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EC1-020 je digitální termostat, který se používá do chladících zařízení, 
přičemž odtávání je elektrické, nebo horkými parami. Rozpětí teplot 
mezi -19,9 a +19,9 °C je zobrazováno na displeji s desetinnou čárkou.  
Kromě toho je připraven pro použití dálkového ovládání  a je vybaven 
bzučákem. Termostat má dvě spínací výstupní relé. 
EC1-020  musí být zapojen na napájení 12 V st. Transformátor 230 V /  
12 V, dálkový ovladač  IR  a teplotní čidla NTC nejsou součástí 
teploměru, objednávají se zvlášť.  
DISPLEJ:   
Během doby, kdy přístroj pracuje, displej ukazuje hodnotu naměřenou 
čidlem. Pokud se vyskytne porucha - alarm, objeví se jeho kód na displeji.   
Nastavení:  
• Stiskem SEL na 1 sec  se na displeji objeví hodnota nastavení, poté  

za dvě sekundy nastavená hodnota bliká.   
• Stiskem  nebo  se zvyšuje nebo snižuje nastavená hodnota   
• Stiskem SEL se nastavení potvrdí.   
Vypnutí alarmu: 
• Stiskem PRG (MUTE) se vypne bzučák. Kód alarmu zůstává na 

displeji dokud se neobnoví správné provozní stavy.       
PARAMETRY: 
Parametry jsou rozděleny do dvou kategorií:    
1. kategorie: Uživatelské nastavení (písmeno F v tabulce); není 
požadováno žádné heslo pro nastavení přístroje  
Stiskem PRG na více než 5 sec se vstupuje do 1. úrovně programu  (v 
případě alarmu nejprve vypněte bzučák)     
• Nejdříve se objeví kód parametru (/C). 
• Změna parametru se provádí postupem viz níže. 
2. kategorie: parametry nastavení (písmeno C v tabulce): zde je třeba 

zadat heslo pro vstup do programu    
• Stiskem PRG a  SEL  současně na více než 5 sec          
• na displeji se objeví   00  
• Stiskem  nebo  se na displeji nastaví 22 (heslo)    
• Stiskem SEL se kód potvrdí 
• Následně se objeví  kód prvního parametru  (/C)   
• Změna parametru se provádí postupem viz níže. 
Změna parametrů    

• Stiskem  nebo  se vybere kód parametru, který má být měněn      
• Stiskem SEL se objeví jeho hodnota   
• Stiskem  nebo  se zvyšuje či snižuje  hodnota    
• Stiskem SEL se nová hodnota potvrdí a přejde se na další parametr  
• Proces se stále opakuje  "stiskem  nebo   se  na displeji 

nastaví..."       
Ukončení změny parametrů 
• Stiskem PRG se potvrdí nové hodnoty a uzavře se tím proces 

nastavování nových změněných parametrů 

• Výstup bez změny jakýchkoli parametrů 
• Žádné tlačítko se po následujících 60 sec nesmí stisknout  (uplyne 
čas pro nastavování) 

TECHNICKÉ ÚDAJE    
Rozpětí teplot snímač -50 / +50°C  
 obal                      0 / +50°C   
 skladování -10 / +70°C   
Napájení       12V AC, -15%, +10% 
Spotřeba 3VA 
Obal    samozhášecí hmota, 75 x 33 x 64 mm 
Montáž do panelu 
Spojení šroubovací svorky pro kabely průřezu max. 

1,5  mm2 , min. 0,5 mm2     
Displej 2½  místný 
Kontrolka - svítící: IR pod napětím 
Výstupy  2 relé 8A 250 Vst odporové 
Vstupy 2 x NTC čidlo 
Čidlo   EC1-N15 nebo EC1-N30 (10kΩ při 25°C)  
Znečištění  prostředí nemá vliv na životní prostředí 
Krytí    IP65 (do panelu  s těsněním) 
Izolace Třída II 
Důležité:     Udržujte termostat a čidlo vzdálené od silového kabelu min. 

3 cm 
 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY   
Aby se vyhovělo bezpečnostním předpisům (CEI 107-70) je nutno 
zajistit: 
1) kabely jsou vhodné pro teplotu 90°C 
2) transformátor 12 VAC  by měl být min třídy II (EC1-T23) 
 
Údržba 
Pokud čistíte displej, užívejte vlhký hadr a neutrální čistící prostředek 
 
Schéma zapojení  

 
     

