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Technické údaje 
Digitální regulátory EC3-6xx / EC3-8xx / EC3-xx vyráběné 
společností ALCO Controls jsou určeny zejména pro ovládání 
chladících zařízení s více kompresory. Principem činnosti 
přístroje je udržování stálého předem zvoleného sacího tlaku 
chladiva tím že podle okamžitého zatížení pracuje vždy 
odpovídající počet kompresorů, nebo jejich regulačních stupňů. 
Regulátor využívá vestavěný komunikační systém LON nebo 
TCP/IP Ethernet, který umožňuje velmi jednoduché provozní 
nastavení se všemi výhodami síťového uspořádání řízení 
chladícího zařízení. Systém TCP/IP je vhodný pro menší rozsah 
propojených zařízení, kde není žádána vzájemná komunikace 
mezi jednotlivými přístroji, ale pouze s centrem. Pro okamžité 
zobrazení snímaných a nastavovaných hodnot lze připojit přímo 
terminál ECD-000. Systém zjednodušuje vzájemnou spolupráci 
s dalšími prvky ovládání a jištění systému, jako je například 
monitorovací systém, jiné typy regulačních přístrojů a napojení na 
nadřazený řídící sytém, což může být zejména centrální kontrolní 
systém celého objektu, v kterém je chladící zařízení 
provozováno.  
Regulátory EC3-6xx/EC3-8xx/EC3-9xx jsou jedny z řady přístrojů 
ALCO, které spolu vytvářejí komplexní systém elektronického 
ovládání chladících zařízení například v supermarketu, zahrnující 
řízení chlazených skladů, prodejních vitrín, kompresorů 
chladícího zařízení i ovládání z vhodného terminálu umístěného 
na předem určeném místě. 
 
Vlastnosti 
• EC3-6xx ovládá až 8 kompresorů bez regulace nebo 6  

s regulací výkonu 
• EC3-8xx řídí dva okruhy s různým sacím tlakem – až 4+3 
• EC3-9xx ovládá jednotku s až 4 kompresory a 3 ventilátory 

řízenými zap/vyp a jedním ventilátorem s regulací otáček 
• může pracovat s kompresory stejného i nestejného výkonu 
• funkce neutrální zóny, P/PI regulace, minimální zatížení 

volitelné 
• 1 analogový výstup pro možnost řízení otáček kompresoru 
• střídání kompresorů při provozu a srovnávání provozních 

hodin 
• ovládání servisních režimů 
• rychlá stabilizace vysokého i nízkého  provozního tlaku 
• kontrola činnosti čidel 
• možnost přestavení provozního režimu vnějším čidlem 
• oddělené sériové kontrolní okruhy pro každý kompresor 
• vstupy pro společné jištění nesprávným tlakem chladiva 
• jištění hladiny maziva i chladiva v nádobách  
• výstup pro vyhřívání náplně maziva 230Vst v době stání 
• hliníkové provedení pro montáž na DIN lištu 
• nasouvací svorkovnice se šroubky 
• protokol Echelon LON pro síťové propojení 

 
Řízení vícekompresorových zařízení EC3 

s displejem ECD-000 

 
 
• síťový interface volitelný TCP/IP – funkce webové stránky, 

nebo Echelon LON protokol FTT10, který poskytuje 
úplnou nabídku připojení a řízení 

• provoz a kontrola buď místním, nebo samostatným 
vzdáleným PC 

• schválení  
Vlastnosti terminálu ECD 
• propojení pomocí RJ45 konektoru přímo do EC3 bez 

dalšího vodiče 
• kontrolky LED pro signalizaci provozních stavů 
• běžný rozměr pro vestavění do panelu 71x29 mm 
• krytí IP65 při použití těsnění pod rámeček terminálu 

 
Příklad typické sestavy 
• regulátor EC3-6xx/EC3-8xx/EC3-9xx 
• sada svorkovnic K03-xxx 
• displej ECD-000 s kabelem ECC-N10 
• trafo ECT-523  230/24 V do 50VA 
• připojení k PC – kabel 6m ECX-N60 Ethernet 
• snímače tlaku PT4-30S; PT4-07S + kabely 1,5 m PT4-

