontakte Schneider Electric Teknisk
Support.

•

Kontrollér sensorens tilslutning.

•

Hvis problemet fortsat findes, skal du
kontakte Schneider Electric Teknisk
Support.

67

ACRH301 og ACHU300 serien

Alarmer

Alarm- meddelelse

Alvorlighed

Fejl øverste indløbstemperaturføler

Advarsel

VFD kommunikationsfejl

Kritisk

Påkrævet handling
•

Kontrollér sensorens tilslutning.

•

Hvis problemet fortsat findes, skal du
kontakte Schneider Electric Teknisk
Support.

•

Kontrollér RS485 forbindelsen til
udendørsenheden.

•

Kontrollér strømforsyningen til
udendørsenheden.

•

Hvis problemet fortsat findes, skal du
kontakte Schneider Electric Teknisk
Support

VFD styrekort for høj temperatur

Kritisk

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

VFD styrekort for høj temperatur Advarsel

Advarsel

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

VFD styrespænding overbelastning

Advarsel

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

VFD strømstyrke grænse overskredet

Advarsel

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

VFD strømstyrke overbelastning

Kritisk

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

VFD strømstyrke overbelastning Advarsel

Advarsel

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

VFD DC Link høj spænding

Advarsel

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

VFD DC Link lav spænding

Advarsel

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

VFD DC overspænding

Kritisk

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

VFD DC overspænding Advarsel

Advarsel

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

VFD DC underspænding Advarsel

Advarsel

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

VFD drev initialiseret til standard

Kritisk

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

VFD jordforbindelse fejl

Kritisk

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

Kompressor højt hovedtryk kontakt udløst

Kritisk

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

VFD tilstrømningsfejl

Kritisk

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

VFD intern fejl

Kritisk

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

VFD drev initialiseringsfejl

Kritisk

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

VFD net fasetab

Kritisk

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

VFD motor for høj temperatur

Kritisk

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

VFD motor fase U mangler

Kritisk

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

VFD motor fase V mangler

Kritisk

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

VFD motor fase W mangler

Kritisk

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

VFD motor termomodstand for høj temperatur

Kritisk

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

VFD spidsværdi overstrøm

Kritisk

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

VFD vedvarende trips

Kritisk

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

VFD effektkort temperatur

Kritisk

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

VFD kortslutning

Kritisk

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

VFD hastighed ikke inden for grænser

Advarsel

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

VFD momentgrænse overskredet

Kritisk

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.

VFD VDD1 lav fødespænding

Kritisk

Kontakt Schneider Electric Teknisk Support.
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Netværksstyringskort
Lynkonfiguration
Enheden leveres med et netværksstyringskort, der gør det muligt at styre
enheden via et netværk. Du skal konfigurere netværksstyringskortet for at kunne
styre denne enhed via et netværk.

Oversigt
Du skal konfigurere følgende TCP/IP indstillinger, før netværksstyringskortet kan
køre på et netværk:
•

Netværksstyringskortets IP-adresse

•

Undernetmasken

•

Standard gateway
BEMÆRK: Brug aldrig loopback adressen (127.0.0.1) som standard
gateway-adresse til netværksstyringskortet. Dette vil deaktivere kortet,
hvorefter du bliver nødt til at nulstille TCP/IP indstillingerne til deres
standardværdier med et lokalt serielt login.
BEMÆRK: Hvis ingen standard gateway er tilgængelig, skal du bruge IPadressen på en computer, som findes i samme undernet som
netværksstyringskortet, og som normalt kører. Netværksstyringskortet
anvender standard gatewayen til at teste netværket, når der ikke er
megen trafik.
Se “Watchdog-funktioner” i “Indledningen” i brugervejledningen
eller online-vejledningen for at få mere information om standard
gatewayens watchdog-rolle.

TCP/IP konfigurationsmetoder
Brug en af følgende metoder til definition af de TCP/IP indstillinger, som
netværksstyringskortet skal bruge:
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•

Hjælpeprogram til konfiguration af enheds-IP (se Hjælpeprogram til
konfiguration af enheds-IP, side 70 for mere information).

•

BootP- eller DHCP-server (se BootP og DHCP konfiguration, side 70 for mere
information).

•

Lokal computer (se Lokal adgang til kommandolinje-interfacet (CLI), side 73
for mere information).

•

Netværksopkoblet computer (se Fjernadgang til kommandolinje-interfacet
(CLI), side 72 for mere information).
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Hjælpeprogram til konfiguration af enheds-IP
Hjælpeprogrammet til konfiguration af enheds-IP anvendes til registrering og
konfiguration af netværksstyringskort, der ikke har tildelte IP-adresser.
Hjælpeprogrammet til konfiguration af enheds-IP kører på Microsoft® Windows®
2000, Windows 2003, Windows Server® 2003, Windows Server 2012 og på 32- og
64-bit versioner af Windows XP, Windows Vista, Windows 2008, Windows 7,
Windows 8, Windows 10 og Windows 2012 styresystemer.
Hjælpeprogrammet til konfiguration af enheds-IP understøtter
netværksstyringskort med en firmware-version 3.x.x eller nyere, og er kun til IPv4.
BEMÆRK: De fleste software-firewalls skal deaktiveres midlertidigt, så
hjælpeprogrammet kan finde netværksstyringskort, der ikke er konfigurerede.
Vedrørende konfiguration af et eller flere netværksstyringskort fra en
brugerkonfigurationsfil, se brugervejledningen eller online-vejledningen.
1. Du kan downloade hjælpeprogrammet til konfiguration af enheds-IP på www.
schneider-electric.com eller www.apc.com (søg på “Device IP Configuration
Wizard”).
2. Installér og kør hjælpeprogrammet til konfiguration af enheds-IP.
3. Følg anvisningerne på skærmen.
BEMÆRK: Hvis du lader funktionen Start a Web browser when finished
(start en webbrowser efter afslutning) være aktiveret, kan du anvende apc
(standard) både som brugernavn og kodeord.

.ini fil utility
Du kan anvende .ini file export utility til at eksportere .ini fil indstillinger fra
konfigurerede netværksstyringskort til et eller flere ikke-konfigurerede
netværksstyringskort.

BootP og DHCP konfiguration
Standard TCP/IP konfiguration, DHCP forudsætter, at en korrekt konfigureret
DHCP-server er tilgængelig, så der kan foretages TCP/IP-indstillinger for
netværksstyringskort. Mulige indstillinger er Manuel, DHCP eller BOOTP.
Hvis der hverken findes en DHCP- eller en BOOTP-server, se da
Hjælpeprogram til konfiguration af enheds-IP, side 70 eller Fjernadgang
til kommandolinje-interfacet (CLI), side 72 for mere information om
konfiguration af TCP/IP indstillinger.
BOOTP: For at netværksstyringskortet kan anvende en BOOTP-server til
konfiguration af dets TCP/IP indstillinger, skal det finde en korrekt konfigureret
RFC951-kompatibel BOOTP-server.
1. Indtast netværksstyringskortets MAC-adresse i BOOTP-serverens
BOOTPTAB-fil samt undernetmaskens IP-adresse, standard gatewayen og et
optionalt bootup filnavn.
BEMÆRK: Du finder MAC-adressen på enhedens typeskilt. MACadressen vises også på display-interfacet under Primær > Om > Display
> Enhed
2. Når netværksstyringskortet genstarter, får det TCP/IP indstillinger fra
BOOTP-serveren.
•
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Hvis du har specificeret et bootup filnavn, vil netværksstyringskortet
forsøge at overføre denne fil fra BOOTP-serveren med TFTP eller FTP.
Netværksstyringskortet overtager alle indstillinger der er specificeret i
bootup-filen.
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•

Hvis du ikke har specificeret et bootup filnavn, kan
netværksstyringskortet konfigureres via fjernadgang med CLI eller webinterfacet. Brugernavnet og kodeordet er begge apcsom standard.
Vedrørende dannelse af bootup-filen, se din BOOTP
serverdokumentation.

DHCP: Du kan anvende en RFC2131/RFC2132-kompatibel DHCP-server til
konfiguration af TCP/IP indstillinger for netværksstyringskortet.
Se “DHCP konfiguration” i online-vejledningen med flere detaljer om,
hvordan en DHCP kan konfigurere netværksindstillingerne for et
netværksstyringskort.
1. Netværksstyringskortet sender en DHCP forespørgsel, der identificerer sig
selv med følgende:
•

Vendor Class Identifier/VCI (som standard APC)

•

Client Identifier (som standard netværksstyringskortets MAC-adresse)

•

User Class Identifier (som standard identifikationen af den
applikationsfirmware, der er installeret på netværksstyringskortet)

2. En korrekt konfigureret DHCP-server svarer med et DHCP-tilbud, der
omfatter alle de indstillinger, som netværksstyringskortet skal bruge til
netværkskommunikation. DHCP-tilbuddet omfatter også VSI-optionen
(Vendor Specific Information) (DHCP option 43). Hvis netværksstyringskortet
er konfigureret til det, ignorerer det DHCP-tilbud, som ikke omfatter APC
cookien i DHCP option 43 med følgende hexadecimal-format:
Option 43 = 01 04 31 41 50 43
hvor
•

Første byte (01) er koden

•

Anden byte (04) er længden

•

De resterende bytes (31 41 50 43) er APC cookien (som standard ikke
påkrævet)
Se din DHCP-serverdokumentation vedrørende tilføjelse af en kode til
VSI-optionen.

Brug funktionen Avanceret i TCP/IP menuen for at ændre DHCP Cookie Is
indstillingen for kommandolinje-interfacet (CLI).
Se yderligere information i Lokal adgang til kommandolinje-interfacet
(CLI), side 73.
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Kommandolinje-interface (CLI)
Du kan bruge kommandolinje-interfacet (CLI) til at få vist status på enheden samt
til konfiguration og styring af enheden. Endvidere gør CLI det muligt at lave scripts
til automatiseret drift. Du kan konfigurere alle parametre på enheden (inklusive
dem, hvor der ikke findes specifikke CLI kommandoer) ved at anvende CLI til
overførsel af en INI-fil til enheden. CLI anvender XMODEM til overførslen, men du
kan dog ikke læse den aktuelle INI-fil via XMODEM.

Fjernadgang til kommandolinje-interfacet (CLI)
Fra enhver computer på samme netværk som netværksstyringskortet kan du
anvende ARP og ping for at tildele en IP-adresse til netværksstyringskortet og
derefter anvende Telnet for at få adgang til CLI på dette netværksstyringskort og
konfigurere de øvrige TCP/IP indstillinger.
BEMÆRK: Når et netværksstyringskort har fået konfigureret dets IP-adresse,
kan du anvende Telnet, uden først at anvende ARP og ping, for at få adgang til
dette netværksstyringskort.
1. Brug netværksstyringskortets MAC-adresse i ARP kommandoen for at
definere en IP-adresse til netværksstyringskortet. For eksempelvis at definere
en IP-adresse 156.205.14.141 til et netværksstyringskort, der har MAC
adressen 00 c0 b7 63 9f 67, skal du anvende en af følgende kommandoer:
BEMÆRK: Du finder MAC-adressen på enhedens typeskilt. MACadressen vises også på display-interfacet under Primær > Om > Display
> Enhed.
•

Windows kommando-format:
arp -s 156.205.14.141 00-c0-b7-63-9f-67

•

LINUX kommando-format:
arp -s 156.205.14.141 00:c0:b7:63:9f:67

2. Brug en ping med en størrelse på113 bytes for at tildele IP-adressen defineret
af ARP-kommandoen. Brug en af følgende ping-kommandoer til IP-adressen
defineret i trin 1:
•

Windows kommando-format:
ping 156.205.14.141 -l 113

•

LINUX kommando-format:
ping 156.205.14.141 -s 113

3. Brug Telnet for at få adgang til netværksstyringskortet via dets nyligt tildelte
IP-adresse. Eksempelvis
Telnet 156.205.14.141
4. Brug apc både som brugernavn og kodeord.
5. Kontakt din netværksadministrator for at få IP-adresse, undernetmaske og
standard gateway til netværksstyringskortet.
6. Brug de tre kommandoer for at konfigurere netværksindstillingerne (tekst i
kursiv angiver en variabel):
a. tcpip -i din IP-adresse
b. tcpip -s din undernetmaske
c. tcpip -g din standard gateway
For hver variabel skal du indtaste en numerisk værdi i formatet xxx.xxx.xxx.
xxx.
For eksempelvis at indstille en system IP-adresse som 156.205.14.141 skal
du indtaste følgende kommando og trykke på ENTER:
tcpip -i 156.205.14.141
7. Skriv reboot. Netværksstyringskortet genstarter for at foretage
ændringerne.
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Lokal adgang til kommandolinje-interfacet (CLI)
Du kan anvende en computer forbundet med den serielle port foran på displayet
for at få adgang til CLI.
1. Vælg en seriel port på den lokale computer, og deaktivér alle tjenester, der
anvender denne port.
2. Brug det medfølgende serielle kabel for at forbinde den valgte serielle port
med den foran på displayet.
3. Kør et terminalprogram (såsom HyperTerminal®, TeraTerm eller PuTTY), og
konfigurér den valgte port til 9600 bps, 8 data bits, ingen paritet, 1 stop bit og
ingen flowstyring.
4. Gem ændringerne.
5. Tryk på ENTER, flere gange om nødvendigt, for at få vist Brugernavn
prompten.
6. Brug apc som brugernavn og kodeord.
7. Kontakt din netværksadministrator for at få IP-adresse, undernetmaske og
standard gateway til netværksstyringskortet.
8. Brug de tre kommandoer for at konfigurere netværksindstillingerne (tekst i
kursiv angiver en variabel):
a. tcpip -i din IP-adresse
b. tcpip -s din undernetmaske
c. tcpip -g din standard gateway
For hver variabel skal du indtaste en numerisk værdi i formatet xxx.xxx.xxx.
xxx. For eksempelvis at indstille en system IP-adresse som 156.205.14.141
skal du indtaste følgende kommando og trykke på ENTER:
tcpip -i 156.205.14.141
9. Skriv reboot. Netværksstyringskortet genstarter for at foretage
ændringerne.

Sådan anvendes CLI
På kommandolinje-interfacet kan du med kommandoer få vist og konfigurere
udstyrets indstillinger. For at bruge en kommando skal du indtaste kommando,
funktion (hvis relevant) og alle relevante parametre, og derefter trykke på ENTER.
Kommandoer og parametre kan skrives med småt, med stort eller blandet.
Funktioner skelner mellem store og små bogstaver.
I forbindelse med anvendelse af CLI kan du også gøre følgende:
•

Indtast ? og tryk på ENTER for at få vist en liste med tilgængelige
kommandoer, baseret på din kontotype.

•

For at få information om en specifik kommandos formål og syntaks, skal du
indtaste kommandoen, et mellemrum, og ? eller ordet help. Hvis du f.eks. vil
have vist konfigurationsmuligheder for RADIUS, skal du indtaste
radius ?
eller
radius help
BEMÆRK: Se med mere detaljeret information.
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•

Tryk på OP-piletasten for at få vist kommandoen, som senest er blevet
indtastet i sessionen. Brug OP- og NED-pilene til at scrolle gennem en liste
med op til ti tidligere kommandoer.

•

Indtast mindst et bogstav fra en kommando, og tryk på TAB-tasten for at
scrolle gennem en liste med gyldige kommandoer, der matcher den tekst, du
indtastede i kommandolinjen.
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•

Indtast exit, quit, eller bye for at afbryde forbindelsen til CLI.

Kommando-hjælp syntaks
Når du bruger ? eller hjælp for at få information om en specifik kommando,
definerer den følgende syntaks, hvordan denne kommando kan anvendes:
Emne

Beskrivelse

-

Optioner indledes med en bindestreg.

[...]

Hvis en kommando accepterer flere optioner, eller hvis en option accepterer
indbyrdes ekskluderende argumenter, kan værdierne stå i parenteser.

<...>

Definitioner på optioner står i vinkelparenteser. Eksempelvis: -dp <device
password>

|

En lodret linje mellem emner i parenteser eller vinkelparenteser angiver, at
emnerne er gensidigt ekskluderende. Du skal bruge et af disse emner.

Eksempel på en kommando, der understøtter flere optioner:
ftp [-p <port number>] [-S <enable | disable>]
I dette eksempel accepterer ftp-kommandoen optionen -p, som definerer
portnummeret, og optionen -S, som aktiverer eller deaktiverer FTP-funktionen.
For at ændre FTP portnummeret til 5010 og at aktivere FTP:
1. Indtast ftp-kommandoen, port-optionen og argument 5010:
ftp -p 5010
2. Når den første kommando er udført, skal du indtaste ftp-kommandoen,
aktivere/deaktivere optionen og aktiveringsvalget:
ftp -S enable
Eksempel på en kommando, der accepterer gensidigt ekskluderende
argumenter for en option:
alarmcount -p [all | warning | critical]
I dette eksempel accepterer optionen -p kun tre argumenter: all, warning, eller
critical. Hvis du f.eks. vil have vist antal aktive kritiske alarmer, skal du
indtaste:
alarmcount -p critical
Kommandoen slår fejl, hvis du indtaster et argument, der ikke er specificeret.