SEZNAM PARAMETRU    
 Parametry typ min max jedn výr 
PA HESLO C 00 +199 - 22 
/ DISPLEJ  typ min max jedn výr 
/C oprava čtení čidla  F  -20 +20 °C/°F 0.0 
/2 stabilita čtení C 1 15 - 4 
/3 rychlost čtení  C 1 15 - 8 
/4 virtuální čidlo C 0 100 % 0 
/5 °C /°F (0=°C, 1=°F) C 0 1 - 0 
/6 desetinná čárka 0=ano C 0 1 - 0  
A ALARMY                         min max jedn výr 
A0 diference teplot pro alarm a ventilátory C 0,1 20 °C 0,2 
AH horní mezní teplota              F AL 70 °C 40 
AL dolní mezní teplota             F -50 AH °C -40 
Ad zpoždění hlášení poruchy teplot C 0 199 min 120 
r TERMOSTAT    min max jedn výr 
rd diference F 0.1 20.0 K 2.0 
r1 nejnižší možné nastavení   C -60 r2 °C -50 
r2 nejvyšší možné nastavení C r1 60 °C 60 
r3 zapnutí alarmu Ed (0 = ne) C 0 1 kód 1  
r4 aut změna nastavení v noci     C 0 20 °C 3 
r5 monitorování mezních teplot 0=ne C 0 1 kód 0 
rt doba čtení r5 F 0 199 hod 0 
rH zapisovaná max teplota  F -50 +90 °C - 
rL zapisovaná min teplota F -50 +90 °C - 
 

d ODTÁVÁNÍ    typ min max jedn výr 
d0 typ odtávání  C 0 3 kód 1 
dl doba mezi dvěma odtáváními F 0 199 hod 8 
dP trvání odtávání pro d0 =2 ;3 F 0 199 min 30 
d4 odtávání při každém startu (0=ne) C 0 1 kód 1 
d5 zpoždění odtávání při startu C 0 180 min 0 
d6 displej nereaguje při odtávání 0=ne C 0 1 kód 0 
dd doba odvodu kondenzátu  F 0 15 min 2 
d8 zpoždění alarmu po odtávání F 0 15 hod 1 
d9 přednost odtávání před kompr. 0=ne C 0 1 kód 0 
d/ teplota čtená odtávacím čidlem d0=0;1 F   °C 
dC jednotka času 0=hod/min, 1=min/sec C 0 1 kód 0 
C KOMPRESOR    min max jedn výr 
c0 zpoždění po prvním startu    C 0 15 min 0 
c1 doba chodu v nouzovém cyklu  C 0 15 min 0 
c2 nejkratší doba stání kompresoru C 0 15 min 0 
c3 nejkratší doba chodu        C 0 15 min 0 
c4 bezpečnostní provoz  0=ne        C 0 100 min 0 
cc doba plynulého cyklu        C 0 15 hod 4 
c6 zpoždění alarmu po plynulém cyklu       C 0 15 hod 2 
H OSTATNÍ                min max jedn výr 
H1 ukončení odtávání 0=časem  1=teplota C 0 1 kód 1 
H2 přístup k tlačítkům  C 0 4 kód 3 
H3 přístupový kód pro infra nastavení C 0 199 kód 00 
H4 vypínání bzučáku 0=ne  C 0 1 kód 0 
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Kód nastavení c4 : 
Číslo c4 odpovídá době chodu kompresoru v nouzovém režimu 
v případě poruch čidla NTC, následně kompresor stojí 15 min. 
Pro c4 = 0 kompresor se nerozeběhne 
Pro c4 = 100 kompresor běží trvale 
Kód nastavení d0 : 
0 = elektrický ohřev s ukončením teplotou 
1 = horké páry s ukončením teplotou 
2 = elektrický ohřev s ukončením časem 
3 = horké páry s ukončením časem  
Kód nastavení H2 : 
H2 = 0 tlačítka nereagují, pouze infra je funkční 
H2 = 1 reaguje vše 
H2 = 2 nastavovat lze pouze přes PC síť 
H2 = 3 vypnuto infraovládání 
Hlášení poruch  
E0  čidlo vstupu vzduchu  
E1 odtávací čidlo 
• užívané čidlo není pro termostat vhodné 
• připojení čidla, nebo jeho kabel je přerušen nebo zkratován  

• vadné čidlo; odpojit čidlo z termostatu a zkontrolovat odpor 
(NTC: 0°C=27kΩ)   

 
EA, EB,EE  chyba v údajích 
• údaje jsou mimo rozsah čtení displeje , nutno resetovat 
HI vysoká teplota  
LO nízká teplota   
AE termostat pracuje v nouzovém režimu 
SYMBOLY NA DISPLEJI 
---  žádné údaje 
• nejsou-li z EC2 přenášena žádná data do displeje, objeví se „ --- „ 

na LED  
OF  Offline 
• node je offline – vypnut, žádná činnost neprobíhá, je to důsledek 

komunikace v síti, kdy probíhá například nastavování nodu – 
řídícího signálu 

dF probíhá odtávání 
Ed uběhl čas odtávání  
 
RESET :  při odpojeném napájení se podrží PRG a připojí se na síť
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