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Typová řada přístrojů EC2 představuje novou generaci 
elektronických regulátorů pro chladící a klimatizační 
techniku. Přístroje slučují v malém zastavěném prostoru 
činnosti řídícího prvku s mnoha funkcemi, jako je 
například řízení výkonu zařízení, nebo ovládání otáček 
ventilátorů s různými typy komunikace – např. TCP/IP 
Ethernet a vlastnostmi webového serveru. Díky tomu je 
možno používat běžný vyhledávač web – Internet 
Explorer, nebo Mozilla Firefox – pro zobrazení a 
případně i nastavení parametrů ovládaného systému. 
Řada EC2-5*2 je určena pro řízení kondenzační 
jednotky s vhodným typem kondenzátoru. Obsahuje tři 
základní modely s komunikací TCP/IP : 
• EC2-552 ovládání digitálního skrolu Copeland 
• EC2-542 2 kompresory a ventilátor s řízením 

otáček 
• EC2-512 2 kompresory a ventilátory zap/vyp 
 
Vlastnosti přístrojů EC2 pro kondenzační 
jednotky 
EC2-552 
• Řízení až 2 kompresorů podle sacího tlaku, z toho 1 

digitální 
• Řízení otáček ventilátoru pomocí ALCO FSP 

modulu 
EC2-542 
• Řízení až 2 kompresorů podle sacího tlaku 
• Řízení otáček ventilátoru pomocí ALCO FSP 

modulu 
EC2-512 
• Řízení až 2 kompresorů podle sacího tlaku 
• Ovládání ventilátoru(ů) nebo čerpadla systémem 

zap/vyp 
Společné vlastnosti 
• více různých způsobů regulace – neutrální pásmo, 

základní výkon 
• střídání chodu kompresorů i ventilátorů s cílem 

srovnání provozních hodin 
• rychlá změna sacího i kondenzačního tlaku 

v případě potíží 
• samostatný vstup pro signál od jistících přístrojů, 

společný vstup pro řízení ventilátorů – vyjma EC2-
552 

• náhradní řešení v případě poruchy čidel 
• řízení ohřevu maziva v kompresoru – výstup 230V 

st přepínací 

 
 
• podpora síťovému připojení TCP/IP Ethernet 

s funkcí webového serveru pro sledování a 
nastavování činností pomocí běžného vyhledávače 

• zasílání poruchových hlášení pomocí emailu 
• připojení elektro pomocí nástrčných svorkovnic 
• 2 ½ místný displej s automatickým desetinným 

místem 
• kontrolky LED pro kompresor, ventilátor, poruchu – 

zobrazení tlaku a teplot 
• běžné rozměry do panelu 71 x 29 mm 
• krytí IP 65 při použitém těsnění pod štítek 
 
Příklad objednávky 
• přístroj EC2-542 + sada svorkovnic K02-540 
• regulátor otáček FSP-150 do 5A s kabelem 1,5 m 

FSP-L15 
• trafo ECT-523  230/24 V do 50VA 
• připojení k PC – kabel 6m ECX-N60 Ethernet 
• snímač tlaku sání PT4-07S + kabel 1,5 m PT4-L15 
• snímač tlaku výtlak PT4-30S + kabel 1,5 m PT4-L15 

 
Přehled přístrojů 
popis typ obj.číslo 
řízení kondenzační jednotky 
1 digitální skrol, 1 kompresor bez regulace, ovládání otáček ventilátoru pomocí FSP EC2-552 807 738 

řízení kondenzační jednotky 
2 kompresory bez regulace, ovládání otáček ventilátoru pomocí FSP EC2-542 807 735 

