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Termostat EC1-0P0 v kombinaci s EC1-P30 představují ideální 
řešení pro užívání v chlazení při nízkých teplotách, přičemž se 
používá elektrické odtávání, nebo odtávání horkými parami. 
Jeden výstup termostatu ovládá kompresor, další ventilátor 
výparníku  a další relé odtávání.  
EC1-0P0  má jeden pomocný digivstup (viz param. A4). Rozpětí 
teplot mezi -19,9 a +19,9°C se zobrazuje na displeji s desetinnou 
čárkou.  EC1-P30 lze připojit na napájení 230 V st nebo 24 V st. 
Toto napájení také používá EC1-0P0 prostřednictvím kabelu 
EC1-090.  Teploty jsou snímány čidly NTC. Lze použít i dálkové 
ovládání IR. 
MONTÁŽ: 
EC1-0P0 a EC1-P30 mohou být montovány pouze odborně 
školenou osobou. Kabel EC1-090 se používá pro propojení obou 
přístrojů    

 
 
DISPLEJ:   
Za běžného chodu přístroje displej ukazuje hodnotu naměřenou 
čidlem. V případě, že je zapnutý alarm, objeví se na displeji 
odpovídající kód.     
NASTAVENÍ    
• Stiskem SEL na 1 sec se na displeji objeví nastavená hodnota; 

po dvou sekundách nastavená hodnota bliká;    
• Stiskem  nebo   se zvyšuje či snižuje hodnota; 
• Stiskem SEL se nastavuje nová hodnota. 
RUČNÍ ODTÁVÁNÍ    
Odtávání je automatické. Také je možné odtávací cyklus spustit stisknutím 
DEF na více než 5 sec (toto je možné pouze tehdy, pokud existují  
podmínky pro odtávání) .  
BZUČÁK VYPNUT:    
Stisken  PRG (MUTE) se vypne bzučák. Kód alarmu zůstává na displeji 
dokud se neobnoví správné provozní stavy.   
POKRAČOVÁNÍ CYKLU:    
• Stiskem  a  současně na 5 sec se spustí/vypne nový cyklus.   
PARAMETRY: 
Parametry jsou rozděleny do dvou kategorií:  
KATEGORIE 1: základní parametry (písmeno F v tab.); není 
potřeba heslo pro vstup do systému    

• Stiskem PRG na více než 5 sec se vstupuje do 1. úrovně programu  
(v případě alarmu nejprve vypněte bzučák)  

• Nejdříve se objeví kód parametru (/C). 
• Změna parametru se provádí postupem viz níže. 

KATEGORIE 2: parametry nastavení (písmeno C v tabulce): zde 
je třeba zadat heslo pro vstup do programu   
• Stiskem PRG a  SEL  současně na více než 5 sec;          
• na displeji se objeví   00  

• Stiskem  nebo  se na displeji nastaví 22  (heslo)    
• Stiskem SEL se kód potvrdí   
• Následně se objeví  kód prvního parametru  (/C)   
Změna parametru se provádí postupem viz níže. 
 
Změna parametrů    
• Stiskem  nebo  se vybere kód parametru, který má být měněn      
• Stiskem SEL se objeví jeho hodnota   
• Stiskem  nebo  se zvyšuje či snižuje  hodnota    
• Stiskem SEL se nová hodnota potvrdí a přejde se na další 

parametr  
Proces se stále opakuje  "stiskem  nebo   se  na displeji nastaví..."  
Ukončení změny parametrů: 

 Stiskem PRG se potvrdí nové hodnoty a uzavře se tím proces 
nastavování nových změněných parametrů.  
Výstup bez změny jakýchkoli parametrů:    
Žádné tlačítko se po následujících 60 sec nesmí stisknout  (uplyne 
čas pro nastavování).  
KONTROLKY NA DISPLEJI    
COMP 1 LED signalizuje chod kompresoru 
 2 LEDky signalizují plynulý chod 
FAN Signalizuje chod ventilátoru výparníku 
DEF Signalizuje chod odtávání  
Alarm/aux  viz alarmy  
Jestliže jedna nebo více kontrolek bliká - viz odst. alarmů. 
 
