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Návod k montáži 
Řídící modul EVD pro krokové vstřikovací ventily EX7 

 

 
 
Elektronické vstřikovací ventily pro 
chladící a klimatizační zařízení EX7 
s krokovým motorem výrobce ALCO 
Controls jsou ovládány soustavou 
elektronického řízení. Řídící modul 

EVD0000 je základním prvkem 
systému, přímo ovládající ventil EX7. 
Modul EVD řídí polohu expanzní části 
ventilu s cílem udržení konstantního 
přehřátí par chladiva na výstupu 
z výparníku. To je dosahováno 
změnou otevření ventilu pomocí PID 
algoritmu se  samokontrolou. 
Pro napájení modulu je do soustavy 
používán bateriový zdroj EVBAT 0000, 
který zabezpečí uzavření ventilu 
v případu výpadku napájení ze sítě. 
Bateriový zdroj je dodáván 
samostatně.    

 
K modulu EVD se připojuje elektronický vstřikovací ventil, snímač tlaku chladiva, 
teplotní čidlo, napájení, signál 0 – 1 V ss od řídícího přístroje (pCO), případně další 
povel vnějšího zařízení. 
 

 
Svorky : 
1 až 4 elektronický vstřikovací ventil EX7 
+24 V ss,       B3 snímač tlaku  4-20 mA 
AV ss,            ID digitální vstup 
AV ss,            B1 snímač teploty NTC 
0                   G0 napájení  24 V ss / st 
VG1              VG0 napájení do sítě pLAN     24 V ss / st 
B4                 VG0 analogový vstup   0 až 1 V ss 
Rx Tx +, Rx Tx-,  VG0 sériový výstup pro pLAN 
N0                 C poruchové relé – N0 = rozpínací kontakt 
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Kontrolky 
Během provozu oznamují kontrolní LED stav soustavy a probíhající činnosti : 
 
zelená     POWER pod napětím – při výpadku napájení, nebo  při provozu 

na baterii – záložní zdroj – zhasne 
zelená      OPEN bliká během otevírání ventilu, při úplném otevření svítí 

trvale 
zelená     CLOSE bliká během zavírání ventilu, při úplném zavření svítí 

trvale 
červená   ERROR hlášení poruchy – svítí nebo bliká 
zelená      pLAN svítí trvale, pracuje-li  síť správně, bliká při chybě 
 
Technické údaje 
napájení 24 V st/ss  +10% -15% při 50 / 60 Hz, povinně jištěno pojistkou 0,8 A 

třídy II, pouze prostřednictvím transformátoru 
minimální spotřeba 10 VA pro řízení jednoho ventilu EX (0,75 A na fázi), 20 VA při 

ovládání dvou ventilů paralelně 
vstupy 1 analogový  NTC  -50 až + 90 °C, rozlišení 0,1 °C, přesnost ± 0,5  K 

1 analogový 4 až 20 mA, rozlišení 0,1 kPa, přesnost 5% rozsahu čidla, 
čidla –80 až 700 kPa nebo 0 až 1,8 MPa přetlaku  

digitální výstup 1 poruchové relé pro zatížení 10 VA, 0,5 A odporový při 24 V st, 
kontakt je při poruše nebo nedostatku napájení rozepnut 

počet automatických operačních cyklů relé min 100 000 
ovládání motoru 4 proudové výstupy 0,75 A pro bipolární krokový motor až 1,5 A 

na fázi v sinusovém průběhu, mikrokrok. Používá se čtyřžílový stíněný 
vodič do nejvíce 6 m délky, stínění musí být propojeno s kovovou částí 
ventilu 

sériový výstup vodiče pro pLAN musí být dvouvodičové se stíněním, výstup je 
opticky isolován. Nastavení sériové adresy se provádí po otevření krytu 
EVD s kontrolkami pomocí mikropřepínačů 

nejvyšší počet přístrojů v síti pLAN 30 modulů typu EVD, pCO nebo pCO2 I/0 
základní deska a pCO terminál 

třída programu software pro ovládání skupiny A 
připojení vodič 0,5 až 2,5 mm2 

provozní prostředí teplota 0 až 50 °C, vlhkost do 90% bez kondenzace  
skladování teplota –20 až +70 °C, vlhkost do 90% bez kondenzace 
krytí panelu IP 40  čelní desky 
odolnost izolačního materiálu 250 V, odolnost elektrošokům třídy I a II 
požární odolnost třída D 
montáž do rozvaděče na lištu DIN 
 
Manipulace s kartou 
Při jakékoliv manipulaci s elektronickými součástkami – zejména s díly vsazovanými 
do modulu je nutno zachovat některé důležité zásady : 

- osoba manipulující se součástkou by měla být uzemněna – statická elektřina 
může vyvolat oblouk až 1 cm o napětí 10 kV 

- díly musí být uchovávány v originálním balení až do okamžiku montáže, 
případně v jiném antistatickém balení, přičemž dotýkat se zadní části desky je 
zakázáno 
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- je nutno vyvarovat se absolutně použití plastických obalů, které nemají 
antistatické vlastnosti, nebo jiných umělohmotných materiálů 

- není dovoleno ohýbat propojovací kabel mezi základní deskou a kartou v krytu 
 
Připojení modulu k regulátoru pCO 
 
K jednomu řídícímu pCO regulátoru lze připojit dva moduly EVD, přičemž připojení 
z napájecí smyčky musí být ve smyslu obrázku – místa A  a  B musí být  od sebe 
vzdálena, přičemž místo A se zhotoví co nejblíže konektorům J17. 
 
      filtr 

 
 
 
Upozornění : 
 
Aby byla zaručena správná funkce regulátoru neovlivněná elektromagnetickým 
polem vyvolaným jinými zdroji, doporučuje se používat co nejkratší vodiče pro řízení 
ventilu (modul – ventil) a vždy odděleně od ostatních – zejména silových vodičů. 
Doporučuje se využívat feritové kroužky  (0907858AAX) – max. impedance při 
nejméně 400 Ω mezi 10 až 500 MHz – jeden pro vodič pro ovládání ventilu a druhý 
pro vedlejší vodič (viz obrázek). 
Pro každé zařízení je doporučeno používat  filtr (0907930AXX) způsobem 
zobrazeným na schematu. 
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Hodnoty veličin jednotlivých součástek jsou následující : 
 
L    = 0,5  mH 
R   = 1,5 MΩ 
Cx = 0,15 µF 
Cy = 0,0047 µF 
 
 
 ochrana     filtr 
 

 
 
 
Zobrazený filtr je vsazen do napájecího obvodu – viz dříve. 
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