Kommando-responskoder
Kommando-responskoder gør det muligt for scriptede driftsforløb at detektere
fejltilstande pålideligt uden at skulle matche fejlmeldingstekster. Alle CLI
kommandoer udsender:
<three digit response code>:<space> (efterfulgt af en læsbar responsmeddelelse)
Dette kan være efterfulgt af <cr><lf> og kommandoens output (hvis relevant).
Eksempel: E000: Success (efterfulgt af kommandoens output, hvis relevant)
Succesfuldt udførte kommandoer har en responskode under 100. En
responskode på 100 eller derover angiver en fejl af en art.
E [0-9] [0-9] [0-9]: Fejlmelding

Anførelse af argument
Argumentværdier kan indrammes af dobbelte anførselstegn (ASCII 0x22).
Strengværdier, der starter ellert slutter med mellemrum eller indeholder kommaer
eller semikoloner, skal indrammes af anførselstegn for både input og output.
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Anførselstegn og backslash ("\", decimalkode 92) tegn, der vises inde i strenge
bør IKKE indkodes med brug af almindelige escape-sekvenser (se Escapesekvenser nedenfor).
Alle binære tegn (ASCII decimalområder 0..31, 127..159) som vises inde i
strenge, behandles som ulæselige tegn og afvises. Når et anførsels- eller
backslash-tegn er en del af en input-streng, skal input-strengen stå i dobbelte
anførselstegn.

Escape-sekvenser
Escape-sekvenser, normalt en backslash efterfulgt af et lille bogstav eller af en
kombination af numeriske tegn, ignoreres og bør ikke anvendes til indkodning af
binære data eller kombinationer af andre specialtegn og tegn.
Resultatet af hver escape-sekvens parses, som om den både er en backslash og
det normale escape-tegn.
Eksempel: <command> <arg1> [<agr2> <arg3a | arg3b> [<arg4a | arg4b
| arg4c>]]
•

arg1 skal anvendes, men arg2 - 4 er frivillige.

•

Hvis arg2 anvendes, så skal arg3a eller arg3b også anvendes.

•

arg4 er frivillig, men arg1 - 3 skal gå forud for arg4.

For de fleste kommandoer gælder, at hvis det sidste argument udelades, giver
kommandoen information, ellers anvendes det sidste argument til ændring/
definition af ny information.
Eksempel:
apc>ftp -p (displays the port number when omitting the arg2)
E000: Success
FTP Port: 5001
apc>ftp -p 21 (sets the port number to arg2)
E000: Success

Prompts til bruger-input ved kørsel af en kommando
Nogle kommandoer kræver yderligere bruger-input (f.eks. transfer .ini med
forespørgsel på baudrate). Der er en fast timeout på 1 minut for disse prompts.
Hvis ikke du indtaster en tekst inden for timeout-perioden, viser kommandoen
E100: Command Failed. og kommando -prompten vises igen.

Skilletegn
CLI anvender <space> (ASCII 0x20) som skilletegn mellem kommandoer og
argumenter. Ekstra blanktegn mellem kommandoer og argumenter ignoreres.
Kommando-responser har alle felter afgrænset med kommaer for at opnå effektiv
parsing.

Option- og argumentinputs
Hvis der indtastes en kommando uden optioner eller argumenter, returneres den
aktuelle værdi for alle tilgængelige optioner fra denne kommando.
Hvis der indtastes en kommando og en option uden argumenter, returneres kun
den aktuelle værdi for denne option.
Enhver kommando efterfulgt af et spørgsmålstegn ? viser hjælp med en forklaring
af kommandoen.
<space> :: = (" " | multiple" ")
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<valid letter_number> ::= (a-z | A-Z | 0-9)
<string> :: = (1 - 64 fortløbende gyldige ASCII tegn, der kan udskrives [fra hex
0x20 til 0x7E inklusive] )
BEMÆRK: Hvis strengen indeholder en tom plads, SKAL hele strengen stå i
citationstegn (" ").
<option> :: = "-"(<gyldigt bogstav_tal> | <gyldigt bogstav_tal><gyldigt bogstav_
tal>)
<argument> : := <helpArg> | <alarmcountArg> | <bootArg> | <cdArg>
| <consoleArg> | <dateArg> | <deleteArg> | <ftpArg> | <pingArg> |
<portspeedArg> | <promptArg> | <radiusArg> | <resettodefArg> |
<systemArg> | <tcpipArg> | <userArg> | <webArg> | <string>
<optionArg> ::= <option><argument>
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? eller help
Adgang: Superbruger, Administrator, Enhedsbruger, Read Only bruger
Beskrivelse: Få vist en liste med alle tilgængelige CLI kommandoer for din
kontotype. Indtast kommandoen efterfulgt af et spørgsmålstegn for at få vist
hjælpetekst for en specifik kommando.
Parametre: [<command>]
Eksempel 1:
apc> ?
System Commands:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
For command help: command ?
?
about
alarmcount boot
bye
cd
cipher

clrrst

console

date

delete

dir

dns

email

eventlog

exit

firewall

format

ftp

help

lang

lastrst

ledblink

logzip

netstat

ntp

ping

portspeed

prompt

pwd

quit

radius

reboot

resetToDef

session

smtp

snmp

snmptrap

snmpv3

system

tcpip

tctpip6

user

userdflt

web

whoami

xferINI

xferStatus

Eksempel 2:
apc> help boot
Usage: boot - - Configuraiton Options
boot

[-b <dhcpBootp | dhcp | bootp | manual>] (IPv4 Boot Mode)
[-c <enable | disable>] (Require DHCPv4 Cookie)
[-v <vendor class>]
[-i <client id>]
[-u <user class>]

Fejlmelding: E000, E102
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om
Adgang: Superbruger, Administrator, Enhedsbruger, Read Only bruger
Beskrivelse: Viser systeminformation (modelnummer, serienummer,
produktionsdato, osv.)
Parametre: Ingen.
Eksempel:
apc> about
E000: Success
–-––––––
Model Number:

AP9XXX

Serial Number:

ST0913012345

Hardware Revision:

HW05

Manufacture Date:

6/23/2018

MAC Address:

00 05 A2 18 00 01

Management Uptime:

0 Days 1 Hour 42 Minutes

Network Management Card
-------Model Number:

AP9538

Serial Number:

5A1751T81927

Application Module
-------Name:

nb250

Version:

v6.7.2.

Date:

Feb 5 2019

Time:

17:27:33

APC OS (AOS)
-------Name:

aos

Version:

v6.7.2

Date:

Jan 24 2019

Time:

16:59:36

APC Boot Monitor
-------Name:

bootmon

Version:

v1.0.8

Date:

Apr 8 2014

Time:

10:59:40

Fejlmelding: E000
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alarm-optælling
Adgang: Superbruger, Administrator, Enhedsbruger, Read Only bruger
Beskrivelse: Viser alarmer, som findes i systemet.
Parametre:
Option

Argument

Beskrivelse

-p

all

Få vist antal aktive alarmer rapporteret af Rack. Der vises
information om alarmerne i hændelsesloggen.

warning

Få vist antal aktive advarselsalarmer.

critical

Få vist antal aktive kritiske alarmer.

Eksempel: For at få vist alle aktive alarmer, skal du indtaste:
apc> alarmcount
E000: Success
AlarmCount: 0

Fejlmelding: E000, E102
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boot
Adgang: Superbruger, administrator
Beskrivelse: Få vist eller definér netværks-opstartskonfigurationen på enheden,
såsom setting boot tilstand (DHCP vs BOOTP vs MANUAL).
Parametre:
Option

Argument

Beskrivelse

-b
<boot
mode>

dhcp | bootp | manual

Definerer, hvordan TCP/IP-indstillinger bliver
konfigureret, når starter, nulstilles eller genstarter.
med information om hver boot mode indstilling.

-c

[<enable | disable>]
(Require DHCP Cookie)

Kun dhcp boot mode. Aktiverer eller deaktiverer
kravet om, at DHCP-serveren leverer APC-cookien.

-v

[<vendor class>]

Leverandørklasse er APC.

-i

[<client id>]

MAC-adressen på s NMC, der identificerer den unikt
på netværket.

-u

[<user class>]

Navnet på programmets firmwaremodul.

Eksempel:
apc> boot
E000: Success
Boot Mode:

manual

DHCP Cookie:

enable

Vendor Class:

<device class>

Client ID:

XX XX XX XX XX XX

User Class:

<user class>

Fejlmelding: E000, E102
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bye, exit eller quit
Adgang: Superbruger, Administrator, Enhedsbruger, Read Only bruger
Beskrivelse: Forlad CLI.
Parametre: Ingen.
Eksempel 1:
apc> bye
Connection Closed — bye

Fejlmelding: Ingen.

cd
Adgang: Superbruger, Administrator, Enhedsbruger, Read Only bruger
Beskrivelse: Gør det muligt for brugeren at definere filsystemets arbejdsbibliotek.
Arbejdsbiblioteket sættes tilbage til rodbiblioteket ‘/’ når brugeren logger ud af CLI.
Parametre: <biblioteksnavn>
Eksempel:
apc> cd logs
E000: Success

apc> cd /
E000: Success

Fejlmelding: E000, E102
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cipher
Adgang: Superbruger, administrator
Beskrivelse: Aktivering eller deaktivering af kryptografiske algoritmer for Web UI
sessioner. Du kan ikke aktivere eller deaktivere disse algoritmer direkte fra Web
UI. Du skal genstarte din NMC efter aktivering eller deaktivering af algoritmerne
for at gennemføre ændringerne.
Der er tre kategorier af algoritmer: Autentificeringsalgoritmer, Block Cipheralgoritmer og MAC-algoritmer. Tilgængelige og blokerede Cipher Suites er også
anført.
BEMÆRK: Deaktivering af den eneste algoritme vil blokere alle SSL/TLS
sessioner og HTTPS adgang fungerer eventuelt ikke, afhængigt af din
browser og dens konfiguration.
Parametre:
Option

Argument

Beskrivelse

-3des

enable | disable

Aktivering eller deaktivering af Triple DES.

-aes

enable | disable

Aktivering eller deaktivering af Advanced Encryption
Standard (AES).

-dh

enable | disable

Aktivering eller deaktivering af Diffie-Hellman (DH).

-rsake

enable | disable

Aktivering eller deaktivering af RSA nøgleudveksling.

-rsaau

enable | disable

Aktivering eller deaktivering af RSA autentificering.

-sha1

enable | disable

Aktivering eller deaktivering af Secure Hash
Algorithm 1 (SHA-1).

-sha2

enable | disable

Aktivering eller deaktivering af Secure Hash
Algorithm 2 (SHA-2).

-ecdhe

enable | disable

Aktivering eller deaktivering af Elliptic Curve DiffieHellman Exchange (ECDHE).

Eksempel 1: Deaktivering af triple-DES block cipher.
apc> cipher –3des
E000: Success
Reboot required for change to take effect.

Fejlmelding: E000, E102
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clrrst
Adgang: Superbruger, administrator
Beskrivelse: Slet årsag til nulstilling.
Parametre: Ingen.
Eksempel:
apc> clrrst
E000: Success

Fejlmelding: E000

konsol
Adgang: Superbruger, administrator
Beskrivelse: Definér, om brugeren kan få adgang til CLI via Telnet, hvilket er
aktiveret som standard, eller via Secure SHell (SSH), som beskytter ved at
overføre brugernavne, kodeord og data i krypteret form. Du kan ændre Telnet eller
SSH portindstillingen for yderligere sikkerhed. Alternativt kan du deaktivere
netværksadgang til CLI.
Parametre:
Option

Argument

Beskrivelse

-s

<enable | disable>
(ssh)

Aktivér eller deaktivér adgang til CLI via SSH. Aktivering
af SSH aktiverer SCP.

-t

<enable | disable>
(telnet)

Deaktivér eller aktivér adgang til CLI via Telnet.

-pt

<telnet port n>

Definér Telnet porten til kommunikation med (23 som
standard).

-ps

<SSH port n>

Definér SSH porten til kommunikation med (22 som
standard).

-b

2400 | 9600 | 19200 |
38400

Konfigurér hastigheden på den serielle portforbindelse
(9600 bps som standard).

Eksempel 1: For at aktivere SSH adgang til CLI skal du indtaste
apc> console -s enable
E002: Success
Reboot required for change to take effect.

Eksempel 2: For at ændre Telnet porten til 5000 skal du indtaste
apc> console -pt 5000
E000: Success
Reboot required for change to take effect.

Fejlmelding: E000, E102
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dato
Adgang: Superbruger, administrator
Beskrivelse: Få vist og indstil dato og tid for systemet. .
Parametre:
Option

Argument

Beskrivelse

-d

<"datestring">

Indstil aktuel dato. Formatet skal matche den aktuelle -f
indstilling.

-t

<00:00:00>

Konfigurér aktuel tid, i timer, minutter og sekunder. Brug
24-timers format.

-f

<mm/dd/yy | dd.mm.
yyyy | mmm-dd-yy |
dd-mmm-yy |
yyyy-mm-dd>

Vælg det numeriske format til visning af alle datoer i
dette bruger-interface. Hvert bogstav m (for måned), d
(for dag) og y (for år) repræsenterer et numerisk tegn.
Dage og måneder med et enkelt ciffer vises med et
foranstillet nul.

-z

<time zone offset>

Indstil afvigelsen fra Greenwich Mean Time (GMT) for at
specificere din tidszone. Derved kan du synkronisere
med andre personer i forskellige tidszoner.

Eksempel 1: For at få vist datoen i formatet yyyy-mm-dd skal du indtaste
apc> date -f yyyy-mm-dd
E000: Success
* Reboot required for change to take effect

Eksempel 2: For at definere datoen som 1. juli 2018 skal du indtaste
apc> date -d “2018-07-01”
E000: Success
* Reboot required for change to take effect

Eksempel 3: For at definere tiden som 17:21:03 skal du indtaste
apc> date -t 17:21:03
E000: Success
* Reboot required for change to take effect

Fejlmelding: E000, E100, E102

slet
Adgang: Superbruger, administrator
Beskrivelse: Slet en fil i filsystemet.
Parametre:
Argument

Beskrivelse

<file name>

Indtast navnet på den fil, som skal slettes.

Eksempel:
apc> delete /event.txt
E000: Success

Fejlmelding: E000, E102
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dir
Adgang: Superbruger, Administrator, Enhedsbruger, Read Only bruger
Beskrivelse: Viser indholdet af arbejdsbiblioteket.
Parametre: Ingen.
Eksempel:
apc> dir
E000: Success
–wx-wx-wx 1 apc

apc

3145728 Jun 23 2018 aos.bin

–wx-wx-wx 1 apc

apc

3145728 Jun 23 2013 app.bin

-rw-rw-rw- 1 apc

apc

45000 Jul 1 2018 config.ini

drwxrwxrwx 1 apc

apc

0 Mar 18 2018 ssl/

drwxrwxrwx 1 apc

apc

0 Mar 18 2018 ssh/

drwxrwxrwx 1 apc

apc

0 Mar 18 2018 logs/

drwxrwxrwx 1 apc

apc

0 Mar 18 2018 sec/

drwxrwxrwx 1 apc

apc

0 Mar 18 2018 dbg/

drwxrwxrwx 1 apc

apc

0 Mar 18 2018 fwl/

drwxrwxrwx 1 apc

apc

0 Mar 18 2018 rms/

Fejlmelding: E000
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dns
Adgang: Superbruger, Administrator
Beskrivelse: Konfigurér indstillinger for det manuelle domænenavnsystem
(DNS).
Parametre:
Option

Argument

Beskrivelse

-OM

<enable | disable>

Tilsidesæt manuel DNS.

-p

<primary DNS
server>

Definér den primære DNS server.

-s

<secondary DNS
server>

Definér den sekundære DNS server.

-d

<domain name>

Definér domænenavnet.

-n

<domain name IPv6>

Definér domænenavnet IPv6.

-h

<host name>

Definér hostnavnet.

-y

<enable | disable>

System-værtsnavn synk

Eksempel:
apc> dns -h myHostName
E000: Success

Fejlmelding: E000, E102
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email
Adgang: Superbruger, Administrator
Beskrivelse: Konfiguration af email-parametre.
Parametre:
Option

Argument

-g[n]

<enable | disable> (Generation)

-t[n]

<To Address>

-o[n]

<long | short> (Format)

-l[n]

<Language Code>

-r[n]

<Local | recipient | custom> (Route)

Custom Route Option
-f[n]

<From Address>

-s{n}

<SMTP Server>

-p[n]

<Port>

-a[n]

<enable | disable> (Authentication)

-u[n]

<User Name>

-w[n]

<Password>

-e[n]

<none | ifsupported | always | implicit> (Encryption)

-c[n]

<enable | disable > (Required Certificate)

-i[n]

<Certificate File Name>

n = Email-modtager nummer 1, 2, 3 eller 4

Eksempel:
apc> email -o2 short
E000: Success

Fejlmelding: E000, E102
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hændelseslog
Adgang: Superbruger, Administrator, Enhedsbruger, Read Only bruger
Beskrivelse: Få vist dato og tid, hvor du hentede hændelsesloggen. Få vist status
for Rack, og status for sensorer forbundet med Rack. Få vist de seneste enhedshændelser, samt data og tidspunkt for forekomsten.
Parametre: Brug følgende taster til navigation i hændelsesloggen:
Tast

Beskrivelse

Esc

Luk hændelsesloggen og gå tilbage til CLI.

Enter

Opdatér log-displayet. Brug denne kommando til visning af hændelser, som er
registreret, siden du sidst hentede og fik vist loggen.