L15 + snímače teplot výtlaku ECN-H60 
 

 
Přehled přístrojů 

TCP/IP LON FTT10 popis typ obj.číslo typ obj.číslo 
řízení 1 digiskrolu a 3 kompresorů bez regulace výkonu EC3-622 807 532 EC3-621 807 531 
řízení 4 kompresorů bez regulace výkonu EC3-612 807 522 EC3-611 807 521 
řízení 8 kompresorů bez regulace výkonu EC3-642 807 542 EC3-641 807 541 
řízení kompresorů s regulací výkonu EC3-672 807 562 EC3-671 807 561 
řízení 4 + 3 kompresorů bez regulace výkonu s různým tlakem EC3-812 807 602 EC3-811 807 601 
ovládání sdruženky se 4 kompresory a 3 + 1 ventilátory EC3-922 807 622 EC3-921 807 621 
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Úvod 
Pro dosažení stanoveného výkonu bývá využíváno sestav více 
kompresorů. Typický případ je chladící zařízení 
v supermarketu.  Základním cílem řídícího regulátoru je 
udržování požadovaného okamžitého vypařovacího tlaku 
pomocí změny počtu kompresorů v chodu, nebo jejich 
výkonovou regulací. Vedle této hlavní funkce zabezpečuje 
regulátor zároveň další úkoly jako je spolehlivost systému, 
sledování provozních hodin a udržování nízkých provozních 
nákladů. Zvláště poslední účel je možný zejména při využívání 
síťového řešení soustavy. 
Použití 
Přístroje řady EC3-61x/62x jsou určeny k ovládání až 4 
kompresorů v jednoduchém uspořádání, viz dále: 

 
 
Vstupy 
1 = výtlačné teploty až 4 kompresorů 
2 = sací tlak 
3 = výtlačný tlak 
4 = poruchová hlášení z až 4 kompresorů 
5 = nízkotlaký jistič 
6 = vysokotlaký jistič 
7 = hlídání hladiny maziva 
8 = hlídání hladiny chladiva ve sběrači 
Výstupy 
9 = povely pro až 4 kompresory 
10= výstup pro digiskrol (jen u EC3-62x) 
 
Přístroje řady EC3-64x jsou určeny k ovládání až 8 
kompresorů v jednoduchém uspořádání, viz dále: 

 
Vstupy 
1 = sací tlak 
2 = výtlačný tlak 
3 = poruchová hlášení z až 8 kompresorů 
4 = nízkotlaký jistič 

5 = vysokotlaký jistič 
6 = hlídání hladiny maziva 
7 = hlídání hladiny chladiva ve sběrači 
Výstupy 
8 = povely pro až 8 kompresorů 
 
Přístroje řady EC3-67x jsou určeny k ovládání kompresorů 
s regulací výkonu – A 6 kompresorů s dvoustupňovou regulací 
nebo B 4 kompresory s třístupňovou, nebo C 3 kompresory se 
čtyřstupňovou, viz dále: 

 
Vstupy 
1 = sací tlak 
2 = výtlačný tlak 
3 = poruchová hlášení z až 6 kompresorů 
4 = nízkotlaký jistič 
5 = vysokotlaký jistič 
6 = hlídání hladiny maziva 
7 = hlídání hladiny chladiva ve sběrači 
Výstupy 
8 = 12 povelů pro kompresory v sestavě 6x2°, 4x3°nebo 3x4° 
 
Přístroje řady EC3-81x jsou určeny k ovládání kompresorů se 
dvěma různými vypařovacími (sacími) tlaky. Skupina A mohou 
být až 4 kompresory a skupina B až 3 kompresory. 

 
Vstupy 
1 = teploty výtlaku až 3 kompresorů 
2 = sací tlak skupiny A 
3 = sací tlak skupiny B 
5 = hlídání hladiny chladiva ve sběrači 
6 = nízkotlaký jistič skupiny A 
7 = nízkotlaký jistič skupiny B 
8 = vysokotlaký jistič 
9 = hlídání hladiny maziva 
Výstupy 
10 = povely pro kompresory ve skupině A 
11 = povely pro kompresory ve skupině B
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Přístroje řady EC3-92x jsou určeny k ovládání kondenzační 
jednotky s více kompresory – až 4 a ventilátory – až 3 + 1 
s regulací otáček. 

