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1. Installation
1.1 LD2-15 har målene 77x35x77 mm (BxHxD). Den monteres i panelet igennem et hul på

71x29 mm og fastgøres med de 2 medleverede beslag. Gummipakningen skal placeres
imellem instrumentets ramme og panelet, kontroller at pakningen slutter helt til så man
undgår indtrængning.

1.2 For korrekt funktion skal styringens omgivelsestemperatur være imellem -10°…+50°C og
den relative luftfugtighed imellem 15...80%. For at undgå påvirkning af elektromagnetisk
støj, skal man holde følerkabler og signalkabler adskilt fra kontaktorer og kabler der bærer
effektstrømme.

1.3 Styringens forsyningsspænding, relæernes belastning og tilslutningerne skal være i
overensstemmelse med de anvisninger som angivet på styringens mærkning.

1.4 Rumføleren T1 anvendes til at måle lufttemperaturen, samt styre termostatens
temperaturkontrol; den bør placeres et punkt hvor den repræsenterer temperaturen på de
opbevarede produkter. Anvendes T2 føleren, (T2=YES)  måler den fordamperens
overfladetemperatur og bør placeres det sted på fordamperen hvor der er mest isopbygning.

ADVARSEL: Hvis relæerne har hyppige skift og belastes kraftigt, anbefales det, at kontakte
producenten eller Ahlsell for at få oplysninger om relæernes levetid.
Hvor følsomme og værdifulde produkter skal opbevares under kritiske konditioner, kan det
ikke anbefales at, anvende samme instrument for både regulering og alarm. Det bør
vurderes, at etablere en separat alarmenhed.
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2. Driftsbeskrivelse
Ved tilslutning af forsyningsspænding vil displayet vise 3 streger (autotest), hvorefter
styringen går over i normal drifttilstand. I nedenstående tabel kan du finde status,
grænseværdier og andre relevante driftsindikationer.

2.1 Stand-by. Ved at aktivere tasten   i 3 sekunder, sættes LD2-15 i stand-by funktion. Man
skifter tilbage igen med samme procedure (gælder kun hvis parameter SB=YES).
Vises  i displayet indikerer det at alle relæerne er permanent afbrudt.

2.2 Normal. Under normal drift viser displayet den aktuelle rumtemperatur målt af T1 føleren.
Man kan i parameter SCL, bestemme hvorvidt udlæsningen skal være i 0,1°C (SCL=1),
1°C(SCL=2) eller i 1°F(SCL=F). Den målte temperatur på T1 (rumføleren) kan kalibreres
med parameter OS1. Ønskes T2 (fordamperføleren) kalibreret, skal dette foretages med
parameter OS2. Med parameteret SIM er der mulighed for at simulere en termisk masse
således at udlæsningen gøres mere træg. Angives værdien i SIM til 100, modsvarer det
den temperaturtræghed der vil være i kernen på en ½ liter vand.

2.3 Info menu. Ved at trykke på  tasten gives der adgang til informationsmenuen. I denne
menu kan man starte en manuel afrimning, vise den aktuelle følertemperatur på T1, T2,
maksimum temperaturen (THI), minimum temperaturen (TLO), den totale tid siden sidste
kondensator eftersyn (CND) samt om tastaturet er låst (LOC). De valgte data vises i
rækkefølgeved at trykke på  tasten, eller man kan bruge tasterne  og . Man forlader
menuen igen ved at trykke på  tasten. Hvis der ikke aktiveres nogle taster i 6 sekunder
forlades menuen automatisk og styringen går tilbage til sin normale driftfunktion.
I  menuen er det også muligt at nulstille de lagrede data for THI, TLO samt timetælleren
for CND. Dette gøres ved at trykke samtidigt på  +  når værdien vises i displayet.

2.4 Setpunkt. Setpunktet kan udlæses ved at trykke på  tasten i minimum et ½ sekund.
Skal setpunktværdien ændres, trykkes på  +  eller  inden for minimumsgrænsen
(SPL) og maksimumgrænsen (SPH). Når tasten slippes igen, vil den nye værdi automatisk
blive gemt. Man bør være opmærksom på hvilken af LD2-15 styringens 2 parametersæt der
er det aktuelle. (Se afsnit 9)
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2.5 Tastaturlås. For at undgå utilsigtet drift og indstillinger, har man mulighed for at låse
styringens taster. Fra Info menuen kan man i parameter LOC skifte tilstand (YES/NO) med

 og . Hvis parameter LOC=YES vil tastaturet være låst. For at genetablere tastaturetss
fulde anvendelse, indstilles parameter LOC=NO.

