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 Technické údaje 
Digitální regulátor EC3-600 vyráběný společností 
ALCO Controls je určen zejména pro regulaci teploty 
chlazeného prostoru jako elektronický termostat.   
EC3 jsou dodávány ve verzi EC3-200 pro chlazené 
prostory s nástřikem chladiva prostřednictvím běžného 
expanzního ventilu, zatím co verze EC3-300 ovládá 
elektronický expanzní ventil řady EX2 s pulzním  řízením 
nebo EX5 a vyšší s krokovým motorem.  
Regulátor využívá komunikační systém LON, který 
umožňuje velmi jednoduché provozní nastavení se 
všemi výhodami síťového uspořádání řízení chladícího 
zařízení. Pro okamžité zobrazení snímaných a 
nastavovaných hodnot lze připojit přímo terminál ECD-
001. 
Regulátory EC3-200 a 300 jsou jedny z řady přístrojů 
ALCO, které spolu vytvářejí komplexní systém 
elektronického ovládání chladících zařízení například 
v supermarketu, zahrnující řízení kompresorových 
jednotek, chlazených skladů, prodejních vitrín, 
kondenzátoru chladícího zařízení i ovládání 
z vhodného terminálu umístěného na předem určeném 
místě. 
 
Vlastnosti 
• Řízení přehřátí se zpětnou vazbou pro : 
            Triakový výstup pro EX2 a ventilátor výparníku 
            Ovládání krokového motor ventilů řady EX5 až EX8 
• Termostat, ovládající ventilátory a odtávání podle 

nastaveného programu uživatelem 
• Analogové vstupy pro 6 čidel NTC 
• Analogový  vstup pro snímač sacího tlaku  
• Digitální vstup od kompresoru a chladírenských dveří a 

dva programovatelné vstupy navíc 
• Výstupní relé pro kompresor, odtávání a hlášení poruch a 

programovatelný výstup 
• FTT10 připojení na nadřazenou síť s možností RS485 

interface verze a komunikace 
• Svorkovnice nástrčného typu se šroubky  
• Hliníkový obal v provedení na lištu DIN 
•             schválení 
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• krytí IP65 při použití těsnění pod rámeček 
terminálu 

 

Na přání 
• dálkový infračervený ovladač pro nastavení 

parametrů 
• terminál ECD-001 – není součástí dodávky 

EC3 
• snímač tlaku PT3-07A s výstupem 4-20 mA pro 

snímání sacího tlaku 
• teplotní čidla různých provedení  typu NTC pro 

snímání teplot  
• transformátor 50 VA pro montáž na DIN lištu – 

 

 

 

• 

 

lastnosti terminálu ECD 
propojení pomocí RJ45 konektoru přímo do EC3 
ez dalšího vodiče 

kontrolky LED pro signalizaci provozních stavů 
4 tlačítka pro nastavení požadovaných parametrů 
běžný rozměr pro vestavění do panelu 71x29 mm 

typ ECT-623 
• propojovací kabel mezi terminálem a 

regulátorem – typ ECC-017 
 

  

2 a ½ místný displej 
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Úvod 
Regulátory EC3 jsou určeny pro ovládání nejnižšího 
řízeného prvku v chladícím systému – zejména 
výparníku v chlazených místech například 
supermarketu. EC3 mohou pracovat zcela 
samostatně, ale jejich hlavní přednost je možnost 
propojení na nadřazený řídící systém spolu 
s ostatními regulátory EC3 pro ovládání kompresorů, 
kondenzátorů apod. Při propojení k serveru AMS lze 
celý systém zobrazovat na libovolném PC. 
Monitorování využívá běžný komunikační protokol 
nazývaný  TCP/IP , který umožňuje zobrazení 
systému zadáním adresy  TCP/IP  a hesla pro vstup 
do programu Microsoft Internet Explorer ®.  
Použití   
Řada EC3 obsahuje 3 základní verze regulátorů. EC2-200 
je prostorový elektronický termostat, který ovládá soustavu 
s klasickým expanzním ventilem. Dokonalejší EC3-300 
může navíc ovládat elektronické expanzní ventily ALCO 
řízením přehřátí chladiva na výstupu z výparníku. Verze 
EC3-31* má triakový výstup pro řízení ventilu EX2 s pulzní 
funkcí nástřiku a verze EC3-33* výstup pro řízení 
krokového motoru vstřikovacího ventilu EX5 až EX8. 
Výkonový rozsah sestavy EC3 + ventil je od 0,1 do 700 kW 
chladícího výkonu při jmenovitých podmínkách.  