Mellemrumstast

Få vist næste side i hændelsesloggen.

B

Få vist forrige side i hændelsesloggen. Denne kommando er ikke tilgængelig på
hændelsesloggens startside.

D

Slet hændelsesloggen. Følg prompts for at bekræfte eller annullere sletningen.
Slettede hændelser kan ikke hentes.

Eksempel:
apc> eventlog
E000: Success
—— Event Log ———————————————————————————————————————————————————
Time:
13:22:26
——————————————————————————————————
Date: 08/
30/2018

Date

Time

User

Event

————————————————————————————————————————————————————————————————————
13:17:System:
Set Time.
22
13:16:System:
Configuration change. Date format
08/30/2018
57
preference.
13:16:System:
Set Date.
08/30/2018
49
13:16:System:
Configuration change. Date format
08/30/2018
35
preference.
13:16:System:
Set Date.
08/30/2018
08
13:15:System:
Set Time.
08/30/2018
30
13:15:System:
Set Time.
08/30/2018
00
13:13:System:
Set Date.
08/30/2018
58
13:12:System:
Set Date.
08/30/2018
22
13:12:System:
Set Date.
08/30/2018
08
13:11:System:
Set Date.
08/30/2018
41
<ESC>- Exit, <ENTER>- Refresh, <SPACE>- Next, <D>- Delete
08/30/2018

Fejlmelding: E000, E100
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exit
Adgang: Superbruger, Administrator, Enhedsbruger, Read Only bruger
Beskrivelse: Forlad CLI.
Parametre: Ingen.
Eksempel 1:
apc> bye
Connection Closed — bye

Fejlmelding: Ingen.

firewall
Adgang: Superbruger, administrator
Beskrivelse: Danner en barriere mellem et pålideligt, sikkert internt netværk og et
andet netværk.
Parametre:
Option

Argument

Beskrivelse

-S

<enable | disable>

Aktiverer eller deaktiverer firewallen.

-f

<file name to activate>

Navn på den firewall, som skal aktiveres.

-t

<file name to test>
<duration time in
minutes>

Navn på den firewall, som skal testes, og varighed
i minutter.

-fe

Intet argument. Kun liste

Viser aktive filfejl.

-te

Intet argument. Kun liste

Viser testfil-fejl.

-c

Intet argument. Kun liste

Annuller en firewall test.

-r

Intet argument. Kun liste

Viser aktive firewall-regler.

-l

Intet argument. Kun liste

Viser firewall aktivitetslog.

-Y

Intet argument.

Spring over firewall test-prompt.

Eksempel:
apc> firewall
E000: Success
Firewall:

disabled

File name:

example.fwl

Fejlmelding: E000, E102

format
Adgang: Superbruger, administrator
Beskrivelse: Formatering af flash file-systemet. Dette sletter alle
konfigurationsdata (inklusive netværksindstillinger), hændelses- og datalogs,
certifikater og nøgler.
BEMÆRK: Brugeren skal bekræfte ved at indtaste “JA”, når der forespørges.
Parametre: Ingen.
Eksempel:
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apc> format
Format FLASH file system

Warning: This will delete all configuration data,
event and data logs, certs and keys.
Enter 'YES' to continue or <ENTER> to cancel:

Fejlmelding: Ingen.

ftp
Adgang: Superbruger, Administrator
Beskrivelse: Få/definér ftp-konfigurationsdata.
BEMÆRK: Systemet genstarter, hvis en konfiguration ændres.
Parametre:
Option

Argument

Beskrivelse

-p

<port number>
(21 and 5000-32768)

Definerer TCP/IP-porten, som FTP-serveren anvender
til kommunikation med (21 som standard). FTPserveren anvender både den specificerede port og
porten et nummer lavere end den specificerede port.
Gyldige portnumre er 21 og 5000–32768.

-S

<enable | disable>

Konfigurerer adgang til FTP-serveren.

Eksempel:
apc> ftp -p 5001
E000: Success

apc> ftp
E000: Success
Service:

Enabled

Ftp Port:

5001

apc> ftp -p 21
E000: Success

Fejlmelding: E000, E102
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help
Adgang: Superbruger, Administrator, Enhedsbruger, Read Only bruger
Beskrivelse: Få vist en liste med alle tilgængelige CLI kommandoer for din
kontotype. Indtast kommandoen efterfulgt af et spørgsmålstegn for at få vist
hjælpetekst for en specifik kommando.
Parametre: [<command>]
Eksempel 1:
apc> ?
System Commands:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
For command help: command ?
?
about
alarmcount boot
bye
cd
cipher

clrrst

console

date

delete

dir

dns

email

eventlog

exit

firewall

format

ftp

help

lang

lastrst

ledblink

logzip

netstat

ntp

ping

portspeed

prompt

pwd

quit

radius

reboot

resetToDef

session

smtp

snmp

snmptrap

snmpv3

system

tcpip

tctpip6

user

userdflt

web

whoami

xferINI

xferStatus

Eksempel 2:
apc> help boot
Usage: boot - - Configuraiton Options
boot

[-b <dhcpBootp | dhcp | bootp | manual>] (IPv4 Boot Mode)
[-c <enable | disable>] (Require DHCPv4 Cookie)
[-v <vendor class>]
[-i <client id>]
[-u <user class>]

Fejlmelding: E000, E102
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lang
Adgang: Superbruger, Administrator, Enhedsbruger, Read Only bruger
Beskrivelse: Viser det anvendte sprog.
Parametre: Ingen.
Eksempel:
apc> lang
E000: Success
Languages
enUs - English

Fejlmelding: E000

lastrst
Adgang: Superbruger, administrator
Beskrivelse: Seneste årsag til nulstilling.
Parametre: Ingen.
Eksempel:
apc> lastrst
00 Reset Cleared
E000: Success

Fejlmelding: E000, E102

ledblink
Adgang: Superbruger, administrator
Beskrivelse: Indstiller blinkefrekvensen på lysdioden på .
Parametre:
Argument

Beskrivelse

<time>

Antal minutter indtil lysdioden blinker

Eksempel:
apc> ledblink 1
E000: Success

Fejlmelding: E000, E102
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logzip
Adgang: Superbruger, administrator
Beskrivelse: Pakker store logfiler i en zip-fil, før de sendes.
Parametre:
Option

Argument

Beskrivelse

-m

<email recipient>

Email-modtager nummer (1–4).

Eksempel:
apc> logzip -m 1
Generating files
Compressing files into /dbg/debug_ZA1023006009.tar
Emailing log files to email recipient - 1
E000: Success

Fejlmelding: E000, E102

netstat
Adgang: Superbruger, Administrator
Beskrivelse: Viser indgående og udgående netværksforbindelser.
Parametre: Ingen.
Eksempel:
apc> netstat
Current IP Information
Family

mHome

Type

IPAddress

Status

IPv6

4

auto

FE80::2C0:B7FF:FE51:F304/64

configured

IPv6

0

manual

::1/128

configured

IPv4

0

manual

127.0.0.1/32

configured

Fejlmelding: Ingen.
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ntp
Adgang: Superbruger, Administrator
Beskrivelse: Synkroniserer tiden på netværksinterfacet med tiden på den
specificerede NTP-server. Tiden er defineret som Coordinated Universal Time
(UTC), tidligere Greenwich Mean Time. Tidszonen skal indstilles korrekt med
data-kommandoen. Se dato, side 84.
Parametre:
Option

Argument

Beskrivelse

-OM

<enable | disable>

Tilsidesæt manuelle indstillinger.

-p

<primary NTP
server>

Specificér den primære server.

-s

<secondary NTP
server>

Specificér den sekundære server.

Eksempel 1: For at aktivere tilsidesættelse af manuel indstilling skal du indtaste
apc> ntp -OM enable

Eksempel 2: For at specificere den primære NTP-server skal du indtaste
apc> ntp -p 150.250.6.10

Fejlmelding: E000, E102

ping
Adgang: Superbruger, Administrator, Enhedsbruger
Beskrivelse: Foretag en netværks ‘ping’ til en vilkårlig ekstern netværksenhed.
Parametre:
Argument

Beskrivelse

<IP-adresse eller DNSnavn>

Indtast en IP-adresse i formatet xxx.xxx.xxx.xxx, eller DNS-navnet
konfigureret af DNS-serveren.

Eksempel:
apc> ping 192.168.1.50
E000: Success
Reply from 192.168.1.50: time(ms)= <10
Reply from 192.168.1.50: time(ms)= <10
Reply from 192.168.1.50: time(ms)= <10
Reply from 192.168.1.50: time(ms)= <10

Fejlmelding: E000, E100, E102
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portSpeed
Adgang: Superbruger, Administrator
Beskrivelse: Få/definér netværkshastigheden.
BEMÆRK: Systemet genstarter, hvis en konfiguration ændres.
Parametre:
Option

Argument

Beskrivelse

-s

<auto | 10H | 10F |
100H | 100 F>

Definerer kommunikationshastigheden på Ethernetporten. Auto-kommandoen gør Ethernet-enhederne i
stand til at overføre med den højest mulige hastighed. Se
for mere information om indstillinger af porthastighed.

H = Halv duplex

10 = 10 megabit

F = Fuld duplex

100 = 100 megabit

Eksempel:
apc> portspeed
E000: Success
Port Speed: Auto_negotiation
Current Port Speed: 100 Full_Duplex

apc> portspeed -s 10h
E000: Success

apc> portspeed
E000: Success
Port Speed: 100 Half_Duplex
Current Port Speed: 100 Half_Duplex

apc> portspeed -s auto
E000: Success

Fejlmelding: E000, E102
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prompt
Adgang: Superbruger, Administrator, Enhedsbruger
Beskrivelse: Ændring af prompt-formatet, enten kort eller langt.
Parametre:
Option

Argument

Beskrivelse

-s

long

Prompten omfatter kontotypen for den bruger, der aktuelt
er logget på.

short

Standard-indstillingen. Promptens længde er fire tegn:
APC>

Eksempel:
apc> prompt –s long
E000: Success

Administrator@apc> prompt –s short
E000: Success

Fejlmelding: E000, E102

pwd
Adgang: Superbruger, Administrator, Enhedsbruger, Read Only bruger
Beskrivelse: Anvendes til udlæsning af stien til det aktuelle arbejdsbibliotek.
Parametre: Ingen.
Eksempel:
apc> pwd
/

apc> cd logs
E000: Success

apc> pwd
/logs

Fejlmelding: E000, E102
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quit
Adgang: Superbruger, Administrator, Enhedsbruger, Read Only bruger
Beskrivelse: Forlad CLI.
Parametre: Ingen.
Eksempel 1:
apc> bye
Connection Closed — bye

Fejlmelding: Ingen.
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radius
Adgang: Superbruger, administrator
Beskrivelse: Visning af eksisterende RADIUS indstillinger, aktivering eller
deaktivering af RADIUS godkendelse, og konfiguration af basis
autentificeringsparametre for op til to RADIUS servere.
Yderligere autentificeringsparametre for RADIUS servere er tilgængelige i Web UI
for Rack.
Se detaljeret information om konfiguration af din RADIUS server i
Sikkerhedsmanualen tilgængelig på www.apc.com.
Parametre:
Option

Argument

Beskrivelse

-a

<local |
radiusLocal |
radius>

Konfiguration af RADIUS godkendelse:
local: RADIUS er deaktiveret. Lokal godkendelse er
aktiveret.
radiusLocal: RADIUS, derefter lokal godkendelse.
RADIUS og lokal godkendelse er aktiveret. Der
forespørges først på godkendelse fra RADIUS serveren.
Hvis ikke RADIUS serveren svarer, anvendes lokal
godkendelse.
radius: RADIUS er aktiveret. Lokal godkendelse er
deaktiveret.

-p1
-p2

<server ip>

IP-adressen på den primære eller sekundære RADIUS
server.

-o1
-o2

<server port>

Serverporten på den primære eller sekundære RADIUS
server.
BEMÆRK: RADIUS servere anvender port 1812
som standard til godkendelse af brugere. Rack
understøtter porte 1812, 5000 til 32768.

-s1
-s2

<server secret>

Delt skjult indhold mellem den primære og sekundære
RADIUS server og Rack.

-t1
-t2

<server timeout>

Tiden i sekunder hvor Rack venter på et svar fra den
primære eller sekundære RADIUS server.

Eksempel 1: For at få vist eksisterende RADIUS indstillinger for Rackskal du
indtaste radius og trykke på Enter.
apc> radius
E000: Success

98

Access:

Local Only

Primary Server:

0.0.0.0

Primary Server Port:

1812

Primary Server Secret:

<Password Hidden>

Primary Server Timeout:

5

Secondary Server:

0.0.0.0

Secondary Server Port:

1812

Secondary Server Secret:

<Password Hidden>

Secondary Server Timeout:

5
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Eksempel 2: For at aktivere RADIUS og lokal godkendelse skal du indtaste
apc> radius -a radiusLocal
E000: Success

Eksempel 3: For at konfigurere en 10-sekunders timeout for en sekundær
RADIUS server skal du indtaste
apc> radius -t2 10
E000: Success

Fejlmelding: E000, E102

reboot
Adgang: Superbruger, Administrator
Beskrivelse: Kun genstart af NMC-interfacet. Tvinger netværksenheden til at
genstarte.
Parametre:
Option

Beskrivelse

-Y

Spring over bekræftelsesprompt (kun stort Y).

Eksempel 1:
apc> reboot
E000: Success
Reboot Management Interface
Enter 'Y' to continue or <ENTER> to cancel : <user enters ‘YES’>
Rebooting...

Eksempel 2:
apc> reboot -Y
E000: Success
Reboot Management Interface
Rebooting...

Fejlmelding: E000, E100
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resetToDef
Adgang: Superbruger, administrator
Beskrivelse: Nulstil alle parametre til standard.
Parametre:
Option

Argument

Beskrivelse

-p

<all | keepip>

Nulstilling af alle konfigurations- ændringer, inklusive
hændelses-handlinger, enhedsindstillinger, og eventuelt,
TCP/IP konfigurationsindstilinger.
all: alle konfigurationsdata, inklusive IP-adressen.
keepip: alle konfigurationsdata, dog ikke IP-adressen.

Eksempel: For at nulstille alle konfigurationsændringer undtagen TCP/IPindstillinger, skal du indtaste
apc> resettodef -p keepip
Reset to Defaults Except TCP/IP
Enter 'YES' to continue or <ENTER> to cancel: <user enters ‘YES’>
Now initializing system to default values including
all User Names, Passwords.
Please wait...
Please reboot system for changes to take effect!

Fejlmelding: E000, E100

session
Adgang: Superbruger, administrator
Beskrivelse: Registerer, hvem der er logget ind (bruger), interfacet, adressen, tid
og ID.
Parametre:
Option

Argument

Beskrivelse

-d

<session ID>

Slet session

-m

<enable | disable>

Multi-bruger aktivering

-a

<enable | disable>

Tilsidesæt fjerngodkendelse

Eksempel:
apc> session
User

Interface

Address

Logged In Time

ID

--––--––--––--––--––--––--––--––--––--––--––
apc

Web

x.x.x.x

00:00:08

156

apc

Telnet

x.x.x.x

00:00:02

157

E000: Success

Fejlmelding: E000, E102
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smtp
Adgang: Superbruger, administrator
Beskrivelse: Internet-standard for elektronisk post.
Parametre:
Option

Argument

-f

<From Address>

-s

<SMTP Server>

-p

<Port>
BEMÆRK: Portoptioner er 25, 465, 587 og 5000–32768

-a

<enable | disable> (Authentication)

-u

<User Name>

-w

<Password>

-e

<none | ifavail | always | implicit> (Encryption)

-c

<enable | disable> (Require Certificate)

-i

<Certificate File Name>

Eksempel:
apc> smtp
E000: Success
From:

address@example.com

Server:

mail.example.com

Port:

25

Auth:

disabled

User:

User

Password:

<not set>

Encryption:

none

Req. Cert:

disabled

Cert File:

<n/a>

Fejlmelding: E000, E102
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snmp
Adgang: Superbruger, Administrator
Beskrivelse: Aktivering eller deaktivering af SNMP 1 eller SNMP 3 og
konfiguration af basis SNMP-indstillinger.
Parametre:
Option

Argument

Beskrivelse

-c

<Community>

Identifikation af gruppen af Rack.

-a

<read | write |
writeplus |
disable>

Definition af adgangsniveau.

-n

<IP or Domain Name>

Værtscomputerens navn eller adresse.

-S

<enable | disable>

Aktivering eller deaktivering af den respektive version af
SNMP.

Eksempel:
apc> snmp
E000: Success
SNMPv1: enabled
Access Control summary:
Access Control #:

1

Community:

public

Access Type:

read

Address:

0.0.0.0

Access Control #:

2

Community:

private

Access Type:

write +

Address:

0.0.0.0

Access Control #:

3

Community:

public2

Access Type:

disabled

Address:

0.0.0.0

Access Control #:

4

Community:

private2

Access Type:

disabled

Address:

0.0.0.0

Fejlmelding: E000, E102

102

990–91476–004

Netværksstyringskort

ACRH301 og ACHU300 serien

snmpv3
Adgang: Superbruger, Administrator
Beskrivelse: Aktiverer eller deaktiverer SNMPv3, og konfigurerer SNMPv3
basisparametre.
Parametre:
Option

Argument

Beskrivelse

-S

<enable | disable>

Aktivering eller deaktivering af den respektive version af
SNMP

-u[n]

<User Name>

Bruger- navn

-a[n]

<Auth phrase>

Godkendelse godkend frase for brugerprofil.

