
 

 
EC1-233 Ovládání chladíren a chlazených vitrín 

Návod k montáži 
CZ 

Poznámka : tento stručný návod je určen pouze pro zkušené pracovníky. 
Podrobnější údaje jsou uvedeny v další dokumentaci. 

 
 

EC1-233 je určen pro ovládání chladícího zařízení a řídí teplotu prostoru, odtávání 
a ventilátor výparníku. 

 
 
Čidlo teploty ECN-Sxx S1(7) měří teplotu prostoru a lze jej umístit na vstupu nebo 
výstupu vzduchu z výparníku. Dává povel  termostatu k jeho činnosti. Výstupní 
relé ovládá příslušný elektromagnetický ventil (2) před vstřikovacím ventilem a / 
nebo kompresor. Čidlo teploty ECN-Sxx  S5 (9) řídí ukončení odtávání a umísťuje 
se buď těsně za plochu výparníku nebo mezi lamely. Přístroj má výstupy pro 
ovládání  elektromagnetického ventilu / kompresoru, (2), topného tělesa (3) a 
ventilátor výparníku (4). Vlastnosti výstupů jsou uvedeny v tabulce. Nastavení 
přístroje je popsáno dále.   

!   bezpečnostní pokyny:  
• Prostudujte pečlivě návod. Chybné použití může způsobit vážné poruchy 

zařízení i poranění osob.  
• Montáž smí provádět pouze osoba s odpovídající kvalifikací a zkušeností   
• Před zahájením montáže musí být všechny zdroje napětí odpojeny 
• Hlavní napájení; snímání krytu je nutno provádět opatrně a chránit 

přístroj před elektrickým šokem 
• Teploty se musí pohybovat v předepsaném rozmezí  
• Připojení musí odpovídat platným předpisům elektro 

Technické údaje 

napájení  
   230VAC ±10%; 50/60 Hz; třída II 

spotřeba 3VA max. 
komunikace n/a 
připojení elektro svorkovnice se šroubky pro vodič 0.14 … 1.5 mm2

teploty     
     skladování 
      provozní 

 
  -20 … +65°C 
 0 … +60°C 

vlhkost  0…80% r.el bez kondenzace 
krytí IP65 (s těsněním pod rámečkem) 
výstupní relé               (3) SPST kontakty, AgCdO, pevné 
 indukční  (AC15) 250V/2A 
 odporové (AC1) 250V/8A;  

!  max. proud 15A celkem na svorku 1 

Montáž 
EC1-233 se montuje do panelu s otvorem 71 x 29 mm – viz obr. včetně místa pro 
připojení kabelů.  
Sejmou se nožičky a chránič kabelů (nožičky se snímají stlačením západky P na 
boku nožičky – viz obr.)  
Přístroj se vsadí do panelu (1) s nasazeným těsněním pod rámečkem. 
Nožičky se nasadí zpět na přístroj tak, aby se termostat v panelu nehýbal. Upevnění 
se dosáhne posuvem nožiček po boku přístroje. To se provádí stlačením pružné 
části. Těsnění pod rámečkem musí být správně umístěno pro dosažení 
požadovaného krytí. Vodiče elektro se připojí do svorkovnice podle schématu a 
nasadí se ochranný kryt nad svorkovnici. 
 
  

 
Elektrické zapojení  
Vodiče elektro se připojí do svorkovnice podle schématu a nasadí se ochranný kryt 
nad svorkovnici připojení spotřebičů I čidel je uvedeno ve schématu.schéma je take 
nalepeno přímo na přístroji. Připojovací vodiče musí odolávat teplotě 90°C (podle 
ČSN EN 60730-1) 

 
Analogové vstupy EC1 jsou určeny pouze pro čidla a nelze je připojit k jiným 
zařízením. Přístroj má vestavěné trafo umožňující přímé připojení na síť 230V 
50/60Hz . 
Upozornění : Vodiče by neměly přijít do blízkosti silových kabelů – min 
vzdálenost je 30mm..  
 
Doporučené umístění čidel: 
(7) ECN-Sxx vstupní teplotní čidlo, S1: poloha ve středu před vstupem do 
teplosměnné plochy, kde je stale teplota prostoru – někdy se umísťuje i do výstupu 
za chladič vzduchu.  
Prostorové čidlo by mělo být umístěno ve volném prostoru a nemělo by se dotýkat 
žádné části výparníku nebo jiného pevného předmětu aby nebyly snímané hodnoty 
teplot zkresleny. 
(9) ECN-Sxx odtávací čidlo, S5: umístí se do výparníku do místa 
nejpravděpodobnějšího výskytu námrazy. V potrubních rozvodech je vhodné najít 
místo nejvíce námrazu ovlivňující.  
Poznámka : vodiče čidel lze nastavovat, přičemž je nutno se vyvarovat vlhkosti a 
nečistot ve spojích. 
 
