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Technické údaje 

Modul EXD-S je řídící přístroj pro ovládání 
elektronických vstřikovacích ventilů ALCO s krokovým 
motorem – řada EX5 / EX6 / EX7 / EX8. Modul je ve 
výrobním závodě kompletně nastaven a po připojení 
k příslušnému ventilu může ventil přímo samostatně 
ovládat.   
 
Vlastnosti 

• kompletně předem nastaven a prověřen na 
standartní podmínky 

• jednoduché připojení  
• elektronické řízení pomocí mikroprocesoru 
• EXD-S je zjednodušená verze stavitelného 

module EXD-C 
• funkce MOP 
• při vypnutí uzavírá ventil – tím nahrazuje 

elektromagnetický ventil  
• montáž na lištu DIN 
• stavy signalizované 5 LED kontrolkami, 1 

vstupní přepínací relé  
• schválení CE z hlediska elektromagnetické 

kompatibility  
 
Na přání 

• jiná nastavení lze podle přání ve výrobním 
závodě zajistit pro min. počet 100 ks 

 
Úvod 
Základní konstrukční prvky chladících a klimatizačních 
zařízení zůstávají po řadu let neměnné. Přesto je 
neustále vyvíjena snaha o zlepšení vlastností soustavy 
z hlediska širších schopností, vyšší spolehlivosti, nižší 
spotřeby energií i nižší složitosti řešení. Zlepšení lze 
docílit úpravou jednotlivých částí chladícího okruhu – 
kompresoru, výměníků, regulačních prvků i novými 
způsoby řešení okruhu. Jedna z možností je aplikace 
elektroniky.  
Alco Controls jako výrobce dílů pro chladící systémy 
pracuje trvale na nových systémech jejich ovládání a 
jištění. Nová řešení pomáhají výrobcům systémů a 
zařízení zvyšovat úroveň jejich výrobků.  
 
Řídící modul  
Pro správnou funkci krokového motoru použitého 
v elektronických vstřikovacích ventilech je modul osazen 
následujícími prvky a vlastnostmi : 
• prvky pro ovládání motoru v žádaném směru otáčení 

daném vstupním signálem a provozním proudem, 
stejně jako frekvencí přes logickou část 

• inteligentní algoritmus pro správnou a nejvýhodnější 
funkci při různých provozních podmínkách 

• správná činnost ventilu je předem nastavena 
v modulu, takže spouštění je záležitost pouze 
připojení modulu a jeho příslušenství k danému 
ventilu 

• vazba na provoz kompresoru, nebo povely 
termostatu je provedena pomocí digitálního vstupu 

• výstup pro hlášení poruch 

 
EXD-S** 

 
Algoritmus 
Nejdůležitější vlastnosti algoritmu jsou spoření energií a 
přesné řízení a to i při mezních stavech. V tomto směru 
má ALCO více než 70 letou zkušenost. 
Základní vlastnosti algoritmu jsou : 
• řízení přehřátí chladiva na výstupu z výparníku 
• udržování požadovaného tlaku  
• úplné zavření, hlídání poruch atp. 
• reguluje v rozsahu 10 až 100 % 
• nastavené přehřátí jednotně 6 K 
 
Popis vlastností 
Řídící modul ovládá přehřátí a zároveň i vypařovací tlak. 
Protože jsou při zavření vstřikovací ventily EX Alco 
těsnější než běžný elektromagnetický ventil, neproudí 
přes ventil při zastavení kompresoru chladivo. Při povelu 
pro chlazení spustí kompresor a modul obdrží signál 
z řídícího pCO. Modul pak udržuje požadovaný průtok 
chladiva ovládáním polohy škrtící části expanzního 
ventilu (EXV) podle provozního stavu – například 
spouštění dalšího kompresoru, vysokého 
kondenzačního tlaku, zvýšeného odběru chladu, nebo 
naopak sníženého zatížení výparníku a pod. 
 
Ovládání přehřátí 
Modul snímá tlak a teplotu za výparníkem 
prostřednictvím snímače tlaku s výstupem 4-20 mA a 
čidla NTC (ECN-60) a podle daného chladiva vypočítává 
průběžně skutečné přehřátí, které srovnává 
s nastaveným. Podle odchylek těchto hodnot otevírá 
nebo přivírá vstřikovací ventil a udržuje přehřátí na 
žádané úrovni. 
 
MOP (nejvyšší provozní přetlak) 
V případě zvýšeného zatížení výparníku ve srovnání 
s uvažovaným může řídící modul snížit průtok chladiva 
tak, aby sací tlak kompresoru nepřekročil předem 
stanovenou bezpečnou úroveň. 
 