-c[n]

<Crypt phrase>

Kryptering af frase for brugerprofil.

-ap[n]

<sha | md5 | none>

Godkendelses- protokol

-pp[n]

<aes | des | none>

Privatlivs- protokol

-ac[n]

<enable | disable>

Gå til

-au[n]

<User Profile
Name>

Adgang til brugerprofil

-n[n]

<NMS IP>

Værtscomputerens navn eller IP-adresse

n = adgangskontrolnummer (1, 2, 3 eller 4)

Eksempel:
apc> snmpv3
E000: Success
SNMPv3-konfiguration
SNMPV3:

disabled

SNMPv3 User Profiles
Index:

1

User Name:

apc snmp profile1

Authentication:

None

Encryption:

None

Index:

2

User Name:

apc snmp profile2

Authentication:

None

Encryption:

None

Index:

3

User Name:

apc snmp profile3

Authentication:

None

Encryption:

None

Index:

4

User Name:

apc snmp profile4

Authentication:

None

Encryption:

None

SNMPv3 Access Control
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Index:

1

User Name:

apc snmp profile1

Access:

disabled

NMS IP/Host Name:

0.0.0.0

Index:

2

User Name:

apc snmp profile2

Access:

disabled

NMS IP/Host Name:

0.0.0.0

Index:

3

User Name:

apc snmp profile3

Access:

disabled

NMS IP/Host Name:

0.0.0.0

Index:

4

User Name:

apc snmp profile4

Access:

disabled

NMS IP/Host Name:

0.0.0.0

Fejlmelding: E000, E102
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snmptrap
Adgang: Superbruger, Administrator
Beskrivelse: Aktivering eller deaktivering af SNMP trap-generering.
Parametre:
Option

Argument

-c{n}

<Community>

-r[n]

<Receiver NMS IP>

-l[n]

<Language> [language code]

-t[n]

<Trap Type> [snmpV1 | snmpV3]]

-g[n]

<Generation> [enable | disable]

-a[n]

<Auth Trap> [enable | disable]

-u[n]

<profile1 | profile2 | profile3 | profile4> (User
Name)

n = Trap receiver number = 1, 2, 3, 4, 5 or 6

Eksempel:
apc> snmptrap
E000: Success

SNMP Trap
Configuration

Index:

1

Receiver IP:

x.x.x.x

Community:

public

Trap Type:

SNMPV1

Generation:

disabled

Auth Traps:

enabled

User Name:

apc snmp profile1

Language:

enUs - English

Fejlmelding: E000, E102
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system
Adgang: Superbruger, administrator
Beskrivelse: Få vist og definér systemidentifikation, kontakt og placering. Få vist
driftstid, dato og tid, brugeren logget på og højniveau-systemstatus P, N, A. Se
“Om startskærmen” på side 6 for mere information om systemstatus.
Parametre:
Option

Argument

Beskrivelse

-n

<system-name>

Definition af enhedsnavn, navnet på den person, der er
ansvarlig for enheden, og enhedens fysiske placering.

-c

<system-contact>

-l

<system-location>

BEMÆRK: Hvis du definerer en værdi med mere
end et ord, skal du sætte værdien i citationstegn.
BEMÆRK: Disse værdier anvendes også af
StruxureWare Data Center Expert og Rack’s SNMP
agent.

-m

<system-message>

Hvis den er defineret, vises en brugerdefineret
meddelelse på logon-skærmen for alle brugere.

-s

<enable |
disable>] (systemhostname sync)

Tillader, at værtsnavnet synkroniseres med
systemnavnet, så begge felter automatisk indeholder
samme værdi.
BEMÆRK: Når denne funktion aktiveres, kan
systemnavn-identifikatoren ikke længere indeholde
et mellemrumstegn (da den bliver synkroniseret med
værtsnavn-feltet).

Eksempel 1:
apc> system -l “Test Lab”
E000: Success

Eksempel 2:
apc> system -n
E000: Success
Name:

Fejlmelding: E000, E102
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tcpip
Adgang: Superbruger, Administrator
Beskrivelse: Visning og manuel konfiguration af disse netværksindstillinger for
Rack.
Parametre:
Option

Argument

Beskrivelse

-i

<IP address>

Indtast IP-adressen på Rack i formatet xxx.xxx.xxx.xxx

-s

<subnet mask>

Indtast undernetmasken for Rack.

-g

<gateway>

Indtast IP-adressen på standard gatewayen. Brug ikke
loopback adressen (127.0.0.1) som standard gateway.

-d

<domain name>

Indtast DNS-navnet konfigureret af DNS-serveren.

-h

<host name>

Indtast det værtsnavn, som Rack vil anvende.

-S

<enable | disable>

Aktivering eller deaktivering af IPv4.

Eksempel 1: For at få vist netværksindstillinger på Rack skal du indtaste tcpip
og trykke på Enter.
apc> tcpip
E000: Success
Active IPv4 Settings
———————————————————
Active IPv4 Address:

10.150.60.232

Active IPv4 Subnet Mask:

255.255.255.0

Active IPv4 Gateway:

10.150.60.1

Manually Configured IPv4 Settings
———————————————————————————————
IPv4:
enabled
Manual Settings:

disabled

IPv4 Address:

0.0.0.0

Subnet Mask:

0.0.0.0

Gateway:

0.0.0.0

MAC Address:

00 C0 B2 32 D7 7A

Domain Name:

example.com

Host Name:

HostName

Eksempel 2: For at få vist IP-adressen på Rack skal du indtaste
apc> tcpip -i
E000: Success
IP Address:

192.168.1.50

Eksempel 3: For manuelt at konfigurere en IP-adresse 150.250.6.10 på Rack
skal du indtaste
apc> tcpip -i 150.250.6.10
E000: Success
Reboot required for change to take effect

Fejlmelding: E000, E102

tcpip6
Adgang: Superbruger, Administrator
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Beskrivelse: Aktivering af IPv6 og visning og manuel konfiguration af disse
netværksindstillinger for Rack.
Parametre:
Option

Argument

Beskrivelse

-S

<enable | disable>

Aktivering eller deaktivering af IPv6.

-man

<enable | disable>

Aktivering af manuel adressering for IPv6 adressen på
Rack.

-auto

<enable | disable>

Aktivering af Rack til automatisk konfiguration af IPv6
adressen.

-i

<IPv6 address>

Indstilling af IPv6 adressen på Rack.

-g

<IPv6 gateway>

Definition af IPv6 adressen på standard gatewayen. Brug
ikke loopback adressen (::1) som standard gateway.

-d6

<router |
statefull |
stateless | never>

Indstilling af DHCPv6 tilstand, med parametre for
routerstyret, statefull (for adresse og anden information,
status bibeholdes), stateless (for information dog ikke
adresse, status bibeholdes ikke), never.

Eksempel: For at få vist netværksindstillinger på Rack skal du indtaste tcpip6
og trykke på Enter.
apc> tcpip6
E000: Success

IPv6:

enabled

Manual Settings:

disabled

IPv6 Address:

::/64

MAC Address:

00 C0 B7 92 F2 71

Gateway:

::

IPv6 Manual Address:

disabled

IPv6
Autoconfiguration:
DHCPv6 Mode:

enabled
router controlled

Fejlmelding: E000, E102
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user
Adgang: Superbruger, administrator
Beskrivelse: Konfiguration af brugernavn, kodeord og inaktivitets- timeout for
konfigurerede brugere. Du kan ikke redigere et brugernavn; du skal slette det og
derefter oprette en ny bruger.
Parametre:
Option

Argument

Beskrivelse

-n

<user>

Specifikation af disse optioner for en bruger.

-pw

<user password>

-pe

<user permission>

-d

<user description>

-e

<enable | disable>

Aktivering af generel adgang.

-st

<session timeout>

Specifikation af, hvor længe en session kører, før en
bruger logges af, når tastaturet ikke anvendes.

-sr

<enable | disable>

Omgåelse af RADIUS med brug af seriel konsol (CLI)
forbindelsen, også benævnt Tilsidesættelse af seriel
fjerngodkendelse

-el

<enable | disable>

Visning af hændelsesloggens farvekodning.

-lf

<tab | csv>

Visning af formatet for eksport af en logfil.

-ts

<us | metric>

Visning af temperaturskala, fahrenheit eller celsius.

-df

<mm/dd/yyyy | dd.
mm.yyyy | mmm-ddyy | dd-mmm-yy |
yyyy-mm-dd>

Specifikation af et datoformat.

-lg

<language code (e.
g. enUs)>

Specifikation af et brugersprog.

-del

<user name>

Slet en bruger.

-l

intet argument

Visning af aktuel brugerliste.

Eksempel:
apc> user -n apc
E000: Success
Access: Enabled
User Name: apc
Password: <hidden>
User Permission: Super User
User Description: User Description
Session Timeout: 3 minutes
Serial Remote Authentication Override: Disabled
Event Log Color Coding: Enabled
Export Log Format: Tab
Temperature Scale: Metric
Date Format: mm/dd/yyyy
Language: English (enUs)

Fejlmelding: E000, E102
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userdflt
Adgang: Superbruger, administrator
Beskrivelse: Ekstra funktion til “bruger”, der muliggør standard
brugerpræferencer. Der er to primære funktioner for standard brugerindstillinger:
•

Bestemmelse af standard-værdier, når der oprettes en ny bruger på
superbruger- eller administratorniveau. Disse værdier kan ændres, før
indstillingerne anvendes på systemet.

•

For fjernbrugere (brugerkonti, som ikke gemmes i systemet, og som
fjerngodkendes, såsom RADIUS) anvendes disse værdier, når der ikke
leveres en værdi fra godkendelsesserveren. Hvis en RADIUS server
eksempelvis ikke giver brugeren en temperaturpræference, anvendes
værdien defineret i dette afsnit.

Parametre:
Option

Argument

Beskrivelse

-e

<enable | disable>
(Enable)

Bruger aktiveres eller deaktiveres som standard ved
oprettelse. Fjern (Aktiver) fra enden

-pe

<Administrator |
Device | Read-Only
| Network-only>
(user permission)

Specifikation af brugerens tilladelsesniveau og kontotype.

-d

<user description>

Levering af en brugerbeskrivelse.

-st

<session timeout>
minute(s)

Levering af en standard sessionstimeout.

-bl

<bad login
attempts>

Antal ukorrekte forsøg på login, som en bruger har, før
systemet deaktiverer kontoen. Når denne grænse nås,
vises en meddelelse med besked til brugeren om, at
kontoen er blevet spærret. Der kræves en konto på
superbruger- eller administrator-niveau for at genaktivere
kontoen, så brugeren kan logge på igen.
BEMÆRK: En superbruger-konto kan ikke spærres,
men den kan deaktiveres manuelt, hvis nødvendigt.
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-el

<enable | disable>
(Event Log Color
Coding)

Aktivering eller deaktivering af farvekodning af
hændelseslog.

-lf

<tab | csv> (Export
Log Format)

Specifikation af log eksportformat, tab eller CSV.

-ts

<us | metrics>
(Temperature
Scale)

Specifikation af brugerens temperaturskala. Denne
indstilling anvendes også af systemet når en
brugerpræference ikke er tilgængelig (f.eks. emailmeddelelser).

-df

<mm/dd/yyyy | dd.
mm.yyyy | mmm-ddyy | dd-mmm-yy |
yyyy-mm-dd> (Date
Format)

Specifikation af brugerens foretrukne datoformat.

-lg

<language code
(enUs, etc)>

Bruger sprog

-sp

<enable | disable>

Stærkt kodeord

-pp

<interval in days>

Påkrævet interval for skift af kodeord
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Eksempel:
apc> userdflt
E000: Success
Access: Disabled
User Permission: Administrator
User Description: User Description
Session Timeout: 3 minutes
Bad Login Attempts: 0
Event Log Color Coding: Enabled
Export Log Format: Tab
Temperature Scale: Metric
Date Format: mm/dd/yyyy
Language: English (enUs)
Strong Passwords: Disabled
Require Password Change: 0 day(s) (Disabled)

Fejlmelding: E000, E102
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web
Adgang: Superbruger, Administrator
Beskrivelse: Få adgang til web-interfacet med HTTP eller HTTPS.
For at få yderligere sikkerhed kan du ændre portindstillingen for HTTP og HTTPS
til enhver ikke-anvendt port fra 5000 til 32768. Brugere skal da anvende et kolon
(:) i adressefeltet på browseren for at specificere portnummeret. F.eks. ved et
portnummer på 5000 og en IP-adresse på 152.214.12.114 skal du indtaste
http://152.214.12.114:5000
Parametre:
Option

Argument

Beskrivelse

-h

<enable | disable>

Aktivering eller deaktivering af adgang til bruger-interfacet
for HTTP.

-s

<enable | disable>

Aktivering eller deaktivering af adgang til bruger-interfacet
for HTTPS.
Når HTTPS er aktiveret, krypteres data under overførslen
og autentificeres med et digitalt certifikat.

-ph

<http port #>

Specificering af TCP/IP porten anvendt af HTTP til
kommunikation med (80 som standard). Det andet
tilgængelige område er 5000–32768.

-ps

<https port #>

Specificering af TCP/IP porten anvendt af HTTPS til
kommunikation med (443 som standard). Det andet
tilgængelige område er 5000–32768.

-mp

<minimum protocol>

Specificering af den minimum HTTPS protokol, som skal
anvendes. Mulighederne er SSL3.0 | TLS1.0 | TLS1.1
| TLS1.2

-lsp

<enable | disable>

Aktivering eller deaktivering af begrænset statusside.

-lsd

<enable | disable>

Aktivering eller deaktivering af den begrænsede
statusside som standardsiden.

Eksempel 1: For at forhindre al adgang til Web UI skal du indtaste
apc> web -h disable -s disable

Eksempel 2: For at definere TCP/IP porten anvendt af HTTP skal du indtaste
apc> web
E000: Success

ttP:

enabled

Https:

disabled

Http Port:

80

Https Port:

443

Minimum Protocol:

TLS1.1

apc> web -ph 80
E000: Success

Fejlmelding: E000, E102
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whoami
Adgang: Superbruger, Administrator, Enhedsbruger-bruger, Read Only bruger
Beskrivelse: Giver login-information om den aktuelle bruger.
Parametre: Ingen.
Eksempel:
apc> whoami
E000: Success
admin

Fejlmelding: Ingen.

xferINI
Adgang: Superbruger, administrator
Beskrivelse: Brug XMODEM til at uploade en INI-fil, mens du får adgang til CLI
via en seriel forbindelse. Efter endt uploading:
•

Hvis der er system- eller netværksændringer, genstarter CLI, og du skal logge
på igen.

•

Hvis du har valgt en baudrate for filoverførslen, der ikke er den samme som
standard baudraten for Rack, skal du nulstille baudraten til standardværdien
for at gendanne kommunikationen med Rack.

Parametre:Ingen.
Eksempel:
apc> xferINI
Enter 'YES' to continue or <ENTER> to cancel : <user enters ‘YES’>
- - - - - - - File Transfer Baud Rate - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1–2400
2–9600
3–19200
4–38400
> <user enters baudrate selection>
Transferring at current baud rate (9600), press <ENTER>...
<user presses <ENTER>>
Start XMODEM-CRC Transfer Now!
CC
<user starts sending INI>
150 bytes have successfully been transmitted.

Fejlmelding: Ingen.
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xferStatus
Adgang: Superbruger, administrator
Beskrivelse: Få vist resultatet af seneste filoverførsel. Se med beskrivelser af
koder for overførselsresultat.
Parametre: Ingen.
Eksempel:
apc> xferStatus
E000: Success
Resultat af seneste filoverførsel: Fejl ukendt

Fejlmelding: E000

114

990–91476–004

Netværksstyringskort

ACRH301 og ACHU300 serien

Adgang til en konfigureret enhed
Oversigt
Når enheden kører på dit netværk, kan du få adgang til den konfigurerede
køleenhed via følgende interfaces:
•

Web-interface

•

Telnet/SSH

•

Simpel netværksstyringsprotokol (SNMP)

•

FTP/SCP

•

Modbus
Se mere information om interfaces i online-vejledningen.

Web-interface
Brug Microsoft Internet Explorer® 7.x eller nyere (kun på Windows styresystemer),
eller Mozilla® Firefox® 3.0.6 eller nyere (på alle styresystemer) for at få adgang til
køleenheden via dens web-interface. Andre gængse browsere fungerer eventuelt
også, men de er ikke testet fuldt ud af Schneider Electric.
Du kan anvende en af følgende protokoller, når du bruger webbrowseren til
konfiguration af display-interfacets funktioner eller til visning af hændelsesloggen:
•

HTTP-protokollen (aktiveret som standard), som har godkendelse med
brugernavn og kodeord, men ingen kryptering.

•

HTTPS-protokollen, der giver ekstra sikkerhed med Secure Sockets Layer
(SSL), krypterer brugernavne, kodeord og overførte data, og godkender
netværksstyringskortet med digitale certifikater.