 

LON

®
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Regulátor ovládá průtok chladiva řízeným ventilem , 
přičemž sleduje jak teploty vzduchu nebo jiného media, 
které je chlazeno, tak přehřátí chladiva na výstupu 
z výparníku. 
Pro snímání tlaků a teplot používá teplotní čidla NTC a 
tlaková čidla PT3. Různé vlastnosti používaných chladiv 
jsou zahrnuty do programu regulátoru, takže je jedna 
sestava pro libovolné chladivo. EC3 pracuje ve dvou 
volitelných režimech : pevný režim znamená, že přehřátí je 
stálé a neměnné, zatím co pružný režim znamená, že se 
přehřátí mění mezi 3 až 15 K podle provozních podmínek. 
Přístroj vyhodnocuje přehřátí každých 6 vteřin spolu s 
ostatními sledovanými vlastnostmi. Nastavení umožňuje 
ovládat i ventilátor výparníku při dosažení požadovaných 
teplot.  
Není-li použito připojení k síti, lze výstup pro kompresor 
z EC3-200/300 použít pro jeho ovládání podle nastavených 
podmínek. V síťovém propojení se o chod kompresoru 
stará příslušný regulátor EC3-600 nebo EC3 800/900.  V 
 takovém případě přístroj ovládá pouze funkce ventilu a 
výparníku, zatím co chod kompresorů se řídí sacím tlakem 
u kompresorové jednotky. EC3 ovládá automatické 
odtávání chladiče porovnáváním  výstupní teploty vzduchu 
a s teplotou vypařovací na vstupu do výparníku. Umí však 
ovládat odtávání i na základě běžně používaného pevného 
časového cyklu. Lze nastavit tři způsoby .: 
. nucené odtávání topnými tyčemi 
. odtávání horkými parami 
. odtávání přirozené okolní teplotou s volbou chodu 
ventilátoru během odtávání 

Chod ventilátorů při odtávání lze nastavit podle přání- podle 
provozních podmínek a požadavku uživatele. Konec 
odtávání je řízen buď odtávacím čidlem teploty uvnitř 
výparníku, nebo snímačem teploty výstupu vzduchu 
z výparníku. Zároveň lze nejdelší čas odtávání jistit proti 
přehřátí odtávacího cyklu.  
Přístroje EC3 jsou dodávány jak v provedení  LON-RS485         
tak i LON-FTT10 (free topology transceiver). Verze FTT10 
je vhodnější pro vyšší pružnost a rychlejší komunikaci 
s nadřazeným systémem. Programové vybavení EC3 
obsahuje řadu bezpečnostních funkcí,  zejména při použití 
EC3-200 nebo 300 pro přímé ovládání kompresoru. Mezi 
sledované veličiny patří například omezení vypařovací 
teploty (MOT), časová zpoždění po zastavení a mezi starty 
kompresoru, nejkratší doba stání a chodu kompresoru 
apod. Další funkce umožní chod zařízení i v případě 
výpadku signálu čidel.  
Přístroje EC3 umožňují sledování a záznamy tlaků a teplot 
chladiva a vzduchu. V případě zastavení kompresoru EC3 
automaticky přizpůsobí průtok chladiva změněným 
podmínkám až do úplného uzavření ventilu. Tím chrání 
kompresory před kapalným rázem.  
Kontrolky EC3 signalizují činnost kompresoru, ventilátorů, 
odtávání a případnou poruchu. Blikající kontrolka znamená 
snahu regulátoru o nastavení požadovaných stavů, která je 
však omezována dalšími požadavky systému. 

Nastavení a provoz 
Provozní nastavení přístroje EC3 lze provést několika 
způsoby : 

• přímým připojením k blízkému PC 
s odpovídajícím programem 

• připojením k místnímu Monitorovacímu 
serveru AMS-500 prostřednictvím LON 

• připojením k vzdálenému serveru AMS-500 
některým z dostupných způsobů 

• přímým připojením terminálu ECD-001 a 
nastavením ručně na jeho tlačítkách 

• připojením k terminálu ECD-001 a nastavení 
dálkovým ovladačem terminálu 

Počáteční nastavení EC3 je nejjednodužší pomocí 
ECD-001. Nastavení může využít již předem 
výrobcem prověřené nejčastěji používané funkce a 
hodnoty, na které je EC3 již předem nakonfigurován. 
Tím se vlastní nastavení omezí jen na nezbytné 
minimum – zejména hodnotu požadovaného sacího 
tlaku. Při použití serveru AMS-500 je nastavování 
přehlednější, ale je nutné aby seřízení prováděla 
osoba se znalostí programového vybavení serveru. 
Nastavení je uskutečňováno v prostředí Windows a 
tak jsou nutné i základní znalosti práce s Windows. 
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 ECD-001 Displej 

