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EC3-D12 / D13 dostává  vstupní signál z existujícího přístroje  
(0…10V, 1 … 6V nebo 4…20mA) a spíná elmg. ventil u 
digitálního kompresoru Copeland Scroll DigitalTM který řídí 
výkonovou regulaci digikompresoru skrol.  
Vstup umožňuje sledovat teplotu výtlaku nebo signál DLT 
(termostatu výtlaku) od kompresoru a vysílá případně 
poruchové hlášení, pokud je teplota příliš vysoká. 
 
Vlastnosti        
• Ovládání elektromagnetického ventilu digitálního 

kompresoru, který řídí výkon kompresoru podle zatížení 
• Vstup od regulátoru výkonu se signálem 4-20 mA, nebo 

0-10 V, případně 1-6V  
• Hlídání čidel a jejich poruch 
• Inteligentní práce s alarmy pro ochranu kompresoru 
• Podpora síťovému připojení TCP/IP Ethernet s funkcí 

webového serveru pro sledování a nastavování činností 
pomocí běžného vyhledávače (Internet Explorer nebo 
Mozilla Firefox) – provedení EC3-D12 

• Provedení zjednodušené – bez síťového propojení EC3-
D13 

• Možnost volby jazykové verze – EC3-D12 
• Digitální vstup pro možnost vypínání řízení 
• Připojení pomocí sady konektorů 
• Hliníkový kryt s montáží na lištu DIN 

 

 
EC3-D12 / D13 Regulátor 

 
Displej ECD-002 

 
Zvláštní příslušenství 
 
• Pomocný displej ECD-002 pro nastavení vlastností 
• Napájecí  transformátor 

 
 
Úvod 
Přístroj EC3-D1* je určen pro řízení provozu digitálního 
kompresoru Copeland v chladicích a klimatizačních zařízeních 
a v tepelných čerpadlech. Digitální kompresor pracuje na 
principu přerušení provozu – stlačování par chladiva 
v pravidelně se opakujících intervalech – pulzech. Celková 
délka pulzu je obvykle stálá a je nastavena předem (PWM 
signál). Přístroj umožňuje měnit chladicí výkon kompresoru 
v souladu se změnou zatížení soustavy chladicího systému. 
Možnost plynulého řízení výkonu chladivového kompresoru 
přináší řadu výhod a ve svém důsledku zejména úsporu 
provozních nákladů – snížení spotřeby energie  pro provoz 
zařízení. 
 
Algoritmus 
Algoritmus regulátoru je nastaven tak, že na základě pokynu 
řídícího přístroje mění poměr doby sepnutí a rozepnutí 
elektromagnetického ventilu digitálního kompresoru v rámci 
jednoho pracovního pulzu. Šířka pulzu je stavitelná v rozmezí 
10 až 20 vteřin. V rámci tohoto času je například při nastavení 
pulzu na dobu 15 vteřin a regulaci výkonu na 60% doba 
pracovní fáze 9 vteřin (60% z 15 s) a 6 vteřin je kompresor 
odlehčen – nevytlačuje páry chladiva (40% z 15s).  Jiné 
možnosti jsou na obr.1. 

 
Obr. 1 průběh regulace 
 

Tento provoz se opakuje neustále až do dalšího pokynu ke 
změně výkonu kompresoru. Výkon kompresoru je v souladu 
s požadavky systému v rozmezí 10 až 100% jmenovitého 
výkonu kompresoru – viz obr.2. 

 
Obr. 2 průběh výkonu 
Jak je z obrázku patrné, je výkon kompresoru udržován 
v rozsahu nastavené diference tlaku, která má střed ve 
jmenovitém nastavení tlaku (P0). 
 
Úloha digivstupu 
Digitální vstup umožňuje spolupráci ovladače EC3-D1* 
s řízením chladícího okruhu. Jeho pomocí lze řídit 
činnost připojeného kompresoru, nebo jen jeho ovládání 
výkonu podle požadavku systému. 
Sepnutím digivstupu (I obr. 3) se aktivuje činnost 
regulátoru EC3-D12 / D13. Bez sepnutí není činnost 
EC3-D1* zapnuta a kompresor pracuje na plný výkon – 
100%. 
Teprve sepnutím kontaktu digivstupu je ovládání 
výkonové regulace funkční. 
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Přehled nastavitelných parametrů 
• Jmenovitý rozsah regulace výkonu (10 – 100%) 
• Délka pulzu spínání elmg. ventilu 
• Způsob snímání teploty výtlaku 
• Druh analogového signálu pro řízení výkonu 
• Druh zobrazované veličiny na displeji 
• Jednotky zobrazené teploty  
• Nastavení TCP/IP – jen verze EC3-D12 
 
Terminál / displej ECD-002 
Displej ECD-002 je rovněž použitelný pro nastavení 
požadovaných vlastností ovladače EC3-D12/D13. Po 
nastavení může být displej odpojen a použit pro další 
nastavování jiného ovladače. Zobrazované údaje mohou 
být v různých soustavách – °C nebo °F. 
 