2.6 Udlæsning under afrimning.  Angives værdien i parameter DDY til 0 vil displayet vise den
aktuelle rumtemperatur. Er værdien i parameter DDY større end 0, vil displayet under
afrimningen vise  i det antal minutter som er angivet. Efter endt afrimning vil displayet
skifte fra  til  som indikering af at den normale termostatiske driftcyklus er genoptaget.

2.7 Alarm. Alle unormale driftsfunktioner, interne og eksterne fejl vil blive indikeret i displayet
med en af følgende blinkende fejlkoder:  = høj / lav temperaturalarm i rummet;

 = åben dør;  = Periodisk rensning af kondensator;  /  = fejl på T1 eller T2 føleren.
2.5 Setup. Man får adgang til parametermenuen ved at trykke på  +  og holde begge taster

inde samtidigt i 5 sekunder.

3. Opsætningsskema
De tilgængelige parametre vises i følgende skema. Man skifter fra det ene til det andet
parameter ved at trykke på  eller . For at vise værdien trykkes på  tasten, for at ændre
parameterværdien trykkes på  +  eller . Man forlader opsætningen igen ved at trykke
på  tasten eller ved ikke at aktivere nogle af tasterne i 30 sekunder..

PAR OMRÅDE BESKRIVELSE AFSNIT

SCL 1°C/2°C/°F Udlæsningsskala 2.2

SPL -40...SPH[°] minimum setpunkt 2.4

SPH SPL...+40[°] maksimum setpunkt 2.4

SP SPL...SPH[°] ønsket rumtemperatur 4.1

HYS +0,1..+10,0[°] termostat hysterese 4.1

CRT 0.. 30 [Min] Kompressor hviletid 4.1

CDC 0...10 simmuleret drift v./ følerfejl 4.2

FPC 0...4 tidsstyret ventilatorkontrol 4.3

DFR 0...24 antal afrimninger pr. 24t 5.1

1)DLI -40..+40[°] afrimn. sluttemperatur 5.3

DTO 1...120[min] maksimal afrimningstid 5.3

2)DTY OFF/ELE/GAS afrimningsmetode 5.2

2)DRN 0...30[min] afdrypningstid 5.3

DDY 0...60[min] udlæsning under afrimning 2.6

ATL -12... 0[°] fra SP lav alarm differens 7.1
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OBS: Hvis man ændre udlæsningsskalaen SCL, er det VIGTIGT at omprogrammere de parameter
der relaterer til par. SCL (SPL, SPH, SP, osv.) og differencen (HYS, ATL, ATH, osv.)

4. Termostat funktion
4.1 Termostatfunktionen er baseret på en sammenligning af T1 rumtemperaturen, setpunktet

(*)SP og hysteresen (*)HYS.
Eksempel: SP=2,0; HYS=1,5; relæet bryder ved +2,0° og kobler ind igen ved +3,5° (2+1,5)
Kompressorens indkobling er kun mulig når tiden i parameter CRT er opnået. Hvis man
ønsker en meget lille hysterese HYS, anbefales det at programmere parameter CRT til en
passende stor værdi så man derved forlænger levetiden på relæ/kontaktor og kompressor.

4.2 I tilfælde af fejl på T1 føleren vil relæet til kompressoren styres efter den tid som er angivet
i parameter CDC. Relæet styres efter en 10 minutters tidscyklus.
Eksempel: CDC=06; så vil kompressoren køre i 6 minutter og være stoppet i 4 minutter.

4.3 Hvis man aktiverer dørkontakt funktionen DS=YES, vil parameter CSD angive den
tidsforsinkelse der vil være fra døren åbnes til kompressoren stopper.

(*) Det aktuelle setpunkt og hysterese er i relation til det valgte parametersæt I / II: har man
valgt [I] er det parameter SP og HYS der er aktive, og har man valgt [II] er det parameter
IISP og IIHY der er aktive.

