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1. DANE  TECHNICZNE

Wejœcie:

Okres próbkowania: 330 ms

230V~ ±15% lub 12V=/~, max 3VA

Warunki pracy: -5...60°C; 0...85%RH (bez kondensacji)

Warunki sk³adowania: -40...85°C; 0...85%RH (bez kondensacji)

Zasilanie:

2 czujniki temperatury: NTC 5k przy 25°C
wejœcie dwustanowe (normalnie zwarte lub rozwarte)

Dok³adnoœæ pomiaru: ±0,5%

Rozdzielczoœæ wskazañ: 0,1°C w ca³ym zakresie

Metoda regulacji: ON-OFF z histerez¹

Wyœwietlacz: LED, 4 cyfry o wysokoœci 11mm z ikonami graficznymi

Stopieñ i klasa ochrony: IP65 / II

Zakres pomiarowy: -50...+150°C

Rozdzielczoœæ nastawy: 0,1°C w ca³ym zakresie

2. OBCI¥¯ALNOŒÆ WYJŒÆ

Wyjœcie: PrzekaŸnik:
Maksymalne obci¹¿enie

rezystancyjne (np. grza³ka):
Maksymalne obci¹¿enie
indukcyjne (np. silnik):

Sprê¿arka 2HP

Odszranianie

30A 250V~
10 cykli5

8A 250V~
10 cykli5

20A, 4500W

8A, 1500W

8A, 1500W, 2HP(2KM)

2A, 400W, 0.5HP(0.5KM)



4. OBS£UGA STEROWNIKA.

4.1. NASTAWA TEMPERATURY.

Naciœnij przycisk
na 2 sekundy.

ZatwierdŸ nastawê
przyciskiem

Dioda     zapali siê.

Przyciskami:

lub

nastaw ¿¹dan¹
wartoœæ temperatury.

Dioda      zgaœnie.

Informacja:
Aby usprawniæ szybkie zwiêkszanie lub zmniejszanie wartoœci nastaw:
przytrzymaj klawisz      lub      stale przez minimum 1 sekundê.
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°C °CM
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M
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M
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Uwagi:
- aby anulowaæ nastawê, w dowolnej chwili naciœnij klawisz
- zmiana nastawy mo¿e byæ ograniczona parametrami F13 i F14.

3

3. PANEL PRZEDNI.

°C

°F

M

set

sygnalizacja nastawy temperatury

sygnalizacja pracy sprê¿arki. ŒWIECI: sprê¿arka pracuje; MIGA: czeka na uruchomienie (patrz F21)

sygnalizacja wyjœcia grzania. ŒWIECI: wyjœcie aktywne; MIGA: wyjœcie czeka na uruchomienie (patrz F21)

sygnalizacja procesu odszraniania. ŒWIECI: automatyczny tryb odszraniania ; MIGA: odszranianie rêczne

sygnalizacja stanów alarmowych. MIGA: alarm aktywny

wyœwietlacz temperatury

wskaŸnik jednostki temperatury.

wejœcie do menu parametrów konfiguracyjnych

przycisk nastawy temperatury

przycisk zwiêkszaj¹cy wartoœæ
naciœniêcie d³u¿ej ni¿ 5sek. wymusza ch³odzenie/grzanie

przycisk zmniejszaj¹cy wartoœæ
przytrzymanie daje wskazania temperatury parownika
naciœniêcie d³u¿ej ni¿ 5sek. wymusza cykl odszraniania



4.3. LISTA PARAMETRÓW.
Kod: Jednostki:Domyœlnie:Opis:

F11 °C/°F0.0Wartoœæ nastawy temperatury.  Zakres zmian jest ograniczony parametrami F14 i F13.
F12 °C/°F1.0Wartoœæ histerezy.

Zakres:

F14...F13
0.1...20.0

Grupa:
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F13 °C/°F302.0Maksymalna wartoœæ temperatury jak¹ mo¿e nastawiæ u¿ytkownik.
F14 °C/°F-58.0Minimalna wartoœæ temperatury jak¹ mo¿e nastawiæ u¿ytkownik.