 

Snímače teploty ECN-H60 ALCO 
Teplotní čidlo měří teplotu chladiva v místě výtlaku. Je 
důležité používat správné čidlo, které vyhovuje 
vlastnostem požadovaným pro správné určení teploty. 
ECN-H60 dává údaje v odpovídajících tolerancích 
s dostatečnou přesností. Jiná čidla nemusí dané 
podmínky splňovat. Snímač je hermeticky těsný 
s kovovým povrchem pro zajištění odpovídající 
spolehlivost a přesnosti měření teplot. 
 
Snímač teploty DLT  
Místo čidla ECN lze použít termostat výtlaku (DLT = 
Discharge Line Thermostat), který snímá teplotu výtlaku 
a při dosažení nastavené meze předává informaci 
řídícímu přístroji. 

 
Připojení přístroje 

 
 
Obr.3 připojení EC3-D1 elektrické     připojení smíšeným kabelem         připojení pomocí routeru 
 
Zobrazení a nastavení údajů pomocí webu 
EC3-D12 má vestavěný komunikační protokol TCP/IP 
Ethernet, který umožňuje připojení přístroje přímo 
k ovládací síti nebo k PC pomocí běžného vstupu 
Ethernet. Vlastnosti EC3-D12 dovolují zobrazit veškeré 
funkce a stavy na obrazovce počítače. Pro tento účel lze 

využít běžný prohlížeč Internet Explorer nebo Mozilla 
Firefox v prostředí JRE (Java). Program Java lze 
stáhnout bezplatně i ze stránek výrobce Emerson : 
www.emersonclimate.eu . 
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Funkce webového serveru EC3-D12 s TCP/IP 
Při zobrazení údajů ovladače na obrazovce počítače 
jsou viditelné všechny vlastnosti a jejich hodnoty. 
Pomocí roletek se rozbalují postupně zobrazení řady 
činností podle jejich zaměření. Základní obrazovka EC3-
D12 popisuje hlavní údaje. 
Webové stránky EC3-D12 jsou vícejazyčné. Vždy je 
možno zvolit dva jazyky. Jako základní a neměnná je 

nastavena anglická verze. Druhý jazyk je volitelný. 
Výrobce nastavil jako druhý jazyk němčinu, která se 
může nahradit jiným jazykem – v našem případě 
češtinou. Vhodný jazykový soubor je na stránkách 
www.emersonclimate.eu  nebo www.alfaco.cz . Nový 
jazyk automaticky přepíše němčinu. 

 
Technické údaje 
napájení 24VAC ±10%; 50/60Hz; 1A 
spotřeba 5VA max.  
připojení násuvná svorkovnice pro vodiče 0,14 .. 1,5 mm2

zemnění 6,3 mm zemnící svorka 
krytí IP20 
připojení k ECD-002 ECC-Nxx  s CAT5 kabelem s konektorem RJ45  
digivstup I: 0/24VAC/DC pro stop/start činnost 
analogový vstup O: 4...20 mA, 0...10V, 1 ... 6V  

N: Copeland NTC teplotní čidlo (86K  at 25°C) nebo 
termostat výtlaku  (DLT) 

digivýstupy  (2): H: Alarm 
L: relé kompresoru pro stykač kompresoru 
SPDT; Imax = 8A odp (2A), VAC max = 250V 

 spíná: v běžném chodu 
 rozpíná: v ostatních případech 

! Není-li použito poruchové relé, musí být zajištěna bezpečnost vhodným 
odpovídajícím způsobem, aby byl systém chráněn proti poruše při výpadku 
napájení. 

výstup pro elmg. ventil 
digiskrolu 

SPST kontakt, Solid State Relay (SSR) 
Imax = 1A odp (1A), VAC max = 250V 

rozsah teplot okolí 0 … 50°C 
 
Rozměry 

Ovladač EC3-D1* 

 
Displej ECD-002 

 
 

 

EC3-D12/3_350 3/3 2009 

http://www.emersonclimate.eu/
http://www.alfaco.cz/