řízení kondenzační jednotky 
2 kompresory bez regulace, ovládání otáček ventilátoru systémem zapnuto - vypnuto EC2-512 807 732 
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Úvod 
Řada EC2-5*2 pro řízení kondenzační jednotky se 
používá v chladící a klimatizační technice pro řízení 
výkonu pomocí udržování sacího tlaku na předepsané 
úrovni a pro správnou činnost vstřikovacích ventilů i 
kondenzačního tlaku pomocí řízení ventilátorů, nebo 
vodního čerpadla (u vodního kondenzátoru). Přístroje 
mohou ovládat jeden až dva kompresory – například 
v tandemovém uspořádání. V porovnání s ovládáním 
mechanickými přístroji je zřetelná výhoda přesnosti 
elektroniky a možnosti komunikace s nadřazeným 
ovládacím systémem. Tyto schopnosti přinášejí výhody 
v prodloužení životnosti zařízení a ve zvýšení 
spolehlivosti systému. Stejně tak je výhodná možnost 
kontrolovat zařízení z libovolného místa prostřednictvím 
komunikace s řídícím přístrojem pomocí běžného 
webového vyhledávače.  
Regulátory EC2 patří spolu s EC3 do skupiny řídících 
přístrojů umožňující dílčí, nebo i úplné ovládání systémů 
používaných v chladící a klimatizační technice, případně 
i tepelných čerpadel. Společnými vlastnostmi jsou 
zejména jednotný systém programování, rozměry a 
možnost propojení s řídící soustavou celého zařízení. 
Verze EC2-552 je určena především k řízení digitálního 
kompresoru, nebo tandemu v kondenzační jednotce, 
přičemž jeden z dvojice kompresorů je digitálního typu. 
Přístroj má napěťový výstup 0 – 10 V ss pro ovládání 
regulátoru otáček ALCO typu FSP. Tento výstup lze 
použít i pro jiný druh regulátoru otáček – například 
měnič frekvence, nebo přímo k motoru typu EC. 
Typ EC2-542 řídí až dva kompresory bez regulace 
výkonu a je osazen shodným výstupem pro ovládání 
ventilátorů jako předchozí verze. 
Provedení EC2-512 řídí až dva kompresory bez 
regulace výkonu a výstup pro ovládání motoru 
ventilátoru, případně čerpadla u vodní kondenzační 
jednotky řídí motory systémem zapnuto – vypnuto bez 
změny otáček. 
Ve srovnání s dvoupolohovou regulací motorů je 
regulace otáček  výhodnější v udržování stálého 
kondenzačního tlaku bez znatelných výkyvů. Současně 
lze při nižším tlaku a tím někdy i nízkých otáčkách na 
přijatelné úrovni výrazně šetřit spotřebu energie. 
 
Použití 
Připojení jednotlivých částí k přístroji EC2-552 popisuje 
následující obrázek 

 
 

Snímač tlaku ALCO PT4 (1) měří tlak chladiva v sání 
kompresoru. Digitální skrol (6) pracuje jako výchozí. 
Jeho výkon lze regulovat pulzně signálem PWM (11) 
(Puls Width Modulation) ovládajícím elektromagnetický 
ventil 12. U tandemu je řízen jen první kompresor a 
druhý (7) se spíná jen pokud výkon prvního nestačí. 
Teplota výtlaku kompresoru (6) je hlídána čidlem (5). 
Beznapěťové kontakty (3) a (4) jsou připojeny k síti 
ochran kompresorů do série. 
Řízení sacího tlaku – snímaný tlak – řídí dva 
kompresory podle jmenovitého tlaku P0 systémem dle 
obrázku 

 
V pásmu P1 je regulován digitální kompresor v rozmezí 
10 až 100 % jmenovitého výkonu. Pokud sací tlak 
překročí pásmo P1, spustí se automaticky druhý 
kompresor. Při poklesu tlaku pod pásmo P1 (neutrální 
zóna) se druhý kompresor opět vypne. 
Řízení kondenzačního tlaku – tlak snímaný čidlem PT4 
(2) řídí napětí na výstupu pro modul FSP (10) 
z regulátoru EC2. FSP ovládá otáčky motoru podle 
nastavené úrovně tlaku v pásmu tlaku P1 – viz diagram. 
Regulace je proporcionální. 

 
 
 
EC2-542 

 
Činnost EC2-542 je velmi podobná EC2-552 s tím 
rozdílem, že EC2-542 neumí ovládat digitální 
kompresor. Přístroj spíná a vypíná kompresor vně 
neutrálního pásma – při poklesu tlaku pod P1 vypne. 