For at få adgang til web-interfacet og konfigurere sikkerheden på din køleenhed i
netværket, skal du
1. Indtaste IP-adressen eller DNS-navnet på køleenheden i en webbrowser.
2. Indtaste brugernavn og kodeord (begge er apc som standard).
3. For at aktivere eller deaktivere HTTP- eller HTTPS-protokoller skal du
anvende Primær > Konfiguration > Netværk.
For yderligere information om valg og konfiguration af
netværkssikkerhed, se UPS netværksstyringskortets
sikkerhedsmanual, som findes på www.schneider-electric.com: søg på
“UPS netværksstyringskort.”

990–91476–004

115

ACRH301 og ACHU300 serien

Netværksstyringskort

Telnet og SSH
Du kan få adgang til styrekonsollen via Telnet og/eller Secure SHell (SSH),
afhængigt af hvad der er aktiveret. For at aktivere denne adgang via Web UI skal
du vælge Konfiguration > Netværk > Konsol > Adgang. Telnet er aktiveret som
standard. Telnet og SSH kan aktiveres samtidigt.

Telnet til basisadgang
Telnet giver grundlæggende sikkerhed for godkendelse med brugernavn og
kodeord, men ikke fordelene ved høj sikkerhed med kryptering. Anvendelse af
Telnet for at få adgang til netværksstyringskortets styrekonsol fra enhver computer
på samme netværk.
1. Brug følgende linje i en kommando-prompt, og tryk på ENTER:
telnet adresse
Som adresseanvendes netværksstyringskortets IP-adresse eller DNS-navn
(hvis konfigureret).
2. Indtast brugernavn og kodeord (som standard, apc og apc for en
administrator, eller enhed og apc for en enhedsbruger).

SSH for adgang med høj sikkerhed
Hvis du anvender høj sikkerhed med SSL til web-interfacet, skal du bruge Secure
SHell (SSH) for at få adgang til CLI. SSH krypterer brugernavne, kodeord og
overførte data.
Rettigheder for interface, brugerkonti og brugeradgang er de samme, uanset om
du får adgang til CLI via SSH eller Telnet, men for at kunne bruge SSH skal du
først konfigurere SSH og have et SSH client-program installeret på din computer.
Se online-vejledningen med mere information om konfiguration og brug
af SSH.

Simpel netværksstyringsprotokol (SNMP)
Kun SNMPv1
Når du har tilføjet den seneste version af PowerNet® MIB til en standard SNMP
MIB browser, kan du få adgang til enheden via denne browser. Alle brugernavne,
adgangskoder, og community-navne for SNMP overføres via netværket som
klartekst. Standard read community-navnet er public; standard read/write
community-navnet er private.

Kun SNMPv3
For SNMP GETs, SETs, og trap modtagere anvender SNMPv3 et system med
brugerprofiler til identifikation af brugere. En SNMPv3 bruger skal have en
brugerprofil tildelt i MIB software- programmet for at kunne udføre GETs og SETs,
browse i MIB og modtage traps. Standard-indstillingerne er ingen godkendelse
og ingen fortrolighed.
BEMÆRK: For at kunne bruge SNMPv3 skal du have et MIB program, der
understøtter SNMPv3, og SNMPv3 skal være konfigureret korrekt på
netværksstyringskortet.
Enheden understøtter SHA eller MD5 godkendelse og V eller DES kryptering.

SNMPv1 og SNMPv3
For at kunne anvende StruxureWare Data Center Expert til styring af enheden på
StruxureWare-systemes offentlige netværk skal du have aktiveret SNMPv1 på

116

990–91476–004

Netværksstyringskort

ACRH301 og ACHU300 serien

enhedens interface. Read-adgang tillader enheder at modtage traps fra enheden.
Write-adgang er påkrævet, når du definerer enheden som en trapmodtager.
Du skal være administrator for at kunne aktivere eller deaktivere SNMP-adgang.
Vælg Administration > Netværk og vælg adgangsoptionen under SNMPv1 eller
SNMPv3.

FTP/SCP
Du kan bruge FTP (aktiveret som standard) eller Secure CoPy (SCP) til at
overføre downloadet firmware til netværksstyringskortet eller for at få adgang til en
kopi af enheds-hændelser eller datalogs. SCP giver højere sikkerhed ved
transmission af krypterede data og aktiveres automatisk, når du aktiverer SSH.
FTP og SCP kan aktiveres samtidigt.
For adgang til netværksstyringskortet via FTP eller SCP er standard brugernavn
og kodeord apc og apc for en administrator, eller enhed og apc for en
enhedsbruger. Brug enhedens IP-adresse i kommandolinjen.
BEMÆRK: Hvis du aktiverer SSL og SSH for at få godkendelse og kryptering
med høj sikkerhed, skal du deaktivere FTP. Du skal være administrator for at
kunne deaktivere FTP. Gå til Primær > Konfiguration > Netværk for at
aktivere FTP.
Se følgende afsnit i brugervejledningen:
•

Se “Filoverførsel” vedrørende overførsel af firmware.

•

Se “Sådan anvendes FTP eller SCP til hentning af logfiler” for
at få en kopi af hændelses- eller dataloggen.

Modbus
Med modbus kan du se netværksstyringskortet via interfacet på dit
bygningsstyresystem.
Modbus RTU interfacet understøtter 2-leder RS-485, 4-leder RS-485 samt stel
MODBUS TCP.
BEMÆRK: Modbus kan konfigureres til at køre med enten 9600 eller 19200
bps. Den er allerede konfigureret til 8 data bits, ingen paritet og 1 stop bit:
Pariteten kan ændres, men det kan data bits og stop bits ikke.
For at få adgang til modbus-registreringskortet skal du gå til Schneider
Electric webstedet, www.schneider-electric.com, og søge på “Modbus
Register Map.”
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Ændring efter mistet kodeord
Brug en lokal computer (en computer forbundet med netværksstyringskortet via
den serielle port) for at få adgang til kommandolinje-interfacet (CLI).
1. Vælg en seriel port på den lokale computer, og deaktivér alle tjenester, der
anvender denne port.
2. Forbind Schneider Electric serielt kabel (varenummer 940-0299) med den
valgte port på computeren og med den serielle port foran på displayet.
3. Kør et terminalprogram (såsom HyperTerminal®), og konfigurér den valgte
port:
– 9600 bps
– 8 data bits
– Ingen paritet
– 1 stop bit
– Ingen flowstyring
4. Tryk på RESET knappen foran på displayet, og tryk straks herefter på ENTER
på computerens tastatur flere gange om nødvendigt, for at få vist
Brugernavn prompten.
BEMÆRK: Hvis ikke du trykker på ENTER tasten inden for fem sekunder,
skal du trykke på RESET knappen.
Hvis ikke du kan få vist Brugernavn prompten, skal du verificere følgende:
– Den serielle port anvendes ikke af et andet program.
– Terminalindstillingerne er korrekte, som specificeret under trin 3.
– Der anvendes et korrekt kabel, som specificeret under trin 2.
5. Tryk på RESET knappen foran på displayet. Status-lysdioden blinker skiftevist
orange og grøn. Tryk straks på RESET knappen foran på displayet igen, mens
lysdioden blinker, for midlertidigt at nulstille brugernavnet og kodeordet til
standardværdierne.
6. Tryk på ENTER på computerens tastatur så mange gange som nødvendigt for
at få vist Brugernavn prompten igen, og brug herefter standard, apc, som
brugernavn og kodeord. (Hvis du bruger mere end 30 sekunder på at logge
på, efter at Brugernavn prompten vises igen, skal du gentage trin 5 og logge
på igen.)
7. Brug følgende kommandoer på kommandolinje-interfacet for at ændre
kodeordet, som skal nulstilles til apc:
user -n <user name> -pw <user password>
For f.eks. at ændre superbruger-kodeordet til XYZskal du skrive
user -n apc -pw XYZ
8. Skriv quit eller exit for at logge af, tilslut de serielle kabler, som du har
afbrudt, og genstart alle deaktiverede tjenester.
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Opdatering af firmware
Når du opdaterer firmwaren på enheden, får du de nyeste funktioner, forbedret
ydelse og fejlrettelse.
I denne forbindelse foretages opdatering ved at indlæse modulfilerne i enheden;
installation er ikke påkrævet.
BEMÆRK: Du skal vælge sprogpakken, hvis du ønsker et andet sprog på
display-interfacet end engelsk.

Opdatering af display-firmware
Display-interface

Display
Reset

10/100

USB
Console

Emne

na4820a

Micro
SD
Service
Port

Beskrivelse

Funktion

LCD-display

4.3” berørings-farveskærm

Lysdiode strømforsyning

Strømforsyningen til køleenheden er slået til, når lysdioden lyser.
Enhedens firmware opdateres, når lysdioden blinker.

Lysdiode kontrol log

Når denne lysdiode lyser, findes der en ny postering i
hændelsesloggen.

Alarm-lysdiode

Viser aktuelle alarmer på enheden.

Status-lysdiode

Viser aktuel status på netværksstyringskort.

Knap til nulstilling af display

Nulstiller displayets mikroprocessor. Dette påvirker ikke
luftkonditioneringsenhedens styreenhed.

Link-RX/TX (10/100) lysdiode

Viser aktuel netværkslink-status.

Slot til Micro SD kort

Udvidelsesslot til hukommelseskort.

Serviceåbning

USB-B port kun til brug for servicepersonale.

USB-A port

Understøtter firmware-opgraderinger.

Seriel konfigurationsport

Forbinder displayet med en lokal computer for at konfigurere
første netværksindstillinger eller for at få adgang til
kommandolinjeinterfacet (CLI).
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Overførsel og opdatering af filer med et USB-drev
Opdatering af display-interface firmware
1. Sæt et USB-drev ind i en fri port på PC’en og verificér, at drevet er formateret
som et FAT32 filsystem.
2. Opret en mappe benævnt apcfirm på USB-drevet.
3. Få firmware-filerne fra det lokale support-team eller på Schneider Electric
webstedet.
4. Udpak filerne til apcfirm mappen.
•

Styresystem (*_aos_*.bin)

•

Boot monitor (*_bootmon_*.bin)

•

Program (*_RD3xx_*.bin)

5. Brug en teksteditor, f.eks. Notepad, for at oprette en fil benævnt upload.rcf.
6. Anfør filnavnet for hvert firmwaremodul i den rækkefølge som det skal
overføres i. Der vises et eksempel nedenfor.
VIGTIG: Filerne skal anføres i korrekt rækkefølge i upload.rcf filen.
•

BM (bootmon) filen skal anføres først: BM=apc_hw06_bootmon_105.
bin

•

AOS (styresystem) filen skal anføres som den anden: AOS=apc_hw06_
aos_609.bin

•

APP (program) skal anføres som den tredje: APP=apc_hw06_
rd3xx4i_*.bin
BEMÆRK: * revisionsnummeret er angivet i APP filnavnet, og det
ændres med hver ny version.

7. Gem upload.rcf filen i apcfirm mappen.
Din apcfirm mappe skal se ud som eksempel- mappen vist her:

8. Sæt USB-drevet ind i USB-A porten på display-interfacet.
Der vises en bekræftelse på display-interfacet.
9. Tryk på knappen tilnulstilling af display for at nulstille display-interfacet.
Display-interfacet nulstilles og overfører filerne. Displayet aktiveres igen, når
overførslen er afsluttet.
BEMÆRK: Berøringsskærmen deaktiveres, mens filerne overføres.
Driften af enheden afbrydes ikke, mens filerne overføres.
10. Fjern USB-drevet, når filerne er overført.
11. Kontrollér firmware-versionen på berøringsskærmens interface på Primær >
Om > Display skærmbilledet.
12. Gentag fra trin 8 for at opdatere firmwaren på yderligere enheder.
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Opdatering af controller-firmware
Kontrollér, at USB-drevet er formateret som FAT32, før du påbegynder
overførslen.
Sti: Primær > Konfiguration > Service > USB > Firmware download

Konfiguration

Service

Download al.

USB

Firmware download

Nuls. al.
2.33.0 = 2.33.0

Nuls.

PIC2

2.28.0 = 2.28.0

Nuls.

AFC

1.3.0 > 1.2.0

Nuls.

J5

6.6.0 > 6.5.0

Nuls.

na6595a

PIC1

Emne

Beskrivelse
Download alle
Nulstil alle

Funktion
Downloader alle tilgængelige firmware-opdateringer.
Nulstiller alle controllere, der har fået opdateret
firmwaren. Denne knap vises grå, hvis ingen
controllere skal nulstilles.
Nulstiller de tilsvarende controllere enkeltvis. Disse
knapper vises grå, hvis ikke controlleren kan nulstilles,
eller hvis den ikke findes.
Viser firmwarerevisionen på USB-drevet til venstre for
driftssymbolet og den aktuelle firmwarerevision på
controlleren til højre for driftssymbolet.

Nulstil
Firmware revision

= symbol
> symbol
Enhed findes ikke
Controllere

PIC1
PIC2
AFC
J5

BEMÆRK: Husk at kontrollere revisionsnumrene:
drevets revision er eventuelt ikke en nyere
version.
Et lig med-symbol angiver, at firmwarerevisionerne er
ens.
Et større end-symbol angiver, at den aktuelle firmware
kan ændres til firmwarerevisionen på USB-drevet.
Controlleren findes ikke i enheden.
Downloader firmwaren til den specifikke controller.
Disse knapper vises grå, hvis ikke controllerfirmwaren
kan ændres, eller hvis controlleren ikke findes.
PIC1
PIC2
Active Flow Controller
Enheds-controller

1. Download firmware-opgraderingsfilerne, og pak dem ud.
2. Opret en mappe benævnt fw på USB flash-drevet.
3. Placér de udpakkede modulfiler i fw mappen.
4. Brug en teksteditor til at oprette en fil benævnt fw.rcf. (Filtypenavnet skal
være .rcf, ikke .txt eksempelvis.)
5. I fw.rcfskal du tilføje en linje for hvert firmware-modul, som skal opdateres.
Nedenfor ses eksempler på filformatering.
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BEMÆRK: Sørg for, at j5.cbp filen forbliver i mappen: J5 controlleren kan
downloade firmwaren automatisk, hvis der ikke findes gyldig firmware,
eller hvis de specificerede jumpere ikke matcher den aktuelt indlæste
firmware.
PIC1 = pic1-2.33.0.cbp
PIC2 = pic2-2.28.0.cbp
AFC = AFC-1.11.0.cbp
J5 = J5-1.0.3.cbp
6. Placér fw.rcf i fw mappen på USB-drevet.
7. Sæt USB-drevet ind i USB-porten på display-interfacet.
8. Gå på display-interfacet til Primær > Konfiguration > Service > USB >
Firmware download.
9. Vælg den firmware, som skal downloades til controllerne, enkeltvis eller til
alle enheder.
10. Efter downloading af firmwaren skal man nulstille controllerne enkeltvis, eller
nulstille alle.
11. Kontrollér, at opdateringen er gennemført korrekt ved hjælp af
fremgangsmåderne i Verificering af opdateringer, side 122.

Verificering af opdateringer
Verificering af korrekt overførsel
For at verificere, om er firmware-opgradering er udført korrekt, kan man anvende
xferStatus kommandoen på kommandolinje-interfacet for at få vist de seneste
overførsler. Alternativt kan man anvende en SNMP GET for at modtage
mfiletransferStatusLastTransferResult OID.
BEMÆRK: Dette gælder kun ved kontrol af, om berøringsskærmens
firmware-opdatering er udført korrekt.

Koder for seneste overførselsresultater
Mulige overførselsfejl omfatter, at TFTP- eller FTP-serveren ikke bliver fundet,
eller at serveren nægter adgang, at serveren ikke finder eller ikke genkender den
overførte fil, eller at der er fejl i den overførte fil.

Verificering af versionsnumre på installeret firmware
Brug display-interfacet eller webbruger-interfacet for at verificere versionerne af
de opgraderede firmwaremoduler. Du kan også bruge en SNMP GET til MIB II
sysDescr OID. Brug Om kommandoen på kommandolinje-interfacet.
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ADVARSEL
FARE FOR UDSTYR ELLER PERSONALE
Alt arbejde skal udføres af kvalificeret og uddannet personale fra Schneider
Electric.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan
blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
Servicemenuerne indeholder indstillinger vedrørende drift af enheden, som kun
må ændres af kvalificeret personale.

Adgang til servicemenu
Der er kun adgang til Servicemenuerne for servicepersonale. Hvis du har brug for
adgang til servicemenuerne, skal du kontakte den tekniske serviceafdeling med
den kode, der vises i beskedvinduet. Når du har modtaget en servicekode fra den
tekniske serviceafdeling, skal du indtaste koden i det relevante vindue på
displayet.

Enhedskonfiguration
Sti: Primær > Konfiguration > Service > Enhed
BEMÆRK: Alle ændringer af indstillinger skal udføres af kvalificeret
personale.
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•

Antal strømforsyninger til fordamperens blæsere: Indstil det antal
blæserstrømforsyninger, der er installeret, i el-boksen. (1 eller 2)

•

Fordamperblæser PS kalibrering: En fordamperblæser- strømforsyning
skal kalibreres, hvis en ny blæser-strømforsyning er blevet tilføjet til enheden,
eller hvis en blæser-strømforsyning er blevet udskiftet. Vælg Start og tryk på
OK for at starte kalibrering.

•

Fordamperblæser PS kalibrering: I gang vises, hvis blæserstrømforsyningen kalibreres; Afsluttet vises, når kalibreringen er færdig.

