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Zdroj ECP – 024  je samostatný nezávislý zdroj napětí pro 
zajištění činnosti elektronických expanzních ventilů s krokovým 
motorem EX4 až EX8 prostřednictvím řídícího modulu EXD 
nebo.   

Jde o baterii, která se v době nečinnosti samočinně dobíjí. 

Základní vlastnosti  
• Dva výstupy pro nejvýše dva moduly 
• Vstup 24 V st 
• Montáž na lištu DIN, hliníkový kryt zdroje 
• Jednoduché připojení 
• Kompletně vyzkoušen, určen pro bezprostřední montáž 
• Značení kvality CE 

 

 
ECP-024 

   

Úvod 
V případě přerušení napájení ovládací části elektronického 
ventilu s krokovým motorem zůstává ventil v poloze, v které 
byl těsně před přerušením proudu. To znamená, že zůstává 
otevřen a nelze s ním dále pohybovat. Chladivo by nebylo 
nadále řízeno a volně by proudilo do nízkotlaké části okruhu 
díky rozdílu tlaků před a za ventilem. V řadě případů je ovšem 
nutné, aby při zastavení zařízení chladivo neproudilo a byl tak 
chráněn zejména kompresor před nasátím kapalného 
chladiva. 
Zdroj ECP-024 umožňuje jednoduché a spolehlivé řešení 
problému tím, že slouží jako náhradní zdroj napětí pro další 
pohyb vnitřní části ventilu, který umožní úplné uzavření 
průchodu ventilem i při výpadku hlavního zdroje napájení. 

Zdroj obsahuje nabíjecí bateriové články, které jsou průběžně 
dobíjeny a jejichž provedení zaručuje dlouhou životnost díky 
teplotně řízenému nabíjecímu režimu. 
Jeden zdroj ECP-024 postačí na dva moduly ALCO nebo dva 
regulátory 

Přehled řídících modulů a přístrojů 
• EXD..S Alco ovládací moduly (výroba od 7/2003) 
• EXD-U00 univerzální modul Alco 
• EXD-C.. nastavitelný modul (pouze se zvláštním 

zákaznickým nastavením) 
 

 

Přehled dílů 
popis typ obj.číslo 
zdroj ECP-024 804 558 
sada svorkovnic K09-P00 804 560 
trafo 230/24V st 25VA ECT-323 804 424 
trafo 230/24V st 60VA ECT-623 804 421 
Sada svorkovnic není součástí dodávky ECP-024, objednává se samostatně. 
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Technické údaje 
typ baterie nabíjecí – obsahuje sloučeniny 

Pb 
 teploty skladování 

provozní teploty 
-20 až +65°C 
-10 až +65 °C 

napájení 24Vst ±10%,  50/60 Hz  vlhkost pod 0,9 bez kondenzace 
počet výstupů 2  -  chráněné proti zkratu  připojení svorkovnice  0,5 –2,5 mm2

výstupní napětí 18 V ss  příslušenství K09-P00   + ECT-323/623 
počet článků 2 x 12 V ss,  0,8A  montáž na DIN lištu 
čas dobíjení ca 2 hod  krytí IP 20 
schválení EMC  materiál krytu hliníkový plech 
značení CE  hmotnost ca  1,1 kg 

Rozměry  
ECP-024 Transformátor ECT-323 

 

 
Transformátor ECT-623 
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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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