 
 
Vstupy 
1 = teplota výtlaku  
2 = teplota okolí 
3 = sací tlak  
4 = kondenzační tlak 
5 = hlášení poruch 4 kompresorů  
6 = nízkotlaký jistič  
7 = vysokotlaký jistič  
8 = hlídání hladiny maziva 
9 = hlídání hladiny chladiva ve sběrači 
10 = hlášení poruch 3 ventilátorů 
11 = požadavek na zpětné využití tepla 
Výstupy 
12 = povely pro až 4 kompresory 
13 = povely pro až 3 ventilátory 
14 = řízení otáček ventilátoru 4 
15 = ovládání elmg. ventilu obtoku 
 
Celý systém se řídí v závislosti na požadovaném sacím tlaku. 
Používaný snímač tlaku je PT4 ALCO, který vykazuje vhodné 
vlastnosti. Přístroje ovládající kompresory lze doplnit řízením 
kondenzační strany – například ALCO EC3-7xx. Provedení 
EX3-9xx v sobě zahrnuje již ovládání obou stran. Přístroje řady 
EC3-6xx nevyžadují vždy snímač kondenzačního tlaku, pokud 
jsou ve spojení s EC3-7x1, který v síti LON údaje o tlaku 
vysokotlaké větve předává. Pokud EC3-6xx pracuje 
samostatně, snímač tlaku předává údaje přímo z výtlačné 
strany. 
Rozdělení řízení kompresorů a kondenzátoru do dvou 
samostatných obvodů zvyšuje pružnost soustavy i možnost 
montáže příslušného přístroje přímo k ovládané části. Krátké 
připojení snižuje pořizovací náklady. 
 
Způsob řízení 
Přístroje řady EC3 umožňují tři základní způsoby ovládání: 
neutrální pásmo, P/PI nebo binární řešení. 
Neutrální pásmo znamená, že přístroj spíná a vypíná 
kompresory vně neutrálního pásma – při poklesu tlaku 
pod P1 vypne, při vzestupu nad P0 o P1 zapne. P0 je 
jmenovitý tlak. 

 
V rámci šíře ± P1 nedochází k žádnému regulačnímu 
zásahu. 

Regulace P/PI řídí kompresory tak, aby se jejich výkon 
pohyboval v rozmezí P1 jmenovitého nastavení P0. Přístroj 
spouští a zastavuje jednotlivé kompresory podle snímaného 
sacího tlaku. 

 
Binární ovládání znamená, že se kompresory různého 
výkonu různě střídají v chodu tak, aby byl dosažen 
požadovaný celkový výkon. Kompresory musí být zapojeny 
v určitých předem daných posloupnostech. EC3 následně 
vytvoří určitý počet regulačních stupňů s cílem přiblížit se 
pokud možno plynulé regulaci výkonu. 
Pro ještě jemnější regulaci výkonu je typ EC3-62x opatřen 
výstupem pro ovládání digitálního kompresoru skrol. Výsledný 
průběh výkonu je plynulý – podobný regulaci s řízením otáček, 
ale levnější. 
Spolu s řízením s neutrálním pásmem nebo s P/PI regulací lze 
využít i řízení otáček kompresoru. K tomu účelu umožňuje 
vestavěný program řízení otáček prvního kompresoru 
výstupem 0 ..10 V. Regulátor otáček – invertor – omezuje 
změny sacího tlaku a tím i plynulý přechod mezi jednotlivými 
regulačními stupni. Při použití způsobu řízení, kdy je první 
kompresor nastaven jako základní, tento způsob řízení otáček 
není možný. První kompresor je totiž vždy první spouštěn a 
poslední vypínán při změnách zatížení. 
S cílem srovnávání provozních hodin jednotlivých kompresorů 
mají přístroje vestavěnou funkci FIFO, která znamená, že 
prvně spuštěný kompresor se také první vypíná. Toto se 
netýká kompresorů s regulací otáček nebo tzv. základního 
kompresoru. Další výhody ovládání zahrnují různá zpoždění 
spouštění a zastavování kompresorů, omezení počtu startů i 
doby chodu a další činnosti. 
Cílem řízení je udržování požadovaného sacího tlaku, který je 
snímán příslušným čidlem. Údaj čidla je srovnáván 
s nastavenou hodnotou tlaku. Program umožňuje i zahrnutí 
vlivu teploty chlazeného prostředí tak, že se jmenovité 
nastavení tlaku přizpůsobí skutečnosti s cílem snížení 
energetické náročnosti zařízení. Zvláštní bezpečnostní funkce 
zahrnují možnost rychlého vypnutí všech kompresorů 
v případě poklesu tlaku pod nastavenou hodnotu, která ale 
nemusí být ještě havarijní hodnota. Stejně tak lze nastavit i 
rychlý zásah v případě překročení povolené hranice 
výtlačného tlaku – kompresory vypnou, i když ještě není 
dosaženo havarijní úrovně tlaku. Poruchové limity mohou být 
tak nastavovány s požadavkem zásahy obsluhy s cílem 
zjištění příčin závady. 
 