3. Opsætningsskema (fortsat)

PAR OMRÅDE BESKRIVELSE AFSNIT

ATH 0...+12[°] fra SP høj alarm differens 7.1

ATD 0...120[min] forsinkelse temp. alarm 7.1

ADO 0...30[min] forsinkelse døralarm 7.2

ACC 0...52[uger] periodisk kond. eftersyn 7.3

HDS 1.. 5 følsomhed økonomisk/hård belastning 9.2

IISM NON/MAN/HDD funktion for 2 setpunkt 9.1

IISL -40.. IISH [°] minimum setpunkt 2.4

IISH IISL.. +40 [°] maksimum setpunkt 2.4

IISP IISL.. IISH [°] ønsket rumtemperatur 4.1

IIHY +0,1.. +10,0 [°] termostat hysterese 4.1

IIDF 0.. 24 antal afrimninger pr. 24t 5.1

IIFT YES/NO tidsstyret ventilatorkontrol 6.1

SB YES/NO aktiver    tasten 2.1

DS YES/NO aktiver dørkontakt 7.1

OS1 -12...+12[°] kalibrering af føler T1 2.2

T2 YES/NO benyttes føler T2 1.3

OS2 -12...+12[°] kalibrering af føler T2 2.2

TLD 1.. 30 [min] tidsforsinkelse for temperaturlogninger 8

SIM 0...100 displayets træghed 2.2

ADR 1...255 anvendes ikke (netværksnummer) --



ah
ls
el
lkø
l

LD2-15B3E/052006-6

5. Afrimning
5.1 Afrimningen starter automatisk hver gang den indbyggede timer når den værdi der i henhold

til parameter (*)DFR angiver afrimningsfrekvensen. F.eks. hvis parameter DFR=4 vil der
blive udført en afrimning hver 6 time. Man angiver altså antallet af afrimninger pr. døgn.
Er værdien i DFR=0 udelukkes afrimningerne.
Den indbyggede timer nulstiller sig selv hver gang en automatisk eller manuel afrimning
startes eller når styringen tilsluttes strømforsyningen. Når styringen sættes i stand-by
funktion vil den akkumulerede tid blive “fastlåst“.
Man kan udføre en manuel afrimning ved at trykke på  i 2 sekunder..

5.2 Når afrimningen er startet, styres relæudgangene i henhold til den afrimningsfunktion som
er angivet i parameter DTY

5.3 Afrimningstiden er angivet i parameter DTO, men hvis T2 føleren er aktiveret (T2=YES) og
afrimning sluttemperaturen angivet i parameter DLI opnås inden tiden er udløbet, stopper
afrimningen. Hvis værdien i parameter DRN er større end 0, vil alle relæudgange være brudt
i den angivne tid. Denne fase kaldes afdrypningstid og tillader en komplet afisning og giver
tid til af vandet kan dræne væk fra fordamperfladen og drypbakken.

(*) Den aktuelle afrimningsfrekvens er i relation til det valgte parametersæt I / II: har man valgt
[I] er det par. DFR der er aktiv og har man valgt [II] er det parameter IIDF der er aktiv.

6. Fordamperventilator
6.1 Under normaldrift styres fordamperventilatoren i henhold til par. *FPC, FT1, FT2 og FT3.

Ønsker man optimeret ventilatorkontrol, indstilles parameter FTC=YES. Ventilatoren vil
arbejder sammen med kompressoren, således at efter kompressoren er stoppet vil
ventilatoren fortsætte i den tid som er angivet i parameter FT1 (man udnytter fordamperens
akkumulerede kulde). Derefter vil ventilatoren stoppe i den tid som er angivet i parameter
FT2 (energibesparrende drift). Når tiden i FT2 er opnået, vil ventilatoren starte kortvarigt i
den tid som er angivet i parameter FT3 (kortvarig luftcirkulering over kølefladen).
Eksempel: FT1=30, FT2=4, FT3=1; Med disse værdier vil ventilatoren stopper 30 sekunder
efter at kompressoren er stoppet, herefter vil den starte en cyklus hvor den vil være stoppet
i 4 minutter og køre i 1 minut, indtil kompressoren igen starter.
Hvis parameter FT2=0 vil ventilatoren altid være aktiv. Er FT2 derimod forskellig fra 0 og
FT3=0, vil ventilatoren altid være stoppet.
Hvis parameter FTC=NO, vil den optimerede ventilatordrift være fravalgt og derfor vil
ventilatoren altid være aktiv.