-58.0...302.0
-58.0...302.0

F18 °C/°F0.0Wzorcowanie czujnika parownika. Jest to wartoœæ przeskalowania czujnika parownika w stosunku do faktycznie mierzonej temperatury. -20.0...+20.0
F19 °C/°F0.0Wzorcowanie czujnika komory. Jest to wartoœæ przeskalowania czujnika komory w stosunku do faktycznie mierzonej temperatury. -20.0...+20.0
F21 minuty3.0

Minimalny czas postoju sprê¿arki. Oznacza równie¿ czas opóŸnienia za³¹czenia sprê¿arki po podaniu zasilania.
Parametr chroni sprê¿arkê przed zbyt czêstym za³¹czaniem w przypadku awarii zasilania. 0.0...10.0
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rê
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F29 -COOLTryb pracy wyjœcia g³ównego. COOL = ch³odzenie ; HEAT = grzanie COOL/HEAT
F31 godziny12.0Odstêp pomiêdzy cyklami odszraniania. 0.1...99.9
F32 °C/°F15.0Temperatura koñca odszraniania.
F33 minuty30Maksymalny czas trwania cyklu odszraniania.

0.0...100.0
1...99

F34 minuty5Czas ociekania parownika po cyklu odszraniania. Jest równoczeœnie czasem opóŸnienia za³¹czenia sprê¿arki po odszranianiu.
F35 -OFF

Metoda sterowania cyklami odszraniania. OFF - odszranianie wy³¹czone, 1 - automatycznie, co pewien czas równy F31.
2 - automatycznie, jeœli sumaryczny czas pracy sprê¿arki osi¹gnie wartoœæ równ¹ F31

0...99

OFF,1, 2

F36 -1Koniec cyklu odszraniania: 0 - po up³ywie czasu F33; 1 - jeœli parownik osi¹gnie temperature F32 lub po up³ywie czasu F33 0, 1O
d
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F50

-

0
Wejœcie dwustanowe D1. 0 - nieu¿ywane; 1 - alarm kiedy zwarte; 2 - alarm kiedy zwarte z podtrzymaniem sygnalizacji alarmu;
3 - alarm kiedy otwarte; 4 - alarm kiedy otwarte z podtrzymaniem sygnalizacji alarmu

F80 -OFFHas³o dostêpu do menu konfiguracyjnego. OFF - ochrona has³em nieaktywna. F80 = 0000 - kasowanie has³a

0...4

0000...9999
F81 -°CJednostka temperatury °C/°F.
F98 --Zarezerwowany.

°C/°F
-

F99 --Test sterownika. Aby dokonaæ testu od³¹cz urz¹dzenia wyjœciowe! W przeciwnym razie mo¿e dojœæ do awarii uk³adu. -
End Wyjœcie.

F59 YESCzujnik parownika: YES - aktywny, NO - nieaktywny YES/NOW
ej

œc
ie
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WejdŸ do menu
trzymaj¹c klawisz
przez 5 sek. a¿ wyœwietli
siê komenda:

4.2. PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW.

Przyciskiem
zatwierdza siê now¹
wartoœæ parametru
i powraca do listy
parametrów.

Przyciskami:

lub

wybierz parametr który
chcesz zmieniæ i wejdŸ
klawiszem

set

set

set

set

set

°C

°C

M

set

M

set

M

M

M

set

M

M

set

set

Jeœli dostêp do menu jest
zabezpieczony, wyœwietli
siê komenda:

Za pomoc¹ klawiszy

,        i        wprowadŸ
has³o i potwierdŸ

M

set

Przyciskami:

lub

nastaw ¿¹dan¹ wartoœæ
parametru.

