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EC1 
Řízení teploty nábytku nebo prostoru 

Technické údaje

 
Termostat EC1 je nový elektronický přístroj pro použití 
v chladící technice. Přístroj zahrnuje v malém běžném 
provedení řízení teploty prostoru, ventilátoru výparníku a 
odtávání v chlazeném nábytku nebo chladírně či mrazírně. 
 
EC1-233 nábytkový termostat : tři reléové výstupy: 

- řízení teploty termostatickým expanzním ventilem 
(TXV) 

- ovládání činnosti ventilátoru výparníku 
- řízení činnosti odtávání námrazy 

 
Vlastnosti 
• vestavěný transformátor 230V 
• řízení teploty pomocí běžného čidla ECN-S typu NTC 
• ovládání odtávání samostatným čidlem ECN-S 
• ovládání činnosti ventilátoru výparníku (EC1-233) 
• připojení ke svorkovnici se šroubky s ochranou kabelu 
• displej se 3 LED a desetinnou tečkou 
• na přání programovací klíč pro rychlý přenos 

nastavení do dalších přístrojů 
• kontrolky LED : kompresor, ventilátor, odtávání 
• možnost volby stupnice teploty °C/°F 
• běžný montážní rozměr 71 x 29 mm 
• krytí IP65 při použití těsnění pod rámeček 
• schválení CE 

 

 
 

EC1 řada 
Termostat pro chlazený nábytek 

 
 
 
Typická sestava pro objednávku 
• přístroj  
• 2 x ECN-S30 čidlo pro teploty prostoru a odtávání 
• Na přání EC1-PK1 programovací klíč 

 
Provedení 

 napájení 230V st  
Popis   typ objednací 

číslo 
 
 
 

    

termostat pro chlazený nábytek a prostory 
tří výstupní relé : teplota - s ventilem TXV, ventilátor, odtávání 
elektrické nebo časem 

  
EC1-233 803 488 

 
 
 
Způsob značení 
       EC1 – 2 3 3 
 
řada EC1 
jmenovité napájení  2 = 230V st 
počet relé výstupů  3 = 3 x běžné 
komunikace   nemá 
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EC1 
Řízení teploty nábytku nebo prostoru 

Technické údaje

Úvod 
Termostaty řady EC1 jsou určeny pro běžná chladící 
zařízení, zejména pro řízení chladícího okruhu 
v chlazeném nábytku nebo v chladírnách či mrazírnách. 
Výstupní relé pro kompresor může případně přímo spínat 
kompresor zabudovaný do chlazeného nábytku, nebo 
zajišťovat odsávání výparníku v případě použití systému 
„pump-down“ ve spolupráci s elektromagnetickým ventilem 
předřazeným vstřikovacímu ventilu (TXV). Základní 
činností přístroje je udržovat teplotu prostoru (snímané 
čidlem teploty) na požadované úrovni, přičemž současně 
řídí i chod ventilátoru výparníku a odtávací cyklus. 
Přístroje EC1 se používají v běžných systémech chlazení, 
ve kterých je současně nástřik chladiva řízen 
termostatickým vstřikovacím ventilem s nastaveným 
přehřátím. 
Způsob činnosti 
Činnost termostatu EC1 v chlazeném nábytku lze popsat 
v souladu s uvedeným obrázkem: 
Teplotní čidlo, snímající teplotu prostoru (7) sleduje 
příslušnou teplotu a dává povel termostatu, který pracuje 
s neutrální zónou. Odtávací činnost je spouštěna v předem 
nastavených pravidelných intervalech a to buď ohřevem 
elektrickým topným tělesem (3), nebo přerušením chladící 
činnosti v případě, že je teplota okolí pro odtávání vhodná. 
Ukončení odtávání řídí teplotní čidlo (9) umístěné v místě 
námrazy, nebo další časový údaj vestavěného programu. 
Relé kompresoru (2) je ovládáno v závislosti na 
požadované teplotě prostoru a ventilátor výparníku (4) je 
řízen buď současně s kompresorem, nebo samostatně. 
V případě výpadku napájení přístroj zajišťuje náhradní 
bezpečný režim chlazení. Elektromagnetický ventil (2) před 
vstřikovacím ventilem (TXV) zajišťuje přerušení průtoku 
chladiva do výparníku při vypnutí kompresoru, případně 
odsávání chladiva z výparníku při využití systému „pump-
down“. 