6.2 Er LD2-15 forbundet til en dørkontakt og parameter DS=YES, vil ventilatoren under
normaldrift stoppe øjeblikkeligt.

6.3 Under afrimning vil ventilatoren blive styret i relation til parameter FID; hvis FID=YES vil
ventilatoren være aktiv under hele afrimningen. Hvis FID=NO vil ventilatoren være stoppet
under afrimningen og kan kun starte igen når driftbetingelserne i afsnit 6.4 er blevet opfyldt.

6.4 Efter endt afrimning og hvis føler T2 er aktiveret (T2=YES) styres ventilatorens genstart med
parameter FDD. Ventilatoren vil først starte når temperaturen på T2 overfladeføleren er
lavere end værdien i parameter FDD. Hvis denne tilstand ikke opnås inden for 4 minutter
efter at afrimningen er stoppet, vil ventilatoren starte uanset T2 følerens temperatur.

(*) Den aktuelle ventilatordrift er i relation til det valgte parametersæt I / II: har man valgt
[I] er det par. FTC der er aktiv og har man valgt [II] er det parameter IIFT der er aktiv.

DTY Afrimning Kompressor

OFF fra fra

ELE til fra

GAS til til
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7. Alarmer.
LD2-15 giver mulighed for kontrol af forskellige typer alarmer. Når en alarm opstår, aktiveres
buzzeren og displayet blinker med den aktuelle alarmkode. Buzzeren stoppes ved at trykke
på en vilkårlig tast. Efter alarmen er accepteret, vil den periodisk komme tilbage i 20
sekunder hver time, indtil alarmsituationen er ophørt (displayet vil være aktiveret under hele
perioden). Den akustiske alarm vil ikke blive aktiveret ved indikering af serviceeftersyn .
I det efterfølgende afsnit beskrives de enkelte alarmer:

7.1 ATL angiver alarmdifferensen under setpunktet og parameter ATH alarmdifferensen over
setpunktet. Angives værdien ATL eller ATH til 0 frakobles den pågældende alarmfunktion.
Eksempel 1: SP=-20, HYS=2.0, ATL=-5.0, ATH=5.0; alarmgrænserne vil være -25° (-20-5)
og -13° (-20+2+5). Alarmsignalet kommer direkte eller forsinket hvis parameter ATD er
større end 0. Displayet viser et blinkende  for høj temperaturalarm og et blinkende  for
lav temperaturalarm. Alarmmeddellelsen vil forblive i displayet også selv om betingelsen
for alarmen ikke længere er tilstede, indtil man kvitterer for alarmen med et tastetryk.
Under afrimning vil høj temperaturalarm være udelukket.

7.2 Har man tilsluttet en dørkontakt til den digitale indgang og indstillet parameter DS=YES,
aktiveres samtidigt den tilhørende tidsforsinkelse ADO. Er døren åben i længere tid end
værdien i parameter ADO vil displayet vise alarmen .

7.3 Ved at indstille parameter ACC til en værdi der er større end 0, aktiveres det periodiske
serviceeftersyn af kondensatoren. Med andre ord når kompressorens timeantal modsvarer
det uge antal som angivet i parameter ACC, vil displayet vise at kondensatoren bør renses.
Eksempel: Hvis ACC=16 da vil man få en indikering for hver 16*7*24=2688 timers
kompressordrift. Med andre ord, hvis kompressoren kører i 5 minutter og holder stille i
5 minutter, så vil der komme en indikering efter ca. 32 uger.
For at nulstille tælleren skal man følge beskrivelsen i afsnit 2.3.