DIGITÁLNÍ  VSTUP 
Termostat  EC1-P30 je vybaven pomocným digitálním vstupem, 
který slouží pro dálkové ovládání přístroje. 
Digitální víceúčelový vstup může mít rozdílné způsoby užívání, 
které závisí na hodnotě parametrů A4 - viz tabulka níže:   
A4 Funkce 
0 Vstup není aktivován  
1 Okamžitý vnější alarm (zapnutý kontakt = aktivace alarmu)  
2 Zpoždění vnějšího alarmu (zapnutý kontakt = aktivace alarmu) 
 zpoždění=A7 

3 Zastavení odtávání  (zapnutý kontakt = neodtává) 
4 začíná odtávání (pokud je kontakt uzavřen)   
5 spínač dveří (zapnutý kontakt = otevírání dveří): Pokud jsou otevřeny 
dveře do chladící místnosti, kontrolka vypne kompresor a ventilátor 
výparníku.  
6 dálkové ovládání ON/OFF   Uzavřený kontakt = ON  
7 spínač závěsu   uzavřený kontakt = závěs je spuštěn 

Pokud je vstup kontrolován spínačem závěsu, parametr upravuje nastavení hodnot  o korekci  dle 
hodnoty r4, pokud je kontakt uzavřený. Např. Nastavení =  -5°C , r4 =  3°C ; závěs je spuštěn: 
nastavení =  -5°C ; závěs není spuštěn: nastavení =  -2°C 
 
Upozornění : 
Prodlužovací vodiče čidel je nutno montovat odděleně od 
silových vodičů - vzdálenost nejméně 3 cm, aby nedocházelo ke 
zkreslování údajů elektromagnetickým polem silových vodičů. 
 