 
 
Řízení teploty 
Čidlo ECN-S** prostorové teploty (S1) řídí teplotu 
v chlazeném prostoru. Činnost termostatu s neutrální 
zónou je popsána v diagramu. 
Vodorovná osa představuje teplotní stupnici. Jestliže 
změřená teplota prostoru přesáhne součet nastavené 
teploty (St) a řídící diference – šířky neutrálního pásma 
(rd), sepne relé kompresoru. Svislá osa popisuje chod 

kompresoru (1=chladí, 0=stojí) v závislosti na teplotě 
prostoru. Samostatná nastavitelná funkce ovládá chod 
ventilátoru výparníku – umožňuje například vypnutí 
ventilátoru při zastavení kompresoru – dosáhne-li teplota 
prostoru jmenovité hodnoty St. Pro opětný start 
kompresoru je nutné ponechat určitý nejkratší čas 
prodlevy, který se nastavuje v programu termostatu (C2). 

 
Parametry r1 a r2 se používají pro vymezení možnosti 
nastavení jmenovité hodnoty teploty St v určitém 
omezeném rozsahu. Hodnota teploty AL je dolní mez 
teplot, při které termostat hlásí poruchu (po uplynutí 
zpoždění A1) a hodnota AH je horní mez pro hlášení 
poruchy. Při spouštění jsou mezní hodnoty potlačeny po 
dobu stavitelného zpoždění A2. 
Čidla 
Čidla teplot NTC se dodávají s různými délkami vodičů 
podle přání uživatele. Všechna čidla jsou zcela vodotěsná 
v plastovém obalu, což zaručuje vysokou spolehlivost i 
životnost. Připojení lze libovolně prodlužovat za 
předpokladu dokonalého propojení elektro. 
Ovládání kompresoru 
Výstupní relé pro kompresor spíná, jestliže teplota prostoru 
překročí součet nastavení (St) a diference (rd). Mezi 
dvěma po sobě následujícími starty musí být určitá 
nejkratší prodleva. Rovněž tak po ukončení odtávání musí 
být určité zpoždění dalšího startu kompresoru nutné pro 
odvod kondenzátu (d7) a spuštění ventilátoru výparníku 
(Fd). 
Řízení ventilátoru výparníku 
V souladu s použitým smyslem činnosti termostatu může 
ventilátor běžet trvale, nebo může být vypínán při 
přerušení chlazení – při vypnutí chodu kompresoru. 
Zároveň může být ventilátor vypínán nebo nikoliv 
v průběhu odtávání. 
Zajištění odtávání 
Přístroje EC1 umožňují přizpůsobit způsob odtávání 
daným podmínkám pomocí vestavěného časového členu. 
V podstatě se jedná o dva způsoby : 
Přirozené odtávání 
Je-li teplota prostoru dostatečně vysoká, může být 
námraza odstraněna okolním vzduchem, přičemž ventilátor 
běží. 
Elektrické odtávání 
Veškeré časové údaje lze nastavit tak, aby byly splněny 
různé požadavky na průběh odtávání, viz diagram 
s uvedením činnosti kompresoru, odtávání, ventilátoru i 
topného tělesa. 
Odtávání se spouští při sepnutí (d4) a po uplynutí 
zpoždění  (d5). Konec je dán buď teplotou (dt) nebo 
uplynutím času (dP). Doba pro odvod kondenzátu (d7) a 
chod ventilátoru (Fd) musí být v souladu s dalším chodem 
chlazení. Další odtávací cyklus nastane po uplynutí doby 
(dl).Konec odtávání sleduje čidlo ECN-Sxx (S5). V průběhu 
odtávání může být ventilátor zastaven (F1). 
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Displej a tlačítka 
Displej zobrazuje třímístně teplotu v rozsahu -45,5 až 
+110°C s rozlišením 0,1 v rozmezí -45,5 až 99,9°C. 
Stupnice je volitelná °C/°F, symbol je zřetelně zobrazen. 
Je-li stupnice změněna, musí se změnit i hodnoty teplot. 
Kontrolky LED ukazují stav kompresoru, ventilátoru a 
odtávání, příp. programování. Blikání kontrolek značí, že 
EC1 zahajuje nějakou činnost, ale nebyly zatím splněny 
všechny podmínky pro spuštění – typické je to při 
zpoždění, nebo při plnění nejkratší doby chodu. Rychlé 
blikání LED znamená nucenou činnost – nucené chlazení, 
nebo ruční odtávání. 
Nastavení a provoz 
Nastavení vlastností EC1 lze provádět různě : 
- přímo na přístroji pomocí tlačítek 
- načtením vlastností z programovacího klíče EC1 
První nastavení nového přístroje EC1 se provádí v souladu 
s návodem k nastavení, v kterém je již řada 
přednastavených činností. Nastavení dalšího termostatu 
se shodnými vlastnostmi lze jednoduše provést tak, že se 
nastavení uloží do programovacího klíče a do dalšího 
přístroje se jednoduše nastavení z klíče načte. 
Jistící funkce 
EC1 obsahuje řadu jistících vlastností, zejména je-li použit 
pro řízení kompresoru. Tyto funkce chrání kompresor proti 
poruše, obsahuje m.j. nejkratší dobu stání, která zabraňuje 
častému cyklování. 