 
V rámci šíře P1 nedochází k žádnému regulačnímu 
zásahu. S cílem rovnoměrného opotřebení u dvojice 
kompresorů se kompresory v provozu pravidelně 
střídají. Pro zamezení častého cyklování kompresorů lze 



 

v regulátoru nastavit vhodné doby stání, chodu i 
zpoždění mezi dvěma následujícími starty. 
 
EC2-512 

 
 
Přístroj EC2-512 pracuje rozdílně od předchozích verzí 
zejména v ovládání ventilátoru(ů) nebo čerpadla 
kondenzátoru. Způsob provozu kompresoru (ů) je 
shodný s verzí EC2-542, ale motory ventilátorů jsou 
řízeny v závislosti na nastaveném kondenzačním tlaku 
připínáním nebo odepínáním ventilátorů vně regulačního 
pásma (neutrální zóny) obdobně jako kompresorů :  

 
Pokud je kondenzační tlak v rozsahu P1, nedochází 
k žádnému regulačnímu zásahu. Rovněž tak lze nastavit 
vhodný časový režim ventilátorů z hlediska spolehlivosti 
a životnosti motorů. 
 
Snímače tlaku 
Pro správnou činnost přístrojů je doporučeno používat 
snímače PT4 Alco Controls, protože jsou přímo pro 
popisované účely určeny. Ke snímačům jsou dodávány 
již připravené kabelové sady různé délky s koncovkami 
s vhodným krytím. Elektrické vlastnosti připojovacích 
kabelů odpovídají požadavkům na nezkreslený signál od 
snímače. Snímače mají také vestavěn systém zjišťování 
vlastních chyb. 
 
Displej a tlačítka 
Používaný displej je 2 ½ místný s rozsahem tlaků ±19,9 
MPa (199 bar) s rozlišením 1 bar (01,MPa). V rozsahu 
do 19,9 bar (1,99 MPa) je rozlišení 0,1 bar (10 kPa). 
Teplotní stupnice je volitelná mezi °C a °F a má shodné 
rozlišení. Řada kontrolek LED zobrazuje provozní stavy 
kompresorů a ventilátorů. Jestliže kontrolky blikají 
znamená to přípravu k některé činnosti v rámci 
nastavených zpoždění. Příkladem může být požadavek 
na spuštění kompresoru v době, která je kratší než 
povolený interval mezi dvěma starty kompresoru. 
 
Nastavení a provoz 
Nastavení pracovních činností přístrojů EC2 lze 
provádět několika způsoby : 
• přímo u přístroje, nebo ze vzdáleného místa 

připojením k PC  a TCP/IP vstupu u přístroje  EC2 
• bezprostředně na regulátoru pomocí tlačítek 
• infraovladačem v dosahu paprsku infra 
 

Základní nastavení při prvním použití je podle typu 
aplikace velmi důležité. Nastavení se provádí 
v programové nabídce přístroje, přičemž výrobce již 
předem nastavil nejdůležitější vlastnosti na hodnoty 
odpovídajícím nejčastějšímu využití přístroje. To 
umožňuje v řadě případů pouhé připojení přístroje na 
ovládací systém a spuštění soustavy. V programu jsou 
výrobcem použity jako výchozí dvě jazykové verze – 
anglická a německá současně, přičemž lze německou 
verzi následně přepsat na vhodnou jazykovou verzi 
podle přání uživatele. Každý, kdo je obeznámen 
s programy v prostředí Microsoft Windows s webovým 
vyhledávačem může nastavení provést zcela spontánně.  
 
Funkce webového serveru u EC2 se schopností 
propojení TCP/IP Ethernet 
I když je možné nastavené hodnoty a okamžité stavy 
zařízení sledovat přímo na displeji, bývá velmi užitečné 
stejné údaje sledovat na PC. Na webových stránkách 
přístroje lze současně prověřovat řadu údajů. Vestavěný 
program pracuje jako sada webových stránek  jednotlivě 
předurčených pro činnosti, které přístroj vykonává a 
v kterých lze listovat pomocí běžného vyhledávače 
Internet Explorer, nebo Mozilla Firefox, případně i jiných. 
Úvodní stránka obsahuje další listy (11), určených pro 
jednotlivé činnosti (alarmy, údržba, čidla…). 
Práci s webovými stránkami popisuje samostatný návod 
pro přístroje s funkcí TCP/IP. Sledované a řízené údaje 
je možné také zpracovávat do časových záznamů a 
archivovat je v souborech typu *.xls. 
 