•

Fordamper PS 1 kalibreringsfaktor: Denne kalibreringsfaktor er aflæst fra
strømforsyningen, når den er afbrudt: et basisnummer for nul ampere. En
normal aflæsning er 2048 ±10.

•

Fordamper PS 2 kalibreringsfaktor: Denne kalibreringsfaktor er aflæst fra
strømforsyningen, når den er afbrudt: et basisnummer for nul ampere. En
normal aflæsning er 2048 ±10.

•

Luftfiltertype: Vælg, om luftfiltrene er standard eller højeffektive.

•

Maks. blæserhastighed: Indstil maks. procentuel blæserhastighed tilladt for
fordamperens blæsere. (30,0–100,0% for en strømforsyning, 30,0–130,0%
for to strømforsyninger)

•

Min. blæserhastighed: Indstil min. procentuel blæserhastighed tilladt for
fordamperens blæsere. (20,0–100.0%))

•

Luftfilter sensortype: Vælg, om luftfiltrenes sensortype er Binær eller
Analog.

•

Spænding: Vælg spændingen på enheden.
◦

Ikke konfigureret

◦

100-120v

◦

200-240v
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•

Strømforsyning type: Vælg, om strømforsyningen er en Single eller Dual
strømforsyning.

•

Kondensvandsdræn type: Vælg den type kondensvandsdræn, der
anvendes på enheden. (Tyngdekraft eller Pumpe)

•

Fugtighedssensor forefindes: Vælg Ja, hvis sensoren forefindes.

•

Standsnings-input forefindes: Vælg Ja, hvis standsnings-input forefindes.

•

Standsnings-input tilstand: Viser normal status for standsnings-input.
(Åben eller Lukket)

•

Luftfiltertype: Vælg, om luftfiltrene er Standard eller Højeffektive.

•

Antal rækkeindløbstemperatur-sensorer i enheden: Indstil antallet af
rækkeindløbstemperatur-sensorer forbundet med enheden. (0–4)

•

Antal lækagedetektorer i enheden: Indstil antallet af lækage-sensorer
forbundet med enheden. (0–4)

•

EEV-position: Den aktuelle EEV-position angivet procentuelt.

•

EEV åbning ved start: Indtast startpositionen på EEV for
kompressoren.

•

EEV Mini Pos: Begrænser EEV åbningspositionen, når overvarmestyring er
aktiv. (%)

•

EXV type: Vælg, om den elektroniske ekspansionsventil er en Carel ventil
eller en Sporlan ventil.

•

Befugterkontrol: Aktivér (Ja) eller deaktivér (Nej) befugtning.
BEMÆRK: Kun ACRH301P-enheder.

•

Affugtningskontrol: Aktivér (Ja) eller deaktivér (Nej) affugtning.
BEMÆRK: Kun ACRH301P-enheder.

•

Varmeforstærkning og genvarmekontrol: Aktivér (Ja) eller deaktivér (Nej)
varmeforstærkning og genvarmekontrol.
BEMÆRK: Kun ACRH301P-enheder.

•

Varme maks. output: Maks. output i procent for varmeenheden. (0–100%)
BEMÆRK: Kun ACRH301P-enheder.

•

Genvarmeforøgelse ’P’: Proportional koefficient genvarmestyring.
BEMÆRK: Kun ACRH301P-enheder.
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•

Overvarme-genindvinding: Vælg Ja for at aktivere styring af overvarmegenindvinding. Vælg Nej for at deaktivere styring af overvarmegenindvinding. Når den er deaktiveret, er denne funktion kun tilgængelig, når
kompressoren startes.

•

Overvarme-genindvinding timeout: Indtast den tidsperiode, hvor
overvarme-genindvindingsfunktionen er tilgængelig, efter at kompressoren er
startet. (5–60 minutter)

•

EEV-synkroniseringsstyring: Aktivér (Ja) eller deaktivér (Nej) EEVsynkroniseringsprocessen efter den tidsperiode, der er indtastet for EEVsynkroniseringsstyring.

•

EEV-synkronisering timer: EEV-synkronisering tidsperiode. (24–720 timer)
dataoversigten siger 720

•

RH By PwrLn2: Aktivér eller deaktivér funktioner vedrørende befugteren og
varmeenheden på den sekundære strømforsyning.

•

Udpumpning: Aktivér eller deaktivér funktioner vedrørende udpumpning

•

Spoletype: Vælg spoletype som Ikke konfigureret, Energibesparende,
Twin Cool eller DX.

•

Valg af Twin Cool: Vælg twin cool type som Ikke konfigureret, DX eller CW,
denne indstilling er kun gyldig, når Spoletype er valgt som Twin Cool.

•

Tørkøler styretype: Vælg styretype for tørkøler som Ikke konfigureret,
Diskontinuert eller Moduleret.
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BEMÆRK: Hvis der foretages en ny konfiguration mellem Spoletype,
Valg af Twin Cool eller Tørkøler styretype, skal strømforsyningen til
indendørsenheden slås fra og til igen for at gøre ændringen gyldig.
•

Tørkøler min. blæserhastighed: Indstil min. blæserhastighed for tørkøler.

•

Aktivering af tærskelværdi for energibesparende spole: Tærskelværdien,
hvor den energibesparende spole aktiveres.

•

Startposition omgåelsesventil: Omgåelsesventilens startposition.

•

EEV-lynjustering min. postion: Hvis overvarme er for lav, reduceres EEV
hurtigt. Dette indstiller EEV min. justeringstrin, når lynjustering er aktiv.

•

Energisparer stop DX Integration FS: Hvis værdien er over denne
fremløbstemperatur-integrationsværdi i en tidsperiode, og hvis
fremløbstemperaturen er for lav, standses kompressoren og sættes i
energisparetilstand.

•

Kun DX kør DX Integration FS: Hvis værdien er over denne
fremløbstemperatur-integrationsværdi i en tidsperiode, og hvis
fremløbstemperaturen er for høj i energisparetilstand, starter enheden
kompressoren for at assistere med køling.

•

DX kun kør DX dødbånd: Hvis fremløbstemperaturen er for høj i
energisparetilstand, starter enheden kompressoren for at assistere med
køling. Denne parameter er dødbåndet for tilstandskontakten.

•

DX kun DC blæser min. hastighed: Min. hastighed på luftkølede kølere i
ikke-energisparetilstand.

•

Lav kølemiddeltemperatur ryd Integration FS: Hvis værdien er over denne
indgangsvandtemperatur-integrationsværdi i en tidsperiode, og hvis
indløbstemperaturen på kølemidlet er høj, slettes Lav
kølemiddeltemperatur advarslen. Standard 300F·S.

•

Lav kølemiddeltemperatur genererer Integration FS: Hvis værdien er over
denne indgangsvandtemperatur-integrationsværdi i en tidsperiode, og hvis
indløbstemperaturen på kølemidlet er lav, genereres en advarsel Lav
kølemiddeltemperatur. Standard 3000F·S.

•

Lav kølemiddeltemperatur ryd dødbånd: Hvis indløbstemperaturen på
kølemidlet er for høj, er parameteren dødbåndet for sletning af Lav
kølemiddeltemperatur advarslen.

•

ES affugtning dugpunkt dødbånd: Energibesparende tilstand affugtning
dugpunkt dødbånd.

•

ES affugtning kølemiddeltemperatur høj FS: Hvis værdien er over denne
indgangsvandtemperatur-integrationsværdi i en tidsperiode, og hvis
indløbstemperaturen på kølemidlet er for høj i forbindelse med affugtning i
energisparetilstand, startes kompressoren.

•

LF SW aktiv Limit Maks. blæserhastighed: Når svømmerafbryderen for lavt
niveau aktiveres, begrænses maks. blæserhastighed med denne parameter.

•

LF SW aktiv Limit Maks. blæserhastighed holdetid: Når
svømmerafbryderen for lavt niveau aktiveres, er dette holdetiden for
begrænset blæserhastighed.

•

Kølemiddeltype: Vælg Vand, Propylenglycol eller Ethylenglycol som
kølemiddeltype.

•

Kølemiddel frysepunkt: Definér kølemidlets frysepunkt, baseret på
kølemiddeltype.

•

BPHE omgåelsesventil min. position: Ventil til loddet pladevarmeveksler,
min. position. Standard er 5%, bør indstilles til 15%, når Spoletype er
defineret som DX, og Tørkøler styretype er defineret som Diskontinuert.

Inddæmningssystem
Sti: Primær > Konfiguration > Service > Inddæmningssystemer
•
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Antal Active Flow Controllere: Definér antallet af AFC-enheder i gruppen.
(0–5)
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•

Active Flow Control lampetest: Når der vælges On, lyser Active Flow
Controller lysdioderne skiftevist rødt, grønt og blåt.

•

Active Flow Control bias: Denne indstilling anvendes til at ændre bias på
controlleren ved at justere den inddæmmede gangs tryk-tærskelværdi. Nul er
standard-indstillingen. Disse indstillinger må kun ændres af kvalificeret
servicepersonale.
◦

Varm gang inddæmning (HACS)
– Hvis køleenhederne underkøler, skal man vælge Negativ eller Svagt
negativ for at justere trykket i gangen og få ekstra køling.
– Hvis køleenhederne overkøler, skal man vælge Positiv eller Svagt
positiv for at justere trykket i gangen og få mindre køling.

◦

Kold gang inddæmning (CACS)
– Hvis køleenhederne underkøler, skal man vælge Positiv eller Svagt
positiv for at justere trykket i gangen og få ekstra køling.
– Hvis køleenhederne overkøler, skal man vælge Negativ eller Svagt
negativ for at justere trykket i gangen og få mindre køling.

Indstilling

Blå lysdiode—HACS
Rød lysdiode—CACS

Indstillingsværdi Grøn
lysdiode

Rød lysdiode—HACS
Blå lysdiode—CACS

Positiv

< –0.008 in. ±3%

0.004 ±0.0004 in.

> 0.016 in. ±3%

Svagt positiv

< –0.010 in. ±3%

0.002 ±0.0004 in.

> 0.014 in. ±3%

Nul

< –0.012 in. ±3%

0.000 ±0.0004 in.

> 0.012 in. ±3%

Svagt negativ

< –0.014 in. ±3%

-0.002 ±0.0004 in.

> 0.010 in. ±3%

Negativ

< –0.016 in. ±3%

–0.004 ±0.0004 in

> 0.008 in. ±3%
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Driftstimer og serviceintervaller
Sti: Primær > Konfiguration > Service > Driftstimer
Hver komponents intervalindstilling har en alarm. Hvis den er sat til Aktiveret, vil
meldeanordningen afgive et signal, når komponentens serviceinterval er udløbet.
Alarmerne nulstilles ved at vælge afkrydsningsfeltet for Nulstil XXX servicealarm
for hver komponent og derefter trykke på OK. Aktivér serviceinterval-alarmerne og
indstil antal uger for service på hver komponent i XXX alarminterval felterne.
Driftstimetælleren for serviceintervallerne kan nulstilles eller justeres af kvalificeret
personale, når der er udført service på en komponent. Serviceintervallerne kan
konfigureres på følgende komponenter:
BEMÆRK: Servicealarmer for enheden og for luftfiltrene er aktiveret som
standard. Andre alarmer skal aktiveres efter start.
BEMÆRK: Synlige alarmer varierer alt efter enhedskonfiguration.
•

Enhed

•

Luftfilter

•

Kompressor

•

Tørkøler

•

Kondensatpumpe

•

Blæser 1

•

Blæser 2

•

Blæser 3

•

Blæser 4

•

Blæser 5

•

Blæser 6

•

Blæser 7

•

Blæser 8

•

Befugter

•

Varmeenhed 1

•

Varmeenhed 2

•

Kondensatorblæser

Kompressorindstillinger
Sti: Primær > Konfiguration > Service > Kompressordrev
•

Kompressorhastighed: Viser kompressorens aktuelle hastighed. (Hz)

•

Maks. kompressorhastighed: Indtast den maksimalt tilladte hastighed for
kompressoren. (60,0–100,0 Hz)

•

Min. kompressorhastighed: Indtast den minimalt tilladte hastighed for
kompressoren. (15,0–60,0 Hz)
BEMÆRK:
1. 20 Hz anbefales, når enheden er udstyret med et flooded receiver
sæt.
2. 20 Hz anbefales, når et flooded receiver sæt ikke anvendes, og når
den omgivende temperatur er over 0°C (32°F).
3. 40 Hz anbefales i alle andre tilfælde.

990–91476–004

•

Startkompressorhastighed: Indtast den ønskede hastighed på
kompressoren (Hz) ved opstart. Den ønskede hastighed er gyldig, indtil
fordampningstemperaturen overskrider 0°C (32°F). Herefter styres
kompressoren af fremløbstemperatur PID. (15–100 Hz)

•

Maks. kompressor-genstarter: Indtast, hvor mange kompressor-genstarter
der er tilladt inden for 30 minutter, efter at en kompressor slås fra. Drevet med
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variabel frekvens (VFD) stopper kompressoren, hvis antal genstarter
overskrider denne værdi inden for 30 minutter. (1–20)
•

Aktivering af envelope-styring: Vælg, om envelope-styring skal aktiveres
eller ej.

•

Kompressor envelope startforskydning: Miljøbetinget
handlingsforskydning. Dette er temperaturforskydningen, hvor controlleren
begynder at anvende envelope-styreprocessen for kompressoren. (2,8–5,6°C
(6,2–12,3°F))

•

Envelope maks. kondenstemperatur: Miljøbetinget indstillingsværdi for
maks. handling. TBD

•

Kølelegeme-temperatur: Viser temperaturen på kompressorens
kølelegeme. (°C (°F))

•

Strøm: Viser kompressorens strømforbrug. (A)

•

Kompressoreffekt: Kompressorens strømforbrug. (kW)

•

Alarmstatus: Kompressor-alarmordet anvendt til diagnosticering.

•

Advarselsstatus: Kompressor-advarselsordet anvendt til diagnosticering.

•

Softwareversion: Kompressor-controllerens softwareversion.

•

Serienummer: Kompressorens serienummer

•

Software ID: Kompressorens driversoftware-ID.

Olieretur-styring
Sti: Primær > Konfiguration > Service > Olieretur-styring
BEMÆRK: Alle ændringer af indstillinger skal udføres af kvalificeret
personale.
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•

Olieretur-styring: Vælg Ja for at aktivere olieretur-styring. Dette forøger
hastigheden i kortere perioder (boost varighed) når hastigheden er for lav
(lav hastighedsgrænse) for at sikre en tilstrækkelig mængde olie i
kompressorens krumtaphus.

•

Boost varighed: Længden på det tidsrum, hvor kompressorhastigheden
forøges til boost hastighed. (60–300 s)

•

Boost hastighed: Hastigheden, som kompressoren øges til, i perioden
boost varighed. (80–200 Hz)

•

Driftstid lav hastighed: Når olieretur-styring er aktiveret, og når
kompressorhastigheden er under lav hastighedsgrænse i hele tidsrummet,
booster VFD kompressorhastigheden til boost hastighed i det tidsrum, der
er defineret for boost varighed. (1–1400 minutter)

•

Lav hastighedsgrænse: Den kompressorhastighed, hvor olieretur-styring
aktiveres. (80–200 Hz)
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PID-indstillinger

BEMÆRK
BESKADIGELSE AF UDSTYR
Dette skal varetages af kvalificeret personale fra Schneider Electric. Forkert
indstillede PID controllere kan medføre beskadigelse af udstyret.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
Sti: Primær > Konfiguration > Service > PIDs
Proportional plus Integral plus Derivativ (PID) loops styrer outputtet fra blæserne
og andre komponenter.
•

Overvarmestyring: Viser, om PID algoritmen for overvarme er aktiveret
(Run) eller ej (Stop).

•

Overvarme Indstillingsværdi: Indstilling af den ønskede værdi for
temperaturforskellen på kølemiddel ledt ind i og ud af spolen. (4,4–22,2Δ°C
(8.0–40.0Δ°F))

•

Overvarmeforøgelse (P): Når kompressoren er startet, anvender
overvarme-controlleren denne proportionale forøgelse for den tidsperiode,
der er indtastet under Tid, i opstartsfasen. Når enheden er stabil, anvendes
standard PID forøgelser igen.

•

Tid: Når kompressoren er startet, anvender overvarme-controlleren en
specifik proportional forøgelse i denne tidsperiode. (0–120 minutter)

•

Overvarme PID Forøgelse: Proportional- multiplikatoren (forøgelse) for
temperatursensorerne installeret ved kølespolens indgang og afgang.
Proportional-multiplikatoren justerer for forskellen (fejl) mellem den målte
værdi og indstillingsværdien.

•

Overvarme PID Integral: Integral- multiplikatoren (nulstillingsrate) for
temperatursensorerne installeret ved kølespolens indgang og afgang.
Integral-multiplikatoren justerer for fejlmåling og den tidsperiode, hvor fejlen
har eksisteret. Integral-multiplikatoren tilføjer eller fratrækker fra outputtet i
små trin for at korrigere for offset-fejl forårsaget af proportional forøgelse.

•

Overvarme PID Derivativ: Derivativ- multiplikatoren (derivativ) for
temperatursensorerne installeret ved kølespolens indgang og afgang.
Derivativ-multiplikatoren justerer outputtet for hurtige ændringer i fejlen, og
den korrigerer for ændringshastighed på fejlen over tid.

•

Overvarme PID Nulstilling: Vælg Ja for at nulstille overvarmeindstillingsværdiens PID værdier til fabrikkens standardindstillinger.