Uzavírací funkce 
Při zastavení kompresoru, nebo při povelu termostatu 
modul uzavře úplně ovládaný EXV a přeruší tak průtok 
chladiva. Stejně tak modul ovládá EXV i v případě 
poruchy hlavního napájení a to ze záložního zdroje. 
 
 



 
Odsávání výparn
EXV Alco může 
výparníku při za
ventil a zastaven
Časy pro tuto 
regulátoru soustav
 
Záložní zdroj 
V případě poruch
systém zastaví vč
napájení by zůsta
stavu před výpad
zaplavení výparník
Pro tuto situaci d
zdrojem – nabíjec
připojuje k modulu
ventil EXV uzavře.
dobíjení i vybíjen
soustava obsahuje
Přehled modulů
typ ob

EXD-S05 
EXD-S06 
EXD-S07 
EXD-S08 
EXD-S15 
EXD-S16 
EXD-S17 
EXD-S18 
EXD-S25 
EXD-S26 
EXD-S27 
EXD-S28 
EXD-S35 
EXD-S36 
EXD-S37 
EXD-S38 
EXD-S45 
EXD-S46 
 
Poznámka :  kaž
  úd
 
 
Příslušenství 
popis 
napájecí kabel 
snímač tlaku 
snímač tlaku 
snímač teploty 
záložní baterie 
sada svorkovnic  
 
Poznámka : Ventily EX
 
 
Příklad sestavy : 
Každý EXV má sv
Příklad výparník p
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íku (pump-down) • bateriový modul 

být ovládán v režimu s odsáváním 

stavování kompresoru. Modul zavře 
í kompresoru zajistí nízkotlaký jistič. 
činnost jsou nastaveny na řídícím 
y. 

• sadu svorkovnic pro připojení vodičů 
 
Snímače tlaku 
Alco dodává snímače tlaku PT3 s výstupním signálem 4-
20 mA, které měří sací (vypařovací) tlak. Používají se 
dva rozsahy : 20 až 800 kPa absolutně pro chladiva 
vyjma R410A a 0,1 až 1,8 MPa pro R410A. 

y hlavního přívodu energie se celý 
etně kompresoru a krokový ventil bez 
l v otevřené poloze, která odpovídá 

kem napájení. To by mohlo způsobit 
u a následnou poruchu kompresoru. 

 
Snímače teplot 
Pro měření teploty chladiva na výstupu z výparníku 
dodává Alco snímač NTC s odpovídajícími vlastnostmi s 
označením ECN-C60. Je velmi důležité používat toto 
čidlo, protože má odpovídající odporovou charakteristiku 
a časovou konstantu včetně tolerance pro daný účel. 
Jiné čidlo se neporučuje, protože by mohlo dojít 
k nesprávným informacím pro modul EXD. 

oplňuje Alco soustavu EXV záložním 
í baterií, která se přes bateriový modul 
 EXD a v případě výpadku proudu 

 Bateriový modul obsahuje systém pro 
í i řešení poruch baterie. Záložní 
 díly : 

 

 
jednací číslo pro ventil rozsah výkonu 

kW 
chladivo přehřátí 

K 
MOP 
kPa 

804 537 EX5 5 – 50 
804 538 EX6 15 – 120 
804 539 EX7 35 – 330 
804 540 EX8 90 - 880 

 
R22 

 
6 

 
650 

804 541 EX5 5 – 53 
804 542 EX6 15 – 126 
804 543 EX7 35 – 347 
804 544 EX8 100 – 925 

 
R407C 

 
6 

 
650 

804 545 EX5 4 – 39 
804 546 EX6 10 – 93 
804 547 EX7 25 – 255 
804 548 EX8 70 – 680 

 
R134a 

 
6 

 
330 

804 549 EX5 4 - 35 
804 550 EX6 10 – 84 
804 551 EX7 25 – 230 
804 552 EX8 60 – 613 

 
R404A 
R507 

 
6 

 
700 

804 553 EX5 6 – 58 
804 554 EX6 15 - 140 

R410A 6 1060 

dý modul může ovládat pouze jediný ventil EXV 
aje jsou uvedeny při +4/+38 °C a podchlazení 1 K, pro skutečné podmínky se vychází z údajů ventilů 

typ obj.číslo poznámka 
EX5-N* dle délky pro EX5 a EX6 

PT3-07A 802 276  
PT3-18A 802 277 pouze pro R410A
ECN-C60 804 514 NTC 
ECP-024 804 558 havarijní 
K09-P00 804 560 pro baterii 

7 a EX8 mají připojení do svorkovnice, která je součástí ventilu  

ůj modul EXD, svá čidla a měl by mít svůj záložní zdroj – sadu 
ro R22 a 100 kW výkon při jmenovitých podmínkách (klimatizace) 
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EX6 ventil  
EX5-N15 kabel mezi ventilem a modulem 1,5m 
EXD-S06 ovládací modul pro EX6 
PT3-07A snímač sacího tlaku 