Poruchové / údržbové činnosti 
Přístroje EC3 umožňují několik úrovní ochran zařízení. 
Základní hlášení poruch je spojeno s mezemi sacího tlaku. 
Provozní hlášení jsou spojena s odpracovanými hodinami 
jednotlivých kompresorů (ventilátorů). 
Společné hlášení poruch vychází ze všech připojených jistících 
prvků do jednoho vstupu pro daný kompresor. To zahrnuje 
např. jištění tlaku, jištění mazání, hlídání přetížení motoru atp. 
V případě takové poruchy systém samočinně kompresor 
odstaví a spustí další, který je funkční. 
Společné hlášení vysokého a nízkého tlaku v systému vychází 
z připojených jističů – kombinované pojistky. Taková porucha 
vypne bezprostředně celé zařízení. Přístroj zobrazuje na 
displeji ECD-000 kódy jednotlivých poruch (je-li připojen).  
Nastavení důležitosti jednotlivých poruch lze provádět na 
připojeném PC nebo serveru. Další možnosti jsou např.ruční 
provoz, opravy údajů čidel podle kalibrovaných měřidel, 
vyjmutí některých prvků z ovládacích činností apod. 
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Provoz a nastavení 
Volby činností přístrojů řady EC3 lze provádět několika 
postupy : 
- Na místě pomocí displeje ECD přímo na něm nebo dálkovým 
infraovladačem 
- na místě s připojeným PC přímo do EC3-xx2, který má 
vestavěný protokol TCP/IP 
- nebo prostřednictvím AMS serveru / zvláštního PC 
připojeného k EC3-xx1 s LON interfacem 
- z libovolného místa pomocí PC připojeného k internetu nebo 
VPN 
Pro počáteční seřízení nově použitého přístroje je velmi 
výhodná zejména možnost uvedená v druhém bodě. 
Nastavení se provádí pomocí příslušné nabídky, která je 
součástí přístroje EC3 a jednoduchým a logickým způsobem 
popisuje jednotlivé činnosti. Nastavení může provádět každý 
kdo je obeznámen s programy připravenými na základě 
prostředí Microsoft Windows. 
Displej ECD dodávaný na přání 
Displej ECD může být připojen k EC3 pro zobrazení 
snímaných stavů a veličin a pro nastavování. Kontrolky LED 
zobrazují stav kompresorů, případně ventilátorů a poruch. 
Blikající kontrolka znamená poruchový stav. 
Funkce webového serveru EC3-xx2 s protokolem TCP/IP 
I když lze okamžité stavy zobrazovat na ECD, je přehlednější 
zobrazení v PC. Všechny požadované stavy jsou současně 
viditelné na stránkách web. Pro podrobnější údaje stačí pouze 
kliknout na příslušné okénko a objeví se podrobnější stránka. 