•

Styring af luftflow: Viser, om PID algoritmen for styring af luftflow er
aktiveret (Run) eller ej (Stop).

•

Active Flow Control bias: Denne indstilling anvendes til at ændre bias på
controlleren ved at justere den inddæmmede gangs tryk-tærskelværdi. Nul er
standard-indstillingen. Disse indstillinger må kun ændres af kvalificeret
servicepersonale.
◦

Varm gang inddæmning (HACS)
– Hvis køleenhederne underkøler, skal man vælge Negativ eller Svagt
negativ for at justere trykket i gangen og få ekstra køling.
– Hvis køleenhederne overkøler, skal man vælge Positiv eller Svagt
positiv for at justere trykket i gangen og få mindre køling.

◦

Kold gang inddæmning (CACS)
– Hvis køleenhederne underkøler, skal man vælge Positiv eller Svagt
positiv for at justere trykket i gangen og få ekstra køling.
– Hvis køleenhederne overkøler, skal man vælge Negativ eller Svagt
negativ for at justere trykket i gangen og få mindre køling.
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Blå lysdiode—HACS
Rød lysdiode—CACS

Indstillingsværdi Grøn
lysdiode

Rød lysdiode—HACS
Blå lysdiode—CACS

Positiv

< –0.008 in. ±3%

0.004 ±0.0004 in.

> 0.016 in. ±3%

Svagt positiv

< –0.010 in. ±3%

0.002 ±0.0004 in.

> 0.014 in. ±3%

Nul

< –0.012 in. ±3%

0.000 ±0.0004 in.

> 0.012 in. ±3%

Svagt negativ

< –0.014 in. ±3%

-0.002 ±0.0004 in.

> 0.010 in. ±3%

Negativ

< –0.016 in. ±3%

–0.004 ±0.0004 in

> 0.008 in. ±3%

•

Luftflow PID Forøgelse: Proportional-multiplikatoren (forøgelse) for
fordamperblæseren, når der findes en AFC-enhed. Proportionalmultiplikatoren justerer for forskellen (fejl) mellem den målte værdi og
indstillingsværdien.

•

Luftflow PID Integral: Integral-multiplikatoren (nulstillingsrate) for
fordamperblæseren, når der findes en AFC-enhed. Integral-multiplikatoren
justerer for fejlmåling og den tidsperiode, hvor fejlen har eksisteret. Integralmultiplikatoren tilføjer eller fratrækker fra outputtet i små trin for at korrigere
for offset-fejl forårsaget af proportional forøgelse.

•

Luftflow PID Derivativ: Derivativ-multiplikatoren (derivativ) for
fordamperblæseren, når der findes en AFC-enhed. Derivativ-multiplikatoren
justerer outputtet for hurtige ændringer i fejlen, og den korrigerer for
ændringshastighed på fejlen over tid.

•

Luftflow PID Nulstilling: Vælg Ja for at nulstille PID værdier for styring af
overvarme til fabrikkens standardindstillinger.

•

Kondensatorstyring: Viser, om PID algoritmen for kondensatorblæseren er
aktiveret (Run) eller ej (Stop).

•

Kondensatortemperatur indstillingspunkt: Indtast den indstillingsværdi,
der vil blive anvendt af kondensatortemperatur- controlleren, når
kondenstemperatursensoren ikke leverer en værdi (10,0–93,3°C (50.0–
200.0°F)). Standard er 35°C (95°F), bør indstilles til 45°C (113°F), når
Spoletype er defineret som DX og Tørkøler styretype er defineret som
Diskontinuert

•

Kondensator og PHE ventil PID Forøgelse: Proportional-multiplikatoren
(forøgelse) for kondensatorblæseren og pladevarmeveksleren. Proportionalmultiplikatoren justerer for forskellen (fejl) mellem den målte værdi og
indstillingsværdien.

•

Kondensator og PHE ventil PID Integral: Integral-multiplikatoren
(nulstillingsrate) for kondensatorblæseren og pladevarmeveksleren. Integralmultiplikatoren justerer for fejlmåling og den tidsperiode, hvor fejlen har
eksisteret. Integral-multiplikatoren tilføjer eller fratrækker fra outputtet i små
trin for at korrigere for offset-fejl forårsaget af proportional forøgelse.

•

Kondensator og PHE ventil PID Derivativ: Derivativ-multiplikatoren
(derivativ) for kondensatorblæseren og pladevarmeveksleren. Derivativmultiplikatoren justerer outputtet for hurtige ændringer i fejlen, og den
korrigerer for ændringshastighed på fejlen over tid.

•

Kondensator og PHE ventil PID Nulstilling: Vælg Ja for at nulstille PID
værdier for styring af kondensatorblæseren og pladevarmeveksleren til
fabrikkens standardindstillinger.

•

Styring af fødeluft: Viser, om PID algoritmen for fødeluften er aktiveret
(Run) eller ej (Stop).

•

Fødeluft-indstillingsværdi: Den påkrævede temperatur på den luft, der
ledes ind i omgivelserne. (15,0–30,2°C (59.0–86.4°F))

•

Delta-T indstillingsværdi: Når gruppen er programmeret til HACS eller
RACS tilstand, specificerer denne værdi den ønskede temperaturforskel
mellem fødeluft og returluft, når der ikke findes en AFC-enhed. (10F/5,6C,
15F/8,3C, 20F/11,1C, 25F/13,9C, 30F/16,7C, 35F/19,4C, 40F/22,2C)
BEMÆRK: Indstil en lavere køle-indstillingsværdi eller en mindre
Delta-T indstillingsværdi for at understøtte opstart om vinteren.
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•

Fødeluft PID Forøgelse: Proportional-multiplikatoren (forøgelse) for
fødeluftsensorerne installeret på enheden. Proportional-multiplikatoren
justerer for forskellen (fejl) mellem den målte værdi og indstillingsværdien.

•

Fødeluft PID Integral: Integral-multiplikatoren (nulstillingsrate) for fødelufttemperatursensorerne installeret på enheden. Integral-multiplikatoren justerer
for fejlmåling og den tidsperiode, hvor fejlen har eksisteret. Integralmultiplikatoren tilføjer eller fratrækker fra outputtet i små trin for at korrigere
for offset-fejl forårsaget af proportional forøgelse.

•

Fødeluft PID Derivativ: Derivativ-multiplikatoren (derivativ) for fødelufttemperatursensorerne installeret på enheden. Derivativ-multiplikatoren
justerer outputtet for hurtige ændringer i fejlen, og den korrigerer for
ændringshastighed på fejlen over tid.

•

Fødeluft PID Nulstilling: Vælg Ja for at nulstille PID værdier for
fødelufttemperatur til fabrikkens standardindstillinger.

•

Rækkeindløb styring: Viser, om PID algoritmen for rækkefødelufttemperatur
er aktiveret (Run) eller ej (Stop).

•

Køle-indstillingsværdi: Indstil den temperatur, som kølegruppen skal holde i
datacenteret. (17,8–35,0°C (64,0–95,0°F))

•

Rækkeindløb PID Forøgelse: Proportional-multiplikatoren (forøgelse) for
rækkefødeluft-temperatursensorerne forbundet med enheden. Proportionalmultiplikatoren justerer for forskellen (fejl) mellem den målte værdi og
indstillingsværdien.

•

Rækkeindløb PID Integral: Integral-multiplikatoren (nulstillingsrate) for
rækkefødeluft-temperatursensorerne forbundet med enheden. Integralmultiplikatoren justerer for fejlmåling og den tidsperiode, hvor fejlen har
eksisteret. Integral-multiplikatoren tilføjer eller fratrækker fra outputtet i små
trin for at korrigere for offset-fejl forårsaget af proportional forøgelse.

•

Rækkeindløb PID Derivativ: Derivativ-multiplikatoren (derivativ) for
rækkefødeluft-temperatursensorerne forbundet med enheden. Derivativmultiplikatoren justerer outputtet for hurtige ændringer i fejlen, og den
korrigerer for ændringshastighed på fejlen over tid.

•

Rækkeindløb PID Nulstilling: Vælg Ja for at nulstille PID værdier for
rækkefødelufttemperatur til fabrikkens standardindstillinger.

•

DC blæsere DX PID Forøgelse: Proportional-multiplikatoren (forøgelse) for
DC blæsere i DX tilstand. Proportional-multiplikatoren justerer for forskellen
(fejl) mellem den målte værdi og indstillingsværdien.

•

DC blæsere DX PID Integral: Integral-multiplikatoren (nulstillingsrate) for DC
blæsere i DX tilstand. Integral-multiplikatoren justerer for fejlmåling og den
tidsperiode, hvor fejlen har eksisteret. Integral-multiplikatoren tilføjer eller
fratrækker fra outputtet i små trin for at korrigere for offset-fejl forårsaget af
proportional forøgelse.

•

DC blæsere DX PID Derivativ: Derivativ-multiplikatoren (derivativ) for DC
blæsere i DX tilstand. Derivativ-multiplikatoren justerer outputtet for hurtige
ændringer i fejlen, og den korrigerer for ændringshastighed på fejlen over tid.

•

DC blæsere DX PID Nulstilling: Vælg Ja for at nulstille PID værdier for DC
blæsere i DX tilstand til fabrikkens standardindstillinger.

•

ES-ventil PID Forøgelse: Proportional-multiplikatoren (forøgelse) for
energispareventilen. Proportional-multiplikatoren justerer for forskellen (fejl)
mellem den målte værdi og indstillingsværdien.

•

ES-ventil PID Integral: Integral-multiplikatoren (nulstillingsrate) for
energispareventilen. Integral-multiplikatoren justerer for fejlmåling og den
tidsperiode, hvor fejlen har eksisteret. Integral-multiplikatoren tilføjer eller
fratrækker fra outputtet i små trin for at korrigere for offset-fejl forårsaget af
proportional forøgelse.

•

ES-ventil PID Derivativ: Derivativ-multiplikatoren (derivativ) for
energispareventilen. Derivativ-multiplikatoren justerer outputtet for hurtige
ændringer i fejlen, og den korrigerer for ændringshastighed på fejlen over tid.

•

ES-ventil PID Nulstilling: Vælg Ja for at nulstille PID værdier for
energispareventilen til fabrikkens standardindstillinger.
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•

DC blæsere ES PID Forøgelse: Proportional-multiplikatoren (forøgelse) for
energisparetilstand. Proportional-multiplikatoren justerer for forskellen (fejl)
mellem den målte værdi og indstillingsværdien.

•

DC blæsere ES PID Integral: Integral-multiplikatoren (nulstillingsrate) for DC
blæsere i energisparetilstand. Integral-multiplikatoren justerer for fejlmåling
og den tidsperiode, hvor fejlen har eksisteret. Integral-multiplikatoren tilføjer
eller fratrækker fra outputtet i små trin for at korrigere for offset-fejl forårsaget
af proportional forøgelse.

•

DC blæsere ES PID Derivativ: Derivativ-multiplikatoren (derivativ) for DC
blæsere i energisparetilstand. Derivativ-multiplikatoren justerer outputtet for
hurtige ændringer i fejlen, og den korrigerer for ændringshastighed på fejlen
over tid.

•

DC blæsere ES PID Nulstilling: Vælg Ja for at nulstille PID værdier for DC
blæsere i energisparetilstand til fabrikkens standardindstillinger.

Justering af PID-loopet
Justér PID-loopet for at optimere kølegruppens ydelse.
BEMÆRK: Dette skal varetages af kvalificeret personale fra Schneider
Electric. PID-loopet skal justeres, når udstyret er blevet installeret og kører i
rummet. Loopet skal justeres periodisk for at udligne ændringer i
rumbelastningen.
1. Justér integral-konstanten og den derivative konstant til nul og proportionalkonstanten til 1,0.
2. Definér temperatur-indstillingsværdien, og start kølegruppen.
3. Når temperaturen opnår en stabil værdi, skal du forøge proportionalkonstanten med 0,5. Hvis ikke temperaturen reagerer på denne ændring, skal
du justere indstillingsværdien.
4. Gentag trin 3, indtil temperaturværdien begynder at svinge og udsvingets
spidsværdi er konstant.
5. Notér tiden, i minutter, mellem udsvingets spidsværdier. Dette er den
maksimal periode, PU.
6. Notér proportional-konstantens værdi. Dette er den maksimal forøgelse, G U.
7. Beregn PID-konstanterne ved hjælp af tabellen nedenfor. Brug ligningerne til
denne kontrolmetode i rækken for at beregne værdierne for hver konstant.
8. Indstil hver konstant i henhold til disse beregninger.
Kontrol- metode

Proportional

Integral

Derivativ

P

0,5 * GU

—

—

P+I

0,45 * GUU

0,54 * GU / PU

—

P+I+D

0,6 * GU

1,2*GU/PU

0,075 * GU * PU

Det kan være nødvendigt at justere PID-loopet yderligere på følgende måder for
at udligne ændringer i rumbelastningen.
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Loop-reaktion

PID-justering korrektion

Langsom respons på
temperaturændringer

Forøg proportional-multiplikatoren
eller forøg den derivative multiplikator.

Overkøling/underkøling efter
ændringer i rumbelastningen eller
ændret indstillingsværdi

Forøg den derivative multiplikator eller
proportional-multiplikatoren.

Den omgivende temperatur når aldrig
indstillingsværdien

Forøg integral-multiplikatoren.

Overkøling/underkøling ved konstant
rumbelastning

Reducér integral-multiplikatoren.
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Vedligeholdelse
Vedligeholdelsestilstand

BEMÆRK
FEJL PÅ ENHEDEN
•

Hvis indstillingerne ændres forkert, kan det medføre fejl på din køleenhed.

•

Indstillingerne må kun ændres af kvalificeret servicepersonale.

Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
Sti: Primær > Konfiguration > Service > Vedligeholdelsestilstand
Vedligeholdelsestilstanden anvendes til kontrol af vedligeholdelse. Kvalificeret
personale kan manuelt kontrollere komponenter i enheden for at kontrollere for fejl
og mekaniske problemer. Enheden skal være i en Fra tilstand, før den sættes i
vedligeholdelsestilstand. Tryk på OK ved siden af hver indstilling for at acceptere
ændringer. Nogle dataelementer duplikeres til flere skærmbilleder for at vise
status på komponenter, når indstillingerne justeres.
•

990–91476–004

Vedligeholdelsestilstand: Vælg den type vedligeholdelsestilstand, som skal
anvendes.
◦

Aktiver_ubegrænset: Enheden forbliver i vedligeholdelsestilstand, indtil
den deaktiveres.

◦

Aktiver_med_timeout: Enheden forbliver i vedligeholdelsestilstand i to
minutter.

◦

Deaktiver: Enheden forlader vedligeholdelsestilstanden og genoptager
normal drift.

•

Maksimal køling: Vælg Max for at stille alle aktuatorindstillinger under
vedligeholdelsestilstand til maks. output: kondensatorblæser,
fordamperblæser, EEV-position, og kompressorhastighed.

•

EEV-position: Den elektroniske ekspansionsventils aktuelle åbningsgrad.
(%)

•

Sugetryk: Kølemiddeltrykket i sugelinjen. (bar (psi))

•

Afgangstryk: Kølemiddeltrykket i afgangslinjen. (bar (psi))

•

Kompressorhastighed: Indtast en hastighed, som kompressoren manuelt
sættes til at køre med. (0,0–100,0 Hz)

•

Gens. Blæserhastighed: Den aktuelle gennemsnitlige hastighed på de otte
blæsere i indendørsenheden. (o/min)

•

Blæserhastighed: Fordamperblæsernes aktuelle hastighed. (%)

•

Blæserhastighed: Indtast en procentuel blæserhastighed til manuel styring
af fordamperblæserne. (0,0–100,0 %)

•

Kondensatorblæserhastighed: Kondensatorblæserens aktuelle hastighed.
(o/min)

•

Kondensatorblæserhastighed: Kondensatorblæserens aktuelle hastighed.
(%)

•

Kondensatorblæserhastighed: Indtast en procentuel blæserhastighed til
manuel styring af blæseren i kondensatorenheden. (0,0–100,0 %)

•

EEV-position: Den elektroniske ekspansionsventils aktuelle åbningsgrad.
(%)

•

EEV-position: Indtast en værdi for den elektroniske ekspansionsventils
aktuelle åbningsgrad. Når kompressorhastigheden er større end 0 Hz, styres
EEV af overvarme-PID controlleren. (0,0–100,0%)

•

Væskelinje-magnetventil: Væskelinje-magnetventilens aktuelle status:
Åben eller Lukket.
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•

Væskelinje-magnetventil: Vælg for at åbne eller lukke væskelinjemagnetventilen. Når kompressorhastigheden er større end 0 Hz, er
væskelinjen tvunget åben. (Åben eller Lukket)

•

Elvarmer 1: Vælg Åben eller Lukket for at styre varmerelæet.
BEMÆRK: Kun ACRH301P-enheder.

•

Elvarmer 2: Vælg Åben eller Lukket for at styre varmerelæet.
BEMÆRK: Kun ACRH301P-enheder.

•

Anmodning CPY-befugter: Kondens- produktionsanmodningen til
befugterens controller. Kun tilgængeligt på enheder udstyret med en befugter.
(%)
BEMÆRK: Kun ACRH301P-enheder.