D

řehled přístrojů 
   
EC3-210 Termostat pro  TXV (mechanický) RS 485 807 490 
EC3-211 Termostat pro TXV FTT10 807 491 
EC3-310 Termostat pro EXV (elektronický) RS 485 807 500 
EC3-311 Termostat pro EXV FTT10 807 501 
EC3-330 Termostat pro EXV (krokový) RS 485 807 510 
EC3-331 Termostat pro EXV  FTT10 807 511 
Sada svorkovnic pro  EC3    
K03-210 EC3-21x & EC3-31x  807 650 
K03-330 EC3-33x   807 651 
ECD displej   
ECD-001 EC3-200 až 500 RS485 807 641 
říslušenství 

 Typ Obj.čís. 
TC čidla (prostor) 1,5 m kabel ECN-S15 804 304 
0 kΩ při 25°C) 3 m kabel ECN-S30 804 305 

6 m kabel ECN-S60 804 343 
TC čidla (na potrubí) 3 m kabel ECN-P30 804 333 
0 kΩ při 25°C) 5 m kabel EC1-P50 804 339 

8 m kabel EC1-P80 804 338 
TC čidlo (odtávací) 
0 kΩ při 25°C) 

 
5 m kabel 

 
ECN-F50 

 
804 358 

ímač tlaku  -0.8…7 bar,  
1.5m kabel 

 
PT3-07A 

 
802 276 

   

ansformátor 230 VAC vstup 
24 V výstup 50VA 

 
ECT-623 

 
804 421 

ansformátor 230 VAC vstup   

 

EC2-IRx      

dálkové ovládání 

in montáž  třída II 
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Transformátor 230 VAC vstup 
24 V výstup 20VA 

 
ECT-523 

 
804 332 

    

Dálkové infraovládání  
anglický 

 
EC2-IRE 

 
804 345 

jazyk německý EC2-IRD 804 346 
 francouzský EC2-IRF 804 347 
 španělský EC2-IRS 804 348 
 italský EC2-IRI 804 349 

Din montáž  třída II 

 

Technické údaje 
    Regulátor EC3       Displej ECD-001  
napájení 24 VAC ±10%, 50/60 Hz třída II   napájení kabelem ECC-017  z  EC3 

regulátoru 
spotřeba 20 VA max. EC3-200 & EC3-31x 

verze 
50VA max.  EC3-33x verze  

 spotřeba 300 mA max. 

svorkovnice 
     digitální I/Os 
     analogové I/O 

nástrčné pro vodiče 

0.14 … 1.5 mm2 

 zástrčka RJ45 Western digital 

teploty 
     skladovací  

 
  -20 … +65°C 
 0 … +60°C 

 teploty 
     skladovací  

 
  -20 … +65°C 
 0 … +60°C 

vlhkost prostředí 0 … 80% relativní 
bez kondenzace 

 vlhkost prostředí 0 … 80% relativní 
bez kondenzace 

 krytí IP20   krytí IP 65 ( s těsnící gumou) 
 hmotnost ~ 810 g   hmotnost ~ 52 g 
 umístění Din-lišta   umístění do panelu ( 71x29mm otvor) 

 0.5 … 2.5 mm2 

     provozní      provozní 

Vstupy a výstupy přístrojů 
Popis         I/O Specifikace EC3-21x EC3-31x EC3-33x 

napájení 24V st, 50/60 Hz, třída II 
6.3mm zemnění 

1 1 1 

teploty (6 x) 10 kΩ @ 25 °C,  
-50 … 50 °C 

vzduch 
vstup/výstup 

odtávání 
3x rezerva 

chladivo 
vstup/výstup 

vzduch 
vstup/výstup 

odtávání 
1x rezerva 

chladivo 
vstup/výstup 

vzduch 
vstup/výstup 

odtávání 
1x rezerva 

snímač tlaku  (1 ) 24 V ss, 4 … 20 mA n/a sání sání 
Digitální vstupy (4  x ) kontakty relé 

24 V st/ss  nebo 230 V st 
volitelná dvě napětí  

kompresor 
dveře 

2x rezerva 

kompresor 
dveře 

2x rezerva 

kompresor 
dveře 

2x rezerva 
 
 
 
 
výstupní relé (4  x ) SPDT kontakty, AgCdO 

Indukční  (AC15) 250 V / 2 A 
odporové (AC1): 250 V / 8 A 

kompresor 
odtávání 

alarm 
1x rezerva 

kompresor 
odtávání 

alarm 
1x rezerva 

kompresor 
odtávání 

alarm 
1x rezerva 
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výstup triak (2 x  ) digitální polovodičový výstup,      24V 
st pouze 