Prohlížení je možné pomocí běžného prohlížeče Internet 
Explorer nebo Mozilla Firefox. Obrázek na straně 4 popisuje 
domovskou stránku EC3-672 se základní stránkou přístroje. 
Činnosti EC3-xx1 s vlastnostmi Echelon LON 
Přístup z vnějšku, prohlížení a sledování provozu u verzí 
s LON nabízí širší možnosti než TCP/IP soustava. Takový 
přístup ale vyžaduje zvláštní ALCO server AMS, nebo 
odpovídající vybavení, které je s ním srovnatelné. 
Přístroje EC3-xx1 jsou opatřeny schopností připojení LON-
FTT10. To umožní uživateli větší pružnost, jednotlivé přístroje 
EC3 mohou také komunikovat navzájem mezi sebou 
spolehlivěji a s vyšší rychlostí. Přístroje mohou vytvářet určité 
skupiny podle účelu použití. Snímání a ukládání údajů o 
provoze je mnohem jednodužší. 
Další podrobnosti jsou uvedeny v samostatných podkladech. 
Použití protokolu TCP/IP Ethernet nebo LON FTT10 
Systém TCP/IP je vhodný pro jednodužší instalace s menším 
počtem ovládaných míst – malé prodejny, hotely apod. není 
nutné používat zvláštní programy, přístroje mají vestavěné 
vlastní webové stránky. Prohlížení nastavení i úpravy jsou 
možné pomocí běžného PC s komunikací Explorerem nebo 
Mozillou. 
Pro rozsáhlejší systémy je výhodnější protokol FTT10 LON®, 
který spolupracuje s centrálním serverem – např. AMS Alco. 
Síťové propojení není nákladné a je možná spolupráce 
přístrojů s centrem i mezi sebou. Pořizovací náklady zvyšuje 
řídící server a i proto je tento způsob výhodnější při velkých 
soustavách

Příklad webové stránky TCP/IP verze 
Následujíc obrázek ukazuje úvodní domovskou stránku EC3-672 s hodnotami sacího tlaku a odpovídající teploty a jmenovité nastavení 
v levé části a s kondenzačním tlakem, odpovídající teplotou v horní části a s vnější teplotou vpravo. Ve spodní části jsou údaje o 
kompresorech v běžném zobrazení, aktivní zprávy jsou zobrazeny modře a tučně. 

 
Dolní pravá část je věnována regulaci. Lze zobrazit i průběh tlaků v intervalu min 10 minut. Uložit snímané hodnoty je možné ve 
formátu textu (oddělovač středník ;). Všechny stránky, které ovlivňují nastavení přístroje jsou chráněny heslem. 2 ½ místný displej 
zobrazuje alarm pomocí kódů, ale web stránky uvádějí celý popis. Zobrazují se možné poruchy, aktivní jsou červené tučné. 
Další údaje jsou popisovány v samostatném dokumentu „TCP/IP Čtimne“. 
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Příslušenství 
 
Popis typ obj.číslo  popis typ obj.číslo 
displej do panelu 

 

ECD-000 807 640  sada násuvných svorkovnic 

 

  

připojení displeje EC3 - ECD 
RJ45-RJ45  1.0m 
               3.0m 
               5.0m 

 
ECC-N10 
ECC-N30 
ECC-N50 

 
807 860 
807 861 
807 862 

 EC3-61x 
EC3-62x 
EC3-64x/81x 
EC3-67x 
EC3-92x 

K03-610 
K03-620 
K03-640 
K03-110 
K03-920 

807652 
807643 
807653 
807656 
807655 

snímač tlaku PT4 výstup 4 až 20 mA 
-80 až 700 kPa 
0 až 1,8 MPa 
0 až 3 MPa 
0 až 5 MPa 

 

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

 
802320 
802322 
802324 
802326 

 teplotní čidlo NTC 
odpor 10 kΩ /+25°C 
kabel 1,5 m 
kabel 3 m 
kabel 6 m 
čidlo výtlaku  
odpor 1MW při +25°C   
kabel 6m 

 
-50 až + 50 °C 

ECN-S15 
ECN-S30 
ECN-S60 

 
50 až 150°C 

ECN-H60 

 
 

804304 
804305 
804284 

 
 

804359 
kabely pro snímače tlaku 
                            1,5 m 
                            3,0 m 
                            6,0 m 