Zakoñcz programowanie
przyciskiem        lub
przejdŸ do komendy End
i naciœnij przycisk
lub poczekaj 30 sekund
nie naciskaj¹c klawiszy

Informacja:
Aby usprawniæ szybkie zwiêkszanie lub zmniejszanie wartoœci nastaw:
przytrzymaj klawisz      lub      stale przez minimum 1 sekundê.

M
Uwagi:
- aby anulowaæ nastawê parametru, naciœnij klawisz

F37 -0Rodzaj odszraniania. 0 - elektryczne, 1 - gor¹cym gazem (sprê¿arka w³¹czona podczas odszraniania) 0, 1 -



Sterownik s³u¿y do utrzymywania temperatury T z zadan¹ histerez¹ T w urz¹dzeniach
ch³odniczych lub grzewczych. Sterowanie elementami wykonawczymi odbywa siê przez wyjœcia
przekaŸnikowe, zaœ pomiar temperatury dokonywany jest przy pomocy czujnika temperatury
komory. Drugi czujnik temperatury jest u¿ywany w aplikacjach ch³odniczych i stosowany do
odczytu temperatury parownika. Dziêki temu mo¿na sterowaæ procesem odszraniania w
zale¿noœci od tych wskazañ. Poprawia to znacznie sprawnoœæ uk³adu ch³odniczego. Zasada
dzia³ania regulacji temperatury przy ch³odzeniu i grzaniu:

5. OPIS DZIA£ANIA.

5.2 ODSZRANIANIE.

5.1. REGULACJA.

W zale¿noœci od aplikacji nale¿y wybraæ rodzaj okresowego odszraniania parownika:
- naturalne (F36=0; F37=0)
- grza³kami elektrycznymi (F36=0 lub 1; F37=0)
- gor¹cym gazem (F36=0 lub 1; F37=1)
Sterowanie cyklami odszraniania jest realizowane automatycznie i uruchamiane:
- okresowo co pewien czas (F35=1)
- w zale¿noœci od sumarycznego czasu pracy sprê¿arki (F35=2).(Im mniejsze obci¹¿enie uk³adu

ch³odniczego, tym rzadziej nastêpuj¹ cykle odszraniania).
Koniec cyklu odszraniania nastêpuje po up³ywie czasu F33 lub po przekroczeniu temperatury
czujnika parownika powy¿ej wartoœci F32 - okreœla to parametr F36.
W trudnych warunkach pracy, gdy zachodzi potrzeba dodatkowego odszraniania parownika,
proces mo¿na uruchomiæ rêcznie naciskaj¹c przycisk przez 5 sekund. Dioda odszraniania
miga podczas rêcznego cyklu odszraniania.

5.3. WEJŒCIE DWUSTANOWE.
Sterownik posiada wejœcie dwustanowe D1 do sygnalizacji stanów alarmowych np. awarii uk³adu,
zadzia³ania presostatu lub termostatu bezpieczeñstwa itp. Typ wejœcia (zwierne, rozwierne)
programuje siê parametrem F50. Po aktywacji wejœcia dwustanowego

Sygnalizacja wyst¹pienia stanu
alarmowego mo¿e byæ podtrzymana, a¿ do zresetowania alarmu za pomoc¹ przycisków
sterownika (F50=2 lub 4).

sterownik wy³¹czy wyjœcia,
w³¹czy sygna³ dŸwiêkowy, a wyœwietlacz wska¿e kod A11.

6°C

4°C

Wyjœcie

czas

czas

Temp.

0

1

T=1°C T=1°C

T=1°C T=1°C

CH£ODZENIE GRZANIE

89°C

T=90°C

Wyjœcie

czas

czas

Temp.

0

1

91°C

T=5°C
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6. KOMUNIKATY ALARMOWE.