Parametry – nastavení pomocí tlačítek 
Pro nastavování lze použít 4 tlačítka, ale i ovladač infra pro případ nepřístupnosti 
přístroje. Parametry jsou rozděleny do dvou skupin – uživatelské a kontrolní. 
Nastavení přístroje je chráněno.  Vstup do programu je následující   : 
Bezpečnostní ochrana tlačítek  

• stlačením   a   současně na 10 vteřin se odblokuje vstup do programu – na 
displeji se objeví On (odemčeno) nebo Off (zablokováno). Při blokovaném 
displeji se údaje zobrazí, ale nelze je měnit. 

Uživatelské parametry 
• tlačítkem Prg na 3 vteřiny se vstoupí do programu 
• následně se objeví první nastavovaný údaj  (St). 
• Změna nastavení se provádí postupem popsaným dále  
Kontrolní parametry 
• tlačítkem Prg zároveň s  na 10 vteřin se vstoupí do programu 
• následně se objeví první nastavovaný údaj  (St). 
• Změna nastavení se provádí postupem popsaným dále  
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• Ukončení změny parametrů: 
• Stiskem PRG se potvrdí nové hodnoty a uzavře se tím proces nastavování 

nových změněných parametrů. 
 

Změna nastavení 
• Svítí-li LED Prg mohou být parametry měněny – objeví se první parametr St 
• Stiskem opět PRG se objeví současná hodnota parametru 
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• Stiskem  nebo  se vybere kód parametru, který má být měněn, stlačením na 

více než 3 vteřiny se změny urychlí 
• Stiskem  nebo  se zvyšuje či snižuje  hodnota. Stlačení na 3 vteřiny se 

urychlí změna. 
• Opětným stlačením Prg se objeví na displeji nastavený parametr  “St” 
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• Stlačením   se najde další parametr, který má být měněn 
• Postup se opakuje až do nastavení všech položek 
Opuštění nastavování a uložení nastavených hodnot 
• Stlačit  Prg po dobu 3 vteřin – hodnota se uloží a opustí se nastavení. LED Prg 

zhasne.  
• Po dobu dalších 15 vteřin se nesní zmačknout žádné tlačítko a termostat se 

automaticky vrátí do provozního stavu. “pracovní režim”  
• Při tomto způsobu ukončení nastavování se nově nastavené hodnoty uloží až do 

další úpravy.  

Kopírování nastavení 
Načtení údajů do klíče : 
• Je-li přístroj pod napájením vsune se kopírovací klíč do zásuvky USB. 
• Zmačknout tlačítko  na displeji se objeví symbol  “UPL”.  
• Zmačknout tlačítko PRG , čímž je zahájeno načtení z  přístroje do klíče. 
• Vypnout napájení 230V a až poté vyjmout klíč z USB. 
Načtení údajů z klíče : 
• Vypnout napájení 230V před vsunutím klíče do USB. 
• Zapnout napájení 230V. přístroj automaticky pozná, že je vsunut klíč a začne 

načítat data z klíče do termostatu. Na displeji se objeví  “DOW” .  
• Před vyjmutím klíče se musí napájení 230V vypnout, jinak se načtená data 

poškodí a přístroj není funkční.  
• Opět zapnout napájení 230V a zkontrolovat uložená data běžným způsobem – viz 

výše.  
Upozornění :  
NELZE vypnout přístroj během načítání. Po ukončení načtení se opět objeví 
měřená teplota prostoru. Při poruše se objeví oznámení  ”Err”. 
Při dalším načítání se původní údaje přepíšou a nejsou použitelné.  

Spuštění odtávání : 
Odtávání lze zahájit také pomocí tlačítek : 

• Stlačit tlačítko  po  dobu delší než  3 vteřiny, začne odtávání a rozsvítí se 
kontrolka  LED (pouze je-li   S5< hodnota parametru dt). 

Požadavek na plynulý chod chlazení : 
Přístroj může udržovat stálé chlazení : 
• Stlačit tlačítko  déle než 3 vteřiny, zahájí se plynulý proces chlazení a rozsvítí 

se kontrolka LED chlazení. 
• Další stlačení tlačítka  déle než 3 vteřiny plynulý chod ukončí.. 
Zobrazení údajů : 
Při běžném chodu ukazuje displej okamžitou teplotu prostoru měřenou čidlem S1 .   
Stlačením tlačítka   se zobrazí hodnota teploty měřená čidlem odtávacím S2. 
 
LED svítí je-li: 

probíhá nastavování

relé  kompresor / chlazení sepnuto

relé odtávání sepnuto

relé ventilátoru sepnuto 

 
Poznámka : blikající LED znamená, že se určitá činnost připravuje k zahájení a 
probíhá časové zpoždění dané činnosti. 