•

Manuel dræn: Vælg Ja for manuelt at dræne befugterens beholder; vælg Nej
for ikke at dræne den manuelt.
BEMÆRK: Kun ACRH301P-enheder.

•

Befugter faktisk produktion: Den faktiske mængde kondens produceret af
befugteren. (%)
BEMÆRK: Kun ACRH301P-enheder.

•

Befugter strømstyrke: Befugterens strømstyrke i ampere. Kun tilgængeligt
på enheder udstyret med en befugter.
BEMÆRK: Kun ACRH301P-enheder.

•

Befugter vandkonduktivitet: Konduktivitetsniveauet for vandet i befugteren.
Kun tilgængeligt på enheder udstyret med en befugter. (μS/cm)
BEMÆRK: Kun ACRH301P-enheder.
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•

Alarmrelæ 1: Vælg åben eller lukket for at styre alarmrelæet. (Åben eller
Lukket)

•

Alarmrelæ 2: Vælg åben eller lukket for at styre alarmrelæet. (Åben eller
Lukket)

•

Alarmrelæ 3: Vælg åben eller lukket for at styre alarmrelæet. (Åben eller
Lukket)

•

Alarmrelæ 4: Vælg åben eller lukket for at styre alarmrelæet. (Åben eller
Lukket)

•

Udløbsfordamperspole temperatur: Temperaturen på kølemidlet, der ledes
ud af fordamperspolen. (°C (°F))

•

Indløbsfordamperspole temperatur: Temperaturen på kølemidlet, der ledes
ind i fordamperspolen. (°C (°F))

•

Øverste fremløbstemperatur: Temperaturen fra øverste fødelufttemperatursensor forbundet med denne enhed. (°C (°F))

•

Nederste fremløbstemperatur: Temperaturen fra nederste fødelufttemperatursensor forbundet med denne enhed. (°C (°F))

•

Øverste returtemperatur: Temperaturen fra øverste returlufttemperatursensor forbundet med denne enhed. (°C (°F))

•

Nederste returtemperatur: Temperaturen fra nederste returlufttemperatursensor forbundet med denne enhed. (°C (°F))

•

Sugetryk: Kølemiddeltrykket i sugelinjen. (bar (psi))

•

Afgangstryk: Kølemiddeltrykket i afgangslinjen. (bar (psi))

•

EEV-position: Den elektroniske ekspansionsventils aktuelle åbningsgrad.
(%)

•

Væskelinje-magnetventil: Væskelinje-magnetventilens aktuelle status:
Åben eller Lukket.

•

Blæserhastighed: Fordamperblæsernes aktuelle hastighed. (%)

•

Kondensatorblæserhastighed: Kondensatorblæserens aktuelle hastighed.
(%)

•

Drosselventil position: Drosselventilens position.
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•

Position omgåelsesventil: Omgåelsesventilens position.

•

MM tørkøler blæserhastighed: Hastigheden på tørkølerblæseren i
vedligeholdelsestilstand.
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Månedlig forebyggende vedligeholdelse
Fotokopiér de følgende sider og brug dem i forbindelse med vedligeholdelsen.
Gem dem til senere brug, når du har udfyldt dem.
Udarbejdet af: ________________________________
Modelnummer: ______________________________
Serienummer: ______________________________
Dato: ______________________________________
Foretag følgende månedlige vedligeholdelse i henhold til de tilhørende
kontrollister.

Miljø
Fødelufttemperatur sensoraflæsninger: ___________
Returlufttemperatur sensoraflæsninger: ____________
Notér alarmhistorikken for den seneste måned.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Renhed
Kontrollér tilstanden på luftfiltrene. Rengør eller udskift dem om
nødvendigt.
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Mekanisk

FARE
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUE
•

Brug passende personligt beskyttelsesudstyr (PPE) og følg praksis for
sikkert el-arbejde.

•

Dette udstyr må kun installeres og vedligeholdes af kvalificeret og uddannet
personale.

•

Afbryd al strømforsyning til dette udstyr, før du arbejder på eller inde i
udstyret.

•

Montér alle enheder, døre og afskærmninger, før du slår udstyrets
strømforsyning til igen.

Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser
ikke overholdes.

ADVARSEL
FARE FOR UDSTYR ELLER PERSONALE
Alt arbejde skal udføres af kvalificeret og uddannet personale fra Schneider
Electric.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan
blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
Kontrollér fordamperblæserne for unormal støj eller vibration.
Kontrollér fugtindikatoren i væskelinjens skueglas.
Kontrollér for bobler i væskelinjens skueglas.
Kontrollér oliestanden i kompressorens skueglas.
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Elektrisk

FARE
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUE
•

Brug passende personligt beskyttelsesudstyr (PPE) og følg praksis for
sikkert el-arbejde.

•

Dette udstyr må kun installeres og vedligeholdes af kvalificeret og uddannet
personale.

•

Afbryd al strømforsyning til dette udstyr, før du arbejder på eller inde i
udstyret.

•

Montér alle enheder, døre og afskærmninger, før du slår udstyrets
strømforsyning til igen.

Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser
ikke overholdes.

ADVARSEL
FARE FOR UDSTYR ELLER PERSONALE
Alt arbejde skal udføres af kvalificeret og uddannet personale fra Schneider
Electric.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan
blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
Kontrollér elpanelets døre og afskærmninger for beskadigelse eller løse
beslag.
Kontrollér kondensatorens elpanel og afskærmninger for beskadigelse
eller løse beslag.

Funktionstests
Kontrollér display-interfacets funktion.
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Kvartårlig forebyggende vedligeholdelse
Fotokopiér de følgende sider og brug dem i forbindelse med vedligeholdelsen.
Gem dem til senere brug, når du har udfyldt dem.
Udarbejdet af: ________________________________
Modelnummer: ______________________________
Serienummer: ______________________________
Dato: ______________________________________
Foretag kvartårlig vedligeholdelse i henhold til de tilhørende kontrollister, ud over
kontrollisterne for månedlig vedligeholdelse.

Miljø
Notér fødeluft-indstillingsværdien: ___________
Notér køle-indstillingsværdien: _____________

Renhed
Kontrollér for smuds på afløbsbakken. Rengør den efter behov.

Mekanisk

FARE
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUE
•

Brug passende personligt beskyttelsesudstyr (PPE) og følg praksis for
sikkert el-arbejde.

•

Dette udstyr må kun installeres og vedligeholdes af kvalificeret og uddannet
personale.

•

Afbryd al strømforsyning til dette udstyr, før du arbejder på eller inde i
udstyret.

•

Montér alle enheder, døre og afskærmninger, før du slår udstyrets
strømforsyning til igen.

Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser
ikke overholdes.

ADVARSEL
FARE FOR UDSTYR ELLER PERSONALE
Alt arbejde skal udføres af kvalificeret og uddannet personale fra Schneider
Electric.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan
blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
Notér suge- og afgangstryk: _____________
Notér fordamperens overvarme-temperatur: _____________
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Vedligeholdelse

Elektrisk

FARE
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUE
•

Brug passende personligt beskyttelsesudstyr (PPE) og følg praksis for
sikkert el-arbejde.

•

Dette udstyr må kun installeres og vedligeholdes af kvalificeret og uddannet
personale.

•

Afbryd al strømforsyning til dette udstyr, før du arbejder på eller inde i
udstyret.

•

Montér alle enheder, døre og afskærmninger, før du slår udstyrets
strømforsyning til igen.

Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser
ikke overholdes.

ADVARSEL
FARE FOR UDSTYR ELLER PERSONALE
Alt arbejde skal udføres af kvalificeret og uddannet personale fra Schneider
Electric.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan
blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
Kontrollér ledningsnet og påloddede stik.
Kontrollér ledningsforbindelser til bruger-interfacet.
Kontrollér forbindelser til temperatur- og fugtighedssensorer.
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Halvårlig forebyggende vedligeholdelse
Fotokopiér de følgende sider og brug dem i forbindelse med vedligeholdelsen.
Gem dem til senere brug, når du har udfyldt dem.
Udarbejdet af: ________________________________
Modelnummer: ______________________________
Serienummer: ______________________________
Dato: ______________________________________
Foretag følgende halvårlige vedligeholdelse i henhold til de tilhørende
kontrollister, ud over kontrollisterne for månedlig og kvartalsvis vedligeholdelse.

Miljø
Kontrollér for synlige skader på køleenheden.
Kontrollér for smuds, støv, urenheder og væskesprøjt i og omkring
køleenheden.

Renhed
Kontrollér for smuds i afløbsbakken. Rengør den efter behov.
Kontrollér og rengør fordamperspolen.
Udskift luftfiltrene. Nulstil alarmen for luftfilterets driftstimer
Udskift luftfugterens cylinder. Nulstil alarmen for luftfugterens driftstimer
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Vedligeholdelse

Mekanisk

FARE
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUE
•

Brug passende personligt beskyttelsesudstyr (PPE) og følg praksis for
sikkert el-arbejde.

•

Dette udstyr må kun installeres og vedligeholdes af kvalificeret og uddannet
personale.

•

Afbryd al strømforsyning til dette udstyr, før du arbejder på eller inde i
udstyret.

•

Montér alle enheder, døre og afskærmninger, før du slår udstyrets
strømforsyning til igen.

Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser
ikke overholdes.

ADVARSEL
FARE FOR UDSTYR ELLER PERSONALE
Alt arbejde skal udføres af kvalificeret og uddannet personale fra Schneider
Electric.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan
blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
Kontrollér for kølemiddellækage på ventiler, forskruninger og
varmevekslere.
Kontrollér kølerørenes klemmer og isolering. Fastgør efter behov.
Kontrollér, at kondens-drænslangen ikke er blokeret eller tilstoppet.
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Elektrisk

FARE
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUE
•

Brug passende personligt beskyttelsesudstyr (PPE) og følg praksis for
sikkert el-arbejde.

•

Dette udstyr må kun installeres og vedligeholdes af kvalificeret og uddannet
personale.

•

Afbryd al strømforsyning til dette udstyr, før du arbejder på eller inde i
udstyret.

•

Montér alle enheder, døre og afskærmninger, før du slår udstyrets
strømforsyning til igen.

Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser
ikke overholdes.

ADVARSEL
FARE FOR UDSTYR ELLER PERSONALE
Alt arbejde skal udføres af kvalificeret og uddannet personale fra Schneider
Electric.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan
blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
Kontrollér afbrydere og elektriske forbindelser på sikringsblokken.
Kontrollér lavspændingstransformere, mål og notér udgangsspænding.
Mål og notér indgangsspændingen fra lysnettet: _________
Kontrollér og spænd elektriske forbindelser på kompressorens inverterdrev.
Kontrollér og notér strømforbruget på følgende komponenter:
•

Blæsere: _____________

•

Kompressor:________

Kontrollér kondensatorens elektriske komponenter, sikringer,
kontaktorer, hastigheds-controller.

Funktionstests
Kontrollér funktionen på vandlækagedetektoren.
Kontrollér, at køle-driftstilstanden fungerer korrekt.
Kontrollér kondenspumpens funktion.
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Fejlfinding
Kontakt om nødvendigt Teknisk Support og beskriv fejltypen samt dens mulige
årsager vist på betjeningspanelet.
Problem

Mulig årsag

Afhjælpning

Betjeningselementer ustabile eller
uden virkning

Indløbstemperaturen til
køleenheden er højere end
nominel maks. temperatur

Reducér belastningen, eller tilføj ekstra køleudstyr.

Blæsere starter ikke

Køleenheden standser pga. en
ekstern kommando

Fjern input-kontakt kablet midlertidigt, hvis det er
tilsluttet.

En enkelt blæser starter ikke

Kontrollér, at blæser-afbryderen står på TIL.

Forkert placering af
fjerntemperatursensor

Kontrollér, at fjerntemperatursensoren er placeret
korrekt i den kolde gang.

Tilsmudset filter

Rengør filteret.

Tilsmudset spole

Rengør spolen.

Programfejl

Kontakt Schneider Electric teknisk support

For stor afstand til
varmebelastning

Placér køleenheden tættere på varmebelastningen.

Forkert valgt blæserhastighed

Kun RACS og HACS tilstande: Vælg den næsthøjeste
indstilling af blæserhastighed.

Rumfugtighed er for høj

Rummets tætning skal forbedres.

Upræcis
temperaturstyring

Forkert placering af
fjerntemperatursensor

Kontrollér, at fjerntemperatursensoren er placeret
korrekt i den kolde gang.

Vand udvendigt på
køleenheden

Kondens- drænslangen er ikke
forbundet eller ikke ført korrekt
uden for køleenheden

Kontrollér, at kondens-drænslangen er forbundet
korrekt med pumpen og ført korrekt uden for
køleenheden.

Køleenheden kan
ikke opnå
indstillingsværdien

Vand ledes over

Kontrollér, at kondens- drænslagen ikke overskrider
3,5 m (11.5 ft) stigende og 18.0 m (60.0 ft) vandret.
Lækage i drænsystem

Find og reparer lækagen.

Køleenheden ikke nivelleret
korrekt

Justér køleenhedens justeringsfødder.

Beskadiget rørisolering

Find det beskadigede område, og reparér isoleringen.

Display- interfacet
fungerer ikke, men
køleenheden
fungerer

Display- interfacet er ikke
tilsluttet korrekt

Kontrollér, at display-interfacets kabel er tilsluttet
korrekt.

Lufttryk ikke korrekt

Filter angiveligt tilstoppet

Kontrollér, at enderne af de transparente plasticluftslanger ikke er tilstoppede.
Kontrollér, at de transparente plastic-luftslanger er
forbundet med controlleren.
Kontrollér, af de transparente plastic-luftslanger ikke
er klemte.

Alarmer vises ikke
på
overvågningsudstyr
(kunde outputkontakt)

Ingen strømforsyning til
eksternt overvågningsudstyr,
eller udstyret fungerer ikke
korrekt

Kontrollér, at der er strømforsyning til det eksterne
udstyr, hvis påkrævet.
Hvis køleenheden (+12 V eller +24 V) leverer strøm til
det eksterne udstyr, skal man kontrollere, at det
eksterne udstyr er ≤50 mA.
Test det eksterne udstyr ved at omgå outputkontakten hos kunden.
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Problem

ACRH301 og ACHU300 serien

Mulig årsag

Afhjælpning
Kontrollér indstillingerne på output-kontakten hos
kunden.

Køleenheden
standses ikke, når
kommandoen
afgives

Styrespænding

Ingen
kommunikation med
bygningsstyresystemets (BMS) port

Fejl på forbindelse

Kontrollér, at der ledes styrespænding til
køleenhedens input. Du kan anvende tilgængelig +12
V eller +24 V. Du skal også anvende stel.
Kontrollér indstillingerne på input-kontakten hos
kunden.
Bekræft, at køleenheden er forbundet med BMSporten og ikke med styreporten.
Kontrollér, at ledningens polaritet er rigtig. Test
signalet med et DC voltmeter, når der ikke er
transmission. Spændingen på pin 2 bør være højere
end på pin 1, mindst med 200 mV. Mål køleenheden
med afbrudt kabel, og mål herefter igen med kablet
tilsluttet. Hvis signalet er mindre end 200 mV, kan
ledningerne til køleenheden være tilsluttet omvendt.
Kontrollér, at hver køleenhed enten har to sæt
ledninger i konnektoren eller et sæt ledninger og en
afslutningsmodstand på 100 til 120 ohm.

Køleenheder
kommunikerer ikke
med hinanden

A-Link fejl

Kontrollér, at den første og den sidste køleenhed har
et kabel og en terminator.
Kontrollér, at alle andre køleenheder har to kabler.
Kontrollér, at A-Link kablerne er forbundet med A-Link
portene, og at et netværkskabel er tilsluttet
netværksporten.
Kontrollér, at antallet af køleenheder i kølegruppen
svarer til gruppenummer-indstillingen.

Afgangsluften er
17°C (62°F), og
blæserne kører med
meget høj
hastighed.
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Øverste eller nederste
fødeluftsensor

Fejl på enten øverste eller nederste
fødelufttemperatur-sensor. Kontrollér, at begge
fødelufttemperatur-sensorer er installeret og fungerer
korrekt.
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Global kundesupport
Der er adgang til gratis kundesupport vedrørende dette eller alle andre produkter på
en af følgende måder:
•

Besøg Schneider Electric webstedet for at få adgang til dokumenterne i
Schneider Electric vidensbasen og for at sende forespørgsler om kundesupport.
- www.schneider-electric.com (virksomhedens hovedsæde)
Gå til landespecifikke Schneider Electric websteder, hvor der findes information
om kundesupport.
- www.schneider-electric.com/support/
Global support med søgning i Schneider Electric vidensbasen og med
anvendelse af e-support.

•

Kontakt Schneider Electric Customer Support Center via telefon eller e-mail.
Lokale, landespecifikke centre: gå til www.schneider-electric.com/support/
contactwww.schneider-electric.com > Support > Operations around the
world for at få kontaktinformation.

Få oplysninger om lokal kundesupport ved at kontakte forhandleren eller andre
distributører, hvor du har købt produkterne.

Printed in:
Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison - Frankrig
+ 33 (0) 1 41 29 70 00

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
Frankrig
+ 33 (0) 1 41 29 70 00
www.se.com
Da standarder, specifikationer og design ændres fra tid til anden, bør
du bede om bekræftelse af oplysningerne i denne publikation.

© 2021 – 2021 Schneider Electric. Alle rettigheder forbeholdes
990–91476–004