Použité vodiče by měly odolávat teplotám do 90 °C. 
Napájecí transformátor by měl mít zdvojenou izolaci - například 
typ ALCO EC1-T23. 
Při použití napájení 230 V 50 Hz není trafo použito - je nutno 
správně připojit příslušné svorky ve svorkovnici EC1-P30.
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 Parametr typ min max jednotka výrobce 
PA HESLO C 00 +199 - 22 
/ PARAMETRY ČIDLA 
/C oprava čtení čidla F  -20 +20 °C 0.0 
/2 stabilita čtení C 1 15 - 4 
/3 rychlost čtení C 1 15 - 8 
/4 Virtuální čidlo C 0 100 - 0 
/5 °C /°F (0=°C, 1=°F) C 0 1  0 
/6 desetinná čárka (0=ano, 1=ne) C 0 1  0  
r PARAMETRY REGULÁTORU 
rd  diference F 0.1 +19.9 °C 2 
r1 nejnižší přípustné nastavení C -60 r2 °C -50 
r2 nejvyšší přípustné nastavení  C r1 +199 °C 90 
r3 zapnutí alarmu Ed      0=vyp, 1=zap C 0 1  0 
r4 automatická změna nastavení během noci 
         (nebo pokud je spínač závěsu zavřen  A4=7) C 0 +20 °C 3.0 
r5 zapnutí záznamu mezních teplot  
 (0=vyp, 1=zap) C 0 1  0 
rt interval čtení r5,  
 reset hodnot na monitoru F 0 199 hodiny - 
rH zaznamenávané maximum F -50 +90 °C - 
rL zaznamenávané minimum F -50 +90 °C - 
c PARAMETRY  KOMPRESORU 
c0 prodleva kompresoru po resetu kontroly 
  C 0 15 min 0 
c1 nejkratší doba mezi dvěma starty  C 0 15 min 0 
c2 nejkratší doba stání C 0 15 min 0 
c3 nejkratší doba chodu C 0 15 min 0 
c4 nastavení při poruše (0=zapnuto,100=vypnuto).  
 viz nastavení C 0 100 min 0 
cc doba plynulého cyklu C 0 15 hodiny 4 
c6 zpoždění alarmu po plynulém cyklu C 0 15 hodiny 2 
d PARAMETRY ODTÁVÁNÍ 
d0  způsob odtávání 
 0=el. ohřev (teplota),1=horké páry (teplota),  
2=voda nebo el. ohřev (čas), 3= horké páry ( čas) C 0 3  0 
dI doba mezi dvěma odtáními F  0 199 hodiny 8 
dt teplota po odtávání F -50 +199 °C 4 
dP doba odtávání pro d0=2 nebo 3 F 1 199 min 30 
d4 odtávání při každém zapnutí  
 (0=ne,1=ano)  C 0 1  0 
d5 zpoždění odtávání při každém zapnutí nebo  
 při víceúčelovém vstupu (A4=4) C 0 199 min 0 
d6 prázdný displej během odtávání  
 (0=ne,1=ano)  C 0 1  1 
dd čas odtávání F 0 15 min 2 
 Parametr Typ Min Max Jedn Def 
d8 zpoždění alarmu po odtávání pro A4=5,  
 pokud jsou dveře otevřeny C 0 15 hodiny 1 
d9 přednost odtávání před ochranou kompresoru  
 (c1, c2, c3)  (0=ne,1=ano) C 0 1  0 
d/ údaj odtávacího čidla (d0 = 0 nebo 1) F - - °C - 
dC časový údaj (0=hod/min,1=min/s) C 0 1  0 
A PARAMETRY ALARMU 
A0  diference alarmu a ventilátoru C 0.1 +20 °C 0.2 
AL nízká teplota  alarmu     F  0 +199 °C 0 
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AH vysoká teplota alarmu 
 (s ohledem na nastavení) F 0 +199 °C 0 
Ad zpoždění hlášení teploty C 0 199 min 120 
A4 nastavení digitálního vstupu č. 1  C 0 7   0 
A5  neužíván 
A6 povinné nastavení v příp. vnějšího alarmu 
 (0=vyp, 1=zap) C 0 100 min 0 
A7 prodlení vnějšího alarmu (A4=2) C 0 199 min 0 
F PARAMETRY VENTILÁTORU VÝPARNÍKU 
F0 řízení ventilátorů: 0= vždy zapnuty   C  0 2                          0 
  (viz F2, F3 a Fd parametry)  
 1= podle rozdílu mezi okolní a vypařovací teplotou,  
 2= s vypařovací teplotou    
F1 počáteční teplota:  v příp., že   F0=1: F   0 +20 °C 0 
 vypařovací teplota < (okolní teplota - F1 - A0) = ventilátory jsou zapnuty 
 vypařovací teplota > (okolní teplota - F1) = ventilátory jsou vypnuty 
  v příp., že   F0=2: 
 vypařovací teplota < (nastavení + F1 - A0) = ventilátory jsou zapnuty 
 vypařovací teplota > (nastavení + F1)= ventilátory jsou vypnuty 
F2 stání ventilátorů při stání kompresoru 
 (0=ne, 1=ano)   C  0 1   1 
F3 vypnuté ventilátory během odtávání    C  0 1   1 
  (0=ne,1=ano)    
Fd prodleva po skončení po odtávání   F   0 15 min 1 
H DALŠÍ   MOŽNOSTI  NASTAVENÍ 
H0 sériová adresa v síti   C  0 15 - 1 
H1 neužíváno   C  0 1   1 
H2 0=tlačítka nereagují; 2=IR & tlačítka nereagují;  
 3=IR nereaguje   C  0 3   1 
H3 heslo pro infra ovládání    C  00 199 - 00 
 stisk klávesy “Parameter”; objeví se kód, nutno vybrat termostat s příslušným číslem kódu a pokračovat se “SEL” 
 
 
Pozn: doporučuje se vyzkoušet nastavení před spuštěním, zda jsou nastavené hodnoty v souladu s požadovaným užitím. 
 
ALARMY A SIGNÁLY  
BLIKÁ  PŘÍSLUŠNÁ  KONTROLKA  LED 
Pokud bliká LED, nemusí to být signál poruchy - např. se zpožďuje odpovídající funkce vlivem jiného procesu nebo 
probíhá funkce, která je nastavená na digitálním vstupu. 
E0 bliká: vadné prostorové čidlo / E1 bliká: vadné čidlo odtávání 
• užívané čidlo  není slučitelné s termostatem 
• čidlo je přetržené nebo zkratované 
• chybné čidlo: je nutno odpojit čidlo od termostatu a ověřit jeho odpor (NTC: 0°C=27kΩ) 
AI BLIKÁ: okamžitě se spustí vnější alarm 
• je nutné prověřit víceúčelový vstup a parametr A4 
Ad BLIKÁ: zpoždění vnějšího alarmu 
• je nutné prověřit víceúčelový vstup a parametry A4 a A7 
LO BLIKÁ: nízkoteplotní  alarm (teplota je menší než min. nastavení mínus AL) 
• je nutné si ověřit parametry AL, Ad a A0  