6

W momencie wyst¹pienia alarmu wskaŸnik zacznie migaæ i w³¹czony zostanie sygna³
dŸwiêkowy. W zale¿noœci od zdarzenia sterownik w³¹czy/wy³¹czy wyjœcia, a na panelu
przednim zostanie wyœwietlony jeden z poni¿szych komunikatów alarmowych:

Komunikat Zdarzenie
A11 aktywacja wejœcia dwustanowego.
A21 b³¹d czujnika komory:

OPE - przerwa w obwodzie
SHr - obwód zwarty

A22 b³¹d czujnika parownika

Sygnalizacja wyjœæ
wszystkie wyjœcia nieaktywne
wszystkie wyjœcia nieaktywne

wszystkie wyjœcia nieaktywne

7. UK£AD POD£¥CZEÑ.

8. MONTA¯.

Sterownik nale¿y umieœciæ w tablicy w otworze o wymiarach 71 x 29mm i zamocowaæ za pomoc¹
do³¹czonych uchwytów mocuj¹cych.

uchwyty
mocuj¹ce

Stopieñ
ochrony IP65

Monta¿ w tablicy
o max. gruboœci
œcianki do 20mm

°C

°F

72

max 20

4,5

76

35
M

set

20(8)A

ES-20

T1 - czujnik komory
T2 - czujnik parownika
D1 - wejœcie dwustanowe

Zasilanie
230V~

8(2)A

Stopieñ
ochrony IP67
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9. INSTALACJA.

Nale¿y pamiêtaæ o warunkach w jakich sterownik bêdzie pracowaæ. Montowaæ w miejscu, gdzie
nie ma zbyt wysokiej temperatury oraz du¿ej wilgotnoœci i nie zachodzi kondensacja. Nale¿y
umo¿liwiæ wentylacjê w celu odprowadzenia ciep³a.
UWAGA!
Nie wolno pracowaæ przy przewodach elektrycznych gdy urz¹dzenie jest pod napiêciem. Nale¿y
unikaæ krzy¿owania przewodów stosuj¹c krótkie po³¹czenia. Zalecamy zabezpieczenie Ÿród³a
zasilania regulatora i wejœcia czujnika temperatury przed zak³óceniami elektrycznymi.

10. GWARANCJA.

Przyrz¹d zosta³ zaprojektowany i wyprodukowany tak, aby móg³ s³u¿yæ bez ograniczeñ
czasowych. W wypadku, gdy urz¹dzenie nie dzia³a, nabywca jest upowa¿niony do bezp³atnej
naprawy lub wymiany, pod warunkiem, ¿e reklamacja zostanie dokonana w ci¹gu roku od daty
zakupu.
Gwarancja ta dotyczy wszystkich przyrz¹dów nadaj¹cych siê do naprawienia, przy których nie
manipulowano, lub które nie zosta³y uszkodzone przez niew³aœciwe u¿ycie.
Gwarancja nie obejmuje klawiatury, ani ¿adnych innych materia³ów zu¿ywaj¹cych siê podczas
normalnego dzia³ania przyrz¹du.
W przypadku awarii sterownika prosimy o sprawdzenie PRZED oddaniem urz¹dzenia, czy jest
kompletne i pozbawione uszkodzeñ mechanicznych. Nastêpnie prosimy wys³aæ urz¹dzenie na
nasz adres wraz z kart¹ gwarancyjn¹.

Sterownik spe³nia wymogi dotycz¹ce odpornoœci na zak³ócenia elektromagnetyczne wystêpuj¹ce
w œrodowisku przemys³owym wg poni¿szych norm:
Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna (EMC):
- EN-61000 czêœæ 6-4 - wymagania dotycz¹ce emisyjnoœci w œrodowisku przemys³owym
- EN-61000 czêœæ 6-2- wymagania dotycz¹ce odpornoœci w œrodowisku przemys³owym

Spe³nia równie¿ wymogi bezpieczeñstwa wg. normy:
- EN-61010 czêœæ 1 - wymagania bezpieczeñstwa przyrz¹dów elektrycznych

Sterownik spe³nia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej  nr 72/23/EEC; 93/68/EEC; 89/336EEC

11. DOPUSZCZENIA.