Bezpečnostní funkce umožňují provoz zařízení i v případě 
výpadku řídícího signálu z porouchaného nebo 
odpojeného čidla. Přístroj může být nastaven na pevné 
časy chodu a stání pomocí parametrů C3 a C4. 
Připojení elektro 

 Přístroje EC1 mají vestavěný transformátor pro 
zjednodušení připojení k síti – viz schéma. Termostat má 
zdvojenou izolaci a je dodáván v elektricky bezpečném 
provedení. Pouze při demontáži krytu může dojít 
k elektrickému zkratu. Připojení vodičů je pomocí šroubků 
v pevné svorkovnici – vodiče s průřezem 0,14 až 1,5 mm2. 
Příslušenství 
Přístroje EC1 předpokládají použití originálních čidel 
Emerson typu ECN-S různé délky. Pro opakované 
programování je určen klíč EC1 – lze tak shodně nastavit 
větší počet přístrojů. Nastavení trvá jen několik vteřin. 
 
Popis délka kabelu typ obj.číslo 

1,5 m ECN-S15 804 304 
3 m ECN-S30 804 305 NTC čidlo 

(10kΩ při 25°C) 
6 m ECN-S60 804 284 

EC1 klíč  EC1-PK1 804 390 
 
 

 
Čidlo ECN-Sxx
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Technické údaje 

napájení          
spotřeba 

230 V st ±10%   50/60 Hz 
3VA max 

 teploty 
skladování 
provozní 

 
-20 až +65 °C 
   0 až +60 °C 

 vlhkost 0 … 80 % rel. bez kondenz. 
 krytí IP65 (s těsněním rámečku) 

displej 
rozsah 

3 místný červený LED 
-45,5 až +110  
-45,5 až 99,9 s des.tečkou 
přepínání mezi °C & °F 

 EC1-  233 

kontrolky 
konektory – připojení 

4 LED 
vodiče 0,14 až 1,5 mm2

 vstupy 
NTC teploty -50 … +50°C 

  
2 

komunikace 
hmotnost 
montáž 

není 
150 g 
do panelu (otvor 71x29mm) 

 výstupní relé 
indukční (AC15)         250V 
odporová (AC1)         250V 

 3 
2 A 
8 A 

 
 
Připojení elektro 

 
Rozměry 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upozornění : 
ALCO CONTROLS neodpovídá za chybné údaje v dokumentaci. Údaje uvedené v typovém listě podléhají změnám a jsou platné v době 
vydání. Změny nejsou zpětně do již vydaných materiálů promítány - jsou vydávány nové podklady.  Podklady slouží pouze osobám s 
potřebnou odbornou kvalifikací, které je používají na vlastní zodpovědnost. ALCO CONTROLS neručí za nesprávné použití ani za následné 
škody, které nesprávným použitím vzniknou. Rovněž tak nezodpovídá za úrazy vzniklé neodbornou manipulací se zařízením. 
 
 