Alarm se vypne jakmile se teplota zvýší nad nastavenou mez 
HI BLIKÁ: vysokoteplotní  alarm (teplota přesáhla max. nastavení plus AH) 
• je nutné si ověřit parametry AH, Ad a A0  

Alarm se vypne jakmile se teplota sníží pod nastavenou mez 
EA, EB, EE: chyba v nastavení povinných hodnot, je nutno termostat resetovat 
Reset  - obnoví se nastavení provedené výrobcem ve výrobním závodě : 
• vypnout termostat;  
• stisknout PRG, dokud je termostat vypnut a se stlačeným tlačítkem zapnout napájení termostatu 



 
Elektronický digitální termostat s řízením odtávání a 

ventilátorem pro nízké teploty 

EC1-P30  EC1-0P0 

ALFACO s.r.o.           Str. 4 z 4 
465 473 006 

alfaco@chocen.cz 

 
• objeví se “-c-”; 
• po několika sekundách začíná fáze RESETu a poté lze změnit parametry; (*) 
• Pokud zůstává  EE, nutno stlačit  dokud se nezruší špatné nastavení. 
(*) nové  nastavení  hodnot může být příčinou ztráty uložených dat 
Ed BLIKÁ: uplynul čas odtávání 
• je nutné ověřit parametry dt, dP a d4  
• je nutné ověřit účinnost odtávání 
dF BLIKÁ   : probíhá odtávání  
• Nejedná se o alarm. Pouze označuje probíhající odtávací cyklus.  

objeví se pouze pokud  parametr d6=0.  
N.B. Při čištění displeje se užívá vlhký hadr a neutrální čistící prostředek.  
 
NASTAVENÍ NOUZOVÉHO REŽIMU  (PARAMETRY A6 a c4) 
V případě, že selže čilo prostoru  (bliká E0), chod kompresoru definuje c4:   

Hodnota c4 mezi 1 a 99:   
   kompresor pracuje podle c4 a stojí 15 minut 
pokud c4=0  kompresor bude vždy vypnut 
pokud c4=100  kompresor bude vždy zapnut 

V případě vnějšího alarmu (bliká Al nebo Ad) při digitálním vstupu (A4=1; A4=2) je chod kompresoru definován A6:  
Pokud má A6 hodnotu od 1 do 99, kompresor pracuje podle A6=doba chodu v min. Kompresor bude poté stát 15 minut. 
Pokud A6 = 0, kompresor bude vždy vypnut. Pokud A6 = 100, kompresor pracuje trvale - plynulý chod. 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
Rozsah teplot   Čidlo -50 / +50°C   
 přístroj 0 / +50°C    
 skladování     -10 / +70°C   
Napájení 230V st nebo 24V st, -15%, +10% 
Spotřeba 3VA 
Obal samozhášecí hmota, rozměry 75 x 33 x 71,5 mm 
Montáž do panelu - otvor 71 x 29 mm 
Spojení šroubovací svorky pro kabely průřezu max. 1,5 mm2, min. 0,5 mm2  
Displej 2½ místný 
Kontrola – optická LED: kompresor, ventilátor, odtávání, plynulý cyklus,  IR aktivováno, AL/AUX  
   – zvuková: bzučák 
Vstupy čidlo prostoru, čidlo odtávání, víceúčelový vstup 
Čidlo: EC1-N15 nebo EC1-N30 (odpor 10kΩ při teplotě čidla + 25°C) 
Výstupy EC1-P30 - výkonový modul:   
– odtávání SPST, IΩ =  8 A,  PΩ= 1800 W, 50 Hz, 230 V, cos ϕ =  1 
– kompresor SPST, Iind =12 A,  Pind= 1300 W, 50 Hz, 230 V, cos ϕ = 0.5 
– ventilátor  SPST, Iind =  2 A,  Pind=   230 W, 50 Hz,  230 V, cos ϕ = 0.5 
Neznečišťuje životní prostředí    
Krytí  IP65 (s použitím dodávaného těsnění ) 
Isolace třída II 
Třída softwaru    A 
 