ECN-C60 čidlo teploty chladiva 
ECP-024 bateriový modul  
K09-P00 sada svorkovnic pro připojení vodičů 

k záložnímu zdroji 
 
Schema zapojení 

 
 

Poznámka : pomocný vstup ** slouží k připojení vazby na kompresor, nebo termostat ovládající vstřikovací ventil – zavírá  / otevírá při povelu ukončit / 
spustit chlazení, nebo při odsávání výparníku, kdy nízkotlaký jistič zastavuje kompresor 

 
Signalizace poruch a provozních stavů 
Poruchy (červená) a provoz (zelená) signalizují kontrolky LED  
 
 popis stupeň důl. otevírá zavírá napájení alarm 

vypnuto  - - - - 
zapnuto napájení  - - + - 
ventil otevírá  bliká - + - 
ventil plně otevřen  svítí - + - 
ventil zavírá  - bliká + - 

P 
R 
O 
V 
O 
Z ventil zcela uzavřen  - svítí + - 

EEPROM čtení 1 - - + bliká 
ventil otevřen a bez proudu 2 bliká bliká + bliká 
ventil čeká na nabíjení 3 - + bliká bliká 
motor bez povelu 4 bliká bliká + + 
závada čidel 5 - bliká + + 
EEPROM zápis 6 -  - + + 

P 
O 
R 
U 
C 
H 
Y závada baterie 7 - - bliká + 
 
Poznámka : stupeň důležitosti – 1 =  nejvyšší, při více poruchách najednou signalizuje vždy vyšší důležitost, + = svítí 
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Technické údaje 
 
Řídící modul 
 

napájení 24 V st +10%, -15% 
24 V ss +10%, -0%  + 
jištění 0,8 A; trafo třídy II 

připojení 
k expanznímu ventilu 

4 žílový kabel max. 6 m 
délky 

nejnižší spotřeba 10 VA nastavení adresy mikropřepínači 
teplota        skladování 
                   provozní 

0 až 60 °C 
-20 až +70 °C 

svorkovnice šroubovací pro vodiče  
0,5 až 2,5 mm2

vlhkost okolí pod 90 % bez kondenzace montáž na lištu DIN 
odolnost elektrošokům do zařízení třídy I a II odolnost teplu a ohni třída D 
výchozí nastavení ECD-S*5 330 Hz; 0,75A/0,25A klid odolnost nárazu třída 1 
výchozí nastavení ECD-S*7 500 Hz; 0,5Achod/0,1 A klid schválení CE pro EMC 
výchozí nastavení ECD-S*8 500 Hz;0,8 A / 0,5 A klid krytí IP 20 
 
Záložní zdroj 
 
napájení - nabíjecí 
články 

24 V st ± 10%  50/60 Hz počet baterií 2 – každá 12 Vss, 0,8 Ah 

jištění napájení 0,8 A  vnější počet výstupů 2 – pro 2 moduly 
výstupní napětí, UB 18 V ss doba nabíjení 2 hod 
spotřeba 10 VA spolu s EX připojení k EXD-U00 2 žílový vodič 
teplota skladování 
            provozní 

-20 až +65 °C 
-10 až +60 °C 

svorkovnice vodič 0,5 až 2,5 mm2

sada K09-P00 
vlhkost okolí do 90 % bez kondenzace montáž na lištu DIN 
krytí IP 20 materiál krytu hliníkový plech 
schválení EN61326-1, EN50081, 

EN50082,CE 
hmotnost 1,5 kg 

 
Snímače tlaku a teploty 
 

tlakové čidlo 
PT3-07A 
PT3-18A pro R410A 

výstup 4 až 20 mA 
20 až 800 kPa absolutně 
0,1 až 1,8 MPa absolutně 

teplotní čidlo 
typ NTC 
ECN-C60 

rozsah +50 až –50 °C 
rozlišení 0,1 K 
přesnost ± 0,5 K 

krytí IP 65 krytí IP 67 
montáž vnitřní závit 7/16“-20UNF odpor při +25 °C 10 kΩ 
 
Hmotnosti 
 
řídící modul EXD-S 185 g záložní zdroj ECP 1,5 kg 
snímač tlaku PT3 105 g propojovací kabel ca 85 – 150 g 
 
Rozměry (mm) 
 

modul 
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záložní zdroj 

 

 
 

 
 
 
 
 
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. 
 
 

ALFACO s.r.o. 
Komenského 209 
565 01 Choceň 
465 473 005, 473 006 
Halfaco@chocen.czH
http://www.alfaco.cz 
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