7.4 I tilfælde af fejl på følerne T1 eller T2, vil displayet blinke med henholdsvis  eller .

8. Temperaturlogninger
8.1 LD2-15 tilbyder muligheden for at logge minimum og maksimum temperaturen under driften.

Denne facilitet gør LD2-15 kompatibel med de krav der beskrives i HACCP direktivet
omkring korrekt opbevaring af fødevarer. Temperaturen der logges, måles med T1 føleren
og den skal derfor placeres et sted hvor den repræsenterer den korrekte produkttemperatur.
Temperaturlogningen er dog i relation til nogle simple filtreringsregler, for at give brugeren
en korrekt information om temperaturen. Logningerne stoppes i de perioder hvor styringen
stilles i stand-by eller er i en afrimningsperiode. I normal drifttilstand vil logningerne være
“sløvet ned“ i relation til værdien i parameter TLD. Parameterværdien angiver den tid i
minutter som temperaturen permanent skal have været over eller under den aktuelle værdi,
førend logningen lagres i styringens hukommelse. Man bør derfor angive en passende
værdi, for på den måde et undgå logninger af kortvarige temperaturudsving, som ikke
umiddelbart har indflydelse på den faktiske produkttemperatur, som f. eks; hvis døren er
åben, den tid det tager at genskabe den ønskede rumtemperatur efter en afrimningssekvens
samt andre kortvarige temperaturudsving.
Det anbefales at programmere en tilpas lang tid i parameter TLD, gerne 5-15 minutter. Man
kan eventuelt teste indstillingen ved at tilfører nye varer i rummet/skabet og starte en ny
logningsperiode ved at slette tidligere værdier (se afsnit 2.3). Styringen vil nu starte en helt
ny logperiode. Man kan i INFO menuen kontrollere minimum og maksimumtemperaturen i
rummet, for dermed at kontrollere om produktet bliver opbevaret inden for de acceptable
temperaturgrænser.

9. AUX funktioner
9.1 Udover førnævnte funktioner, kan LD2-15 tilbyde innovative funktioner der kan optimere

anlægget. Man kan frit vælge imellem 2 forskellige forprogrammerede programopsætninger,
man kan således frit skifte efter behov; eksempel: Frost (-18°C) / køl (+2°C), forskellige
produkter (kød, fisk, grøntsager...), maksimal køleeffekt eller energibeparende drift.
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9.1 AUX funktioner (fortsat)
De relaterede parameter for sæt [I]: SPL, SPH, SP, HYS, DFR, FTC og for parametersæt [II]
IISL, IISH, IISP, IIHY, IIDF, IIFT.
Med parameter IISM kan man vælge hvilken metode der skal anvendes til at skifte
imellem de 2 parametersæt. Manuelt skift (IISM=MAN) tryk på ; automatisk skiftt
(IISM=HDD) som efter belastningen automatisk skifter imellem de to parametersæt eller
man kan fravælge funktionen (IISM=NON). Lysdioderne på styringes display indikerer om
det er parametersæt I eller II der er aktiv.

9.2 Har man valgt automatisk kontrol af belastningen vil styringen reagere efter det aktuelle
behov. Eksempel: varm mad bringes ind i rummet, ved hyppige døråbninger osv. Skiftet
imellem parametersæt I og II er i relation til den følsomhed som man angiver i parameter
HDS (1=minimum, 5=maksimum). Et eksempel på en opsætning kunne være følgende:

Ovennævnte skema kunne være et eksempel på en opsætning til et restaurationskøkken,
hvor man hen imod lukketid vil have en minimal rumbelastning og derfor vil LD2-15 vælge
det mere driftøkonomiske parametersæt [1]. Alternativt vil LD2-15 under den travle periode i
køkkenet hvor der er mange døråbninger samt vare ind- og udbringning, automatisk skifte
over til parametersæt [II]. For at opretholde den ønskede rumtemperatur sænkes setpunktet,
man reducerer antallet af kompressorstarter ved at forøge hysteresen, undgå lange eller
slet ingen afrimningsperioder, forøge produktnedkølingen ved at køre med konstant
ventilatordrift (IIFT=NO). Når driftperioden med den ekstra belastning er overstået, vil
LD2-15 automatisk skifte tilbage til parametersæt [I].
OBS: For at få den automatiske funktion (IISM=HDD) til at virke bedst, anbefales det at
indstille hysteresen til en værdi over 2°K eller værdien i CRT til under 2 minutter.

Parameter Par. sæt 1 Par. sæt 2

Setpunkt SP=-18 IISP=-21

Hysterese HYS=2.0 IIHY=3.0

Afrimningsfrekvens DFR=3 IIDF=1.. 0

Tidsstyret ventilator FTC=YES IIFT=NO
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10. Tekniske data

Dimensioner  B*H*D 77x35x77 mm
Anvendelsesområde -10°C...+50°C / 15%... 80%rH
Følertype NTC SN2K20P
Opløsning 0,1 / 1; °C / °F
Måleområde -40°...+40°
Nøjagtighed <±0.2°C (-30..+30°C)
Føler og strømforsyning Klemrække på tilslutningsblok
Strømforsyning 230Vac ± 10% 50/60 Hz
Effektforbrug 3 W
Beskyttelsesgrad, front IP 55

11. El-diagram