Připojení elektro 
Samotný přístroj nemá svorkovnici se šroubovacími 
svorkami, ale jen nástrčné kolíky. Pro kolíky je výrobcem 
dodávána sada svorkovnic se šroubkovými svorkami, 
která umožňuje samostatné připojení vodičů do 
svorkovnic a následně pouhé zasunutí do zadní části 
přístroje. Tento systém výrazně zjednodušuje montáž, 
případně výměnu přístroje bez nutnosti protahování 
vodičů otvorem v čele panelu s přístrojem. 
 

 
Sady svorkovnic se objednávají samostatně pod 
vlastními objednacími čísly. Každý přístroj má vlastní typ 
sady připojovacích konektorů. 
Připojení PC je umožněno pomocí Ethernetového vodiče 
s odpovídající koncovkou RJ 45 na jedné straně a se 4 
kolíkovým konektorem na druhé. Vhodné kabely jsou 
v nabídce Alco pod označením ECX-N60 v délce 6 m. 
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Příslušenství 
 
popis typ obj.číslo 
sada svorkovnic pro EC2-542 a EC2_552 
sada svorkovnic pro EC2-512 

K02-540 
K02-211 

800 070 
807 647 

kabel Ethernet TCP/IP 6 m ECX-N60 804 422 

 
modul regulace otáček 

 
snímač tlaku s kabelem 

               
trafo                   dálkový ovladač infra 

 

regulátor otáček 
3 fázový max 4A 
1 fázový max 8A 
1 fázový max 5A 

FSP-340 
FSP-180 
FSP-150 

800 376 
800 373 
800 370 

kabely pro FSP 
1,5 m 
3,0 m 
6,0 m 

FSP-L15 
FSP-L30 
FSP-L60 

804 693 
804 694 
804 695 

 

snímače tlaku     4-20mA 

- 80 až 700 kPa 
0 až 1,8 MPa 
0 až 3,0 MPa 
0 až 5,0 MPa 

PT4-07S 
PT4-18S 
PT4-30S 
PT4-50S 

802 320 
802 322 
802 324 
802 326 

kabely pro snímače 
1,5 m 
3,0 m 
6,0 m 

PT4-L15 
PT4-L30 
PT4-L60 

804 593 
804 594 
804 595 

trafo třídy II 230/24 st  20VA ECT-523 804 332 

ovladač infra dálkový 

anglický 
německý 
francouzský 
španělský 
italský 

EC2-IRE 
EC2-IRD 
EC2-IRF 
EC2-IRS 
EC2-IRI 

804 345 
804 346 
804 347 
804 348 
804 349 

 
 
 
 
 
 
Technické údaje      Vstupy a výstupy 
 
napájení 24 V st ± 10%   50/60 Hz  tř.II  EC2 -  512 542 552 

spotřeba EC2-512 & -542  4 VA max 
EC2-552             20VA max 

 čidlo tlaku 
24 V ss,    4 až 20 mA 2 2 2 

připojení svorkovnice 0,14 až 1,5 mm2  beznapěťový digivstup 5V/0,1mA 3 3 2 
komunikace TCP/IP Ethernet         (EC2-**2)  termistor výtlaku   1 

displej 

2 ½ místný LED 
-199 až 199 s desetinným místem 
přepínání °C/°F/bar 
4 kontrolky LED 

 výstupní relé – zatížení : 
indukční (AC15)   250V /2A 
odporové (AC1)    250V /8A 
odporové (AC1)    250V /6A 

 
 

4 
2 2 

podmínky  skladování 
                  provoz 

-20 až +65 °C, rel.vlhkost 0,8 
0 až +60°C bez kond.vlhkosti 

 výstupní triak pro kompresor 
24 V st    0,1 až 1 A   1 

krytí (s těsněním) IP 65  analogový výstup 0 až 10 V ss, 3 mA  1 1 
hmotnost ca 150 g  přenos informací Ethernet 10 Mbit/sec 
 
Připojení elektro 
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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. 
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