      

 
PT4-L15 
PT4-L30 
PT4-L60 

 
804593 
804594 
804595 

 transformátor montáž na 
DIN nebo na desku 
230/24 V,  50 VA 
230/24 V,  25 VA 
230/24 V,  20 VA 

 

 
 

ECT-623 
ECT-323 
ECT-523 

 
 

804421 
804424 
804332 

 
 
Technické údaje 
Přístroje                                EC3-6xx/EC3-8xx/EC3-9xx  Displej                                  ECD-000 
napájení   24 V st ±10% 50/60 Hz  napájení z EC3 přes ECC-Nxx 
spotřeba do 20 VA  displej  

kontrolky LED 
2 ½ míst LED, stavy, alarmy 
1 x jednotky : bar, °C 
1 x poruchy 

vodiče do svorkovnice 
digivstupy 
analogové vstupy 

nasouvací šroubovací 
průřez 0,5 až 2,5 mm2 

průřez 0,14 až 1,5 mm2

 tlačítka pro nastavení 4 : program, funkce, (servis) 
zvýšení 
snížení 

komunikace LON, TCP/IP  připojení vodič 1,5m/3m/5m (ECC_Nxx) 
teploty skladování 
provozní 

-20 až +65 °C 
0 až +60 °C 

 teploty skladování 
provozní 

-20 až +65 °C 
0 až +60 °C 

vlhkost 0 až 80 % bez kondenzace  vlhkost 0 až 80 % bez kondenzace 
krytí  IP 20  krytí s těsněním IP65 
hmotnost ≈ 810 g  hmotnost ≈ 52 g 
montáž na DIN lištu  montáž do panelu 
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EC3–6xx/EX3-8xx/EC3-9xx 
Ovládání vícekompresorových sestav 

Technické údaje

Vstupy a výstupy přístrojů 
typ  popis EC3-62x EC3-61x EC3-64x EC3-67x EC3-81x EC3-92x
vstup ze snímače tlaku 24Vss, 4..20mA 2 2 2 2 2 2 
relé výstupů pro kompresor 4 4 8 12 7 7 
relé elmg. ventilu obtoku      1 
pomocné výstupní relé 

indukční (AC15) 250V/2A 
odporové (AC1) 250V/8A     1  

PWM výstup pro digiskrol polovodičový 24 V ss 1      
triakový výstup polovodičový 24 V ss 1      
výstup řízení otáček ventilátoru 0 až 10 V      1 
výstup řízení otáček kompresoru (1) 0 až 10 V 1 1 1 1 2 1 

digivstup 24Vst/st nebo 230 V st 4 4 4 4 3 4 společný vstup pro poruchy digivstup 24Vst/st   4 2 4 3 
samostatné vstupy poruch : 
tlaky, mazivo, chladivo - hladiny digivstup 24Vst/st nebo 230 V st 4 4 4 4 5 

2xsání 4 

10 kΩ při 25°C, -50 až +50°C      1 (2)

teplotní vstupy 
1 MΩ při 25°C, 50 až 150 °C 4 4   3 (2) 4 

vstup pro sepnutí obtoku beznapěťový      1 
 

(1) Používá se v kombinaci s prvním výstupním relé každého okruhu 
(2) Určen pro měření teploty okolí 
(3) 3 teplotní vstupy určeny pro měření teplot výtlaku nízkoteplotních kompresorů 

 
 
Rozměry (mm) 
 
Regulátory EC3 

 
 
Displej ECD 
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EC3–6xx/EX3-8xx/EC3-9xx 
Ovládání vícekompresorových sestav 

Technické údaje

 
 
Transformátory 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALCO CONTROLS nezodpovídá za chybné výtisky zejména v části technických údajů. Veškeré údaje uvedené v dokumentaci 
podléhají změnám, které mohou být prováděny bez předchozího upozornění. Publikovaná data odpovídají znalostem výrobce v době 
zpracování. Výrobce předpokládá, že s dokumentací a s výrobky budou pracovat osoby s odpovídající  vzděláním a zkušenostmi. Za 
nesprávné pochopení a použití nepřebírá ALCO Controls zodpovědnost. 
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