Solenoid  
ventilátor 

EXV-EX2 
ventilátor 

ventilátor 
1x rezerva 

výstup na krokový motor a baterii motor : 24V ss Bi-polární PWM 
omezení proudu, 750 mA max. 
baterie : 36Vss  bez regulace, vstup 
pro poruchy, ochrana okruhu el. 

 
n/a 

 

 
n/a 

 
1 

komunikace  LON interface 
EC3-xx0 = LON RS485  
EC3-xx1 = LON FTT10  

 
podle typu  

 
podle typu  

 
podle typu  

 

Vstupy a výstupy ECD-001 
 

Displej  číselný displej   2½  místný červený s desetinným místem mezi  -
19.9 až +19.9 °C 
přepínatelné jednotky  °C & °F 

LED kontrolky kompresor, ventilátor, odtávání, poruchy 
LON připojení a indikace infraovladače 

 
Tlačítka pro nastavování 

4  programovací tlačítka  
 - servisní – změna hodnoty  vzhůru 
            - snižování hodnoty 
 - volba funkce  
            - vstup do programu 

 Snímač infrasignálu ovladače   základní vybavení  - vysílač má samostatný popis  

 

Rozměry (mm) 

72 

104 

 

 

 

 

ECD-001  
 

64 250 
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Temp.1 n/an/aTemp.6Def. termAir outAir InTemp.2

LON
A B

Do4Do1

Comp

Do2 Do3

 

Připojovací schema 
  

24V AC

®

EC3 211  FTT10
PCN :  807491

Coldroom Controller TXV 
Date : 16 July 2001
Rev  :  290100123
Neuron ID : 00A 020 469 500

ECD 000

Door

C24
V

23
0V

C24
V

23
0V

C24
V

23
0V

C24
V

23
0V

Comp. safety
DI : 1 - 8 = 24V AC/DC or 230V AC, DI : 9 -12 = 24V AC/DC only

-  + -  + -  + -  + -  + -  + -  + -  + 

01    C     2

Fan Heater

0     C     10     C     11     C     2 1     C     21     C     2

Di4Di3Di2Di1

   Do13   

-    +

Solenoid valve

+    -

Relay

   Do14   

-    ++    -

Alarm

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Temp.1 n/aTemp.6Def. termAir outAir InTemp.2

LON
A B

Do4Do1

Comp

Do2 Do3

24V AC

®

EC3 311  FTT10
PCN :  807501

Coldroom Controller EXV
Date : 16 July 2001
Rev  :  290100124
Neuron ID : 00A 020 469 501

ECD 000

Door

C24
V

23
0V

C24
V

23
0V

C24
V

23
0V

C24
V

23
0V

Comp. safety
DI : 1 - 8 = 24V AC/DC or 230V AC, DI : 9 -12 = 24V AC/DC only
DO : 250V max. 8A                    2A

-  + -  + -  + -  + -  + -  + -  + -  + 

1     C     2

Fan Heater

0     C     11     C     2 1     C     21     C     2

Di4Di3Di2Di1

   Do13   

-    +

EX2

+    -

Relay

   Do14   

-    ++    -

Alarm

Suct. Press

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coil In n/aSuct. PressTemp.6Def. termAir outAir InCoil out

LON
A B

Do4Do1

Comp

Do2 Do3

24V AC

®

EC3 331  FTT10
PCN :  807511

Coldroom Controller EXV STEP
Date : 16 July 2001
Rev  :  290100124
Neuron ID : 00A 020 469 502

ECD 000

DoorComp. safety

C24
V

23
0V

C24
V

23
0V

C24
V

23
0V

C24
V

23
0V

DI : 1 - 8 = 24V AC/DC or 230V AC, DI : 9 -12 = 24V AC/DC only
DO : 250V max. 8A                    2A

-  + -  + -  + -  + -  + -  + -  + -  + 

1     C     2

Fan Heater

0     C     10     C     11     C     2 1     C     21     C     2

Di4Di3Di2Di1

   Do13   

-    +
Do13

Bi-polar Stepper
P1    P2    P3     P4

+

Battery+
fa i l

Relay

   Do14   

-    +

Alarm

 

 
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 

  



 

Regulátory prostoru 
EC3

 
ALFACO s.r.o.

465 473 006
 

 

alfaco@chocen.cz

 

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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