Význam kontrolek LED  
obrázek stav činnost 

nesvítí chlazení vypnuto, relé rozepnuto  
bliká zpoždění startu kompresoru 
svítí relé sepnuto – chlazení běží 

 
chlazení 

 rychle bliká relé sepnuto – plynulý cyklus 
nesvítí relé rozepnuto – odtávání vypnut 
svítí probíhá odtávání – relé sepnuto  
bliká zpoždění před zahájením odtávání 

 
odtávání 

 rychle bliká relé sepnuto – ruční odtávání 
nesvítí ventilátor stojí – relé rozepnuto 
bliká zpoždění startu ventilátoru 

ventilátor 

 svítí ventilátor běží – relé sepnuto 
nesvítí běžný provoz Prg 
svítí probíhá nastavení přístroje 

Seznam parametrů 
 UŽIVATELSKÉ min max jedn výr. skuteč 
St jmenovitá teplota prostoru  r1 r2 °C -5.0  
 sepne   = nastavení + diference; vypne  = jmenovitá teplota 

rd diference 1.0 +25.0 K 2.0  
dP nejdelší doba odtávání 0 255 min 30  
dI doba mezi dvěma odtáváními 0 120 h 6  
 
 NASTAVUJE ODBORNÍK min max jedn výr. skuteč 

r2 nejvyšší přípustné nastavení r1 110 °C 40  
r1 nenižší přípustné nastavení -45.5 r2 °C - 50  
/C oprava údaje čidla S1 - 10 + 10 K / °F 0.0  
/d oprava údaje čidla S5 - 10 + 10 K / °F 0.0  
C2 zpoždění startu kompresoru 0 50 min 3  
C3 nejkratší doba plynulého cyklu 0 15 min 45  
C4 nejdelší doba stání při plynulém cyklu    15  
/5 jednotky teploty 0 = °C, 1 = °F 0 1 - 0  
 Pozn : při  /5=1 musí být hodnoty teplot ve °F       

d0 typ odtávání: EL = elektrické;  
HtG = přirozené 

   EL  

dt teplota ukončení odtávání -45.5 +49.9 °C 10  
/7 při odtávání se zobrazuje    Rt  
 Rt: tepl. Prostoru  (S1) 

lt:  teplota před odtáváním  
SEt: jmenovitá teplota  
dEF: “dEF” symbol odtávání 

   

A3 zpoždění displeje po odtávání 0 255 min 30  
d7 doba odvodu kondenzátu – prodleva startu 0 255 min 2  
d4 odtávání při startu  y = ano, n = ne    n  
d5 zpoždění odtávání při startu 0 24 h 0  
F1 chod ventilátor 

C-n: spolu s kompresorem při odtávání stojí 
O-n: běží, při odtávání stojí  
C-Y: start/stop s chlazením, při odtávání běží 
O-Y: běží stále - i při odtávání  

   C-n  

Fd zpoždění ventilátoru po odtávání 0 255 min 10  
Ft teplota spuštění ventilátoru po odtávání 

dif: prostor (S1) – odtávací teplota (S5) 
0 + 50 °C 10  

AH překročení nejvyšší povolené teploty AL 110 °C / K 110  
AL překročení nejnižší povolené teploty -45.5 AH °C / K -45.5  
A1 zpoždění hlášení teploty prostoru 0 255 min 15  
A2 zpoždění hlášení teploty prostoru po startu 0 255 min 1  
Ert zpoždění hlášení poruchy čidla 0 255 min 0  
FSt teplota pro vypnutí ventilátoru -45.5 +49.9 °C 10  

Poruchová hlášení 
AH příliš vysoká teplota 
  překročena mezní teplota prostoru (AH ) po uplynutí zpoždění (A1) 
AL příliš nízká teplota 
 podkročena mezní teplota prostoru (AL) po uplynutí zpoždění (A1) 
Er porucha čidla 
 čidlo teploty prostoru nebo odtávání vadné nebo přerušené 

doby stání a chodu kompresoru se řídí parametry C3 a C4 
 

 
Emerson Electric GmbH & Co neručí za nesprávné údaje – výkony, rozměry, 
použití atp. uváděné v dokumentaci. Výrobky i jejich vlastnosti podléhají 
změnám nepodléhajícím oznamovací povinnosti. Uvedené údaje jsou založeny 
na víře ALCO CONTROLS, že jsou správné a v souladu s technickými 
znalostmi v době zpracování . Podklady jsou určeny pro osoby s odpovídajícím 

vzděláním a znalostmi na jejich vlastní zodpovědnost. Pokud jsou podmínky 
užívání mimo povolený rozsah ze strany ALCO CONTROLS, společnost za 
jejich následky neručí.  Závady vznikají především nesprávným použitím 
výrobků.  
Tento dokument nahrazuje veškeré předchozí verze. 
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