Sterowniki ch³odnicze
£atwa i szybka konfiguracja

ES-x0

Zegar czasu rzeczywistego
Atrakcyjny wyœwietlacz z graficznymi ikonami
Rozdzielczoœæ wskazañ i nastawy 0,1°C
Wyjœcie przekaŸnikowe sprê¿arki 2HP (1,5kW)
Nowa generacja mikroprocesorowych sterowników przeznaczonych do kontroli pojedynczych
urz¹dzeñ ch³odniczych oraz instalacji ch³odniczych pracuj¹cych w normalnym lub niskim zakresie
temperatur. Sterowniki dostêpne s¹ w kilku wariantach wykonañ ró¿ni¹cych siê iloœci¹ czujników
pomiarowych, rodzajem i iloœci¹ wyjœæ przekaŸnikowych oraz
liczb¹ parametrów
konfiguracyjnych.

W³aœciwoœci
NTC

D1

Wejœcia pomiarowe:
Do pomiaru temperatury zastosowano precyzyjne czujniki NTC, dostarczane razem z
urz¹dzeniem. Charakteryzuj¹ siê szerokim zakresem pomiarowym -50...150°C oraz
wysok¹ dok³adnoœci¹ pomiaru ±0,5% .

Wejœcie dwustanowe:
Wszystkie modele posiadaj¹ wejœcie dwustanowe konfigurowane jako normalnie
zwarte lub rozwarte (NO lub NC). Przeznaczone do sygnalizacji stanów alarmowych
np. awarii uk³adu, zadzia³ania presostatu lub termostatu bezpieczeñstwa itp.

Wyœwietlacz:

0.1°C

Sterowniki zaopatrzone s¹ w atrakcyjny, 4-cyfrowy
wyœwietlacz LED z graficznymi ikonami do sygnalizacji
stanu pracy urz¹dzenia. Wartoœæ pomiarowa jest
wyœwietlana z rozdzielczoœci¹ 0,1°C w ca³ym zakresie.
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Konfiguracja:
Sterowniki cechuje prosta i szybka konfiguracja oraz ³atwa nastawa temperatury ze
skokiem 0,1°C. Parametry konfiguracyjne mog¹ byæ zabezpieczone has³em.

Ch³odzenie/Grzanie:
Dziêki funkcji grzania ka¿dy sterownik mo¿e równie¿ pracowaæ w uk³adach grzewczych
(tryb pracy: ch³odzenie lub grzanie).
RTC

Panel przedni

Zegar czasu rzeczywistego:
Modele ES-30 i ES-40 posiadaj¹ dodatkowo wbudowany zegar czasu rzeczywistego,
dziêki czemu funkcja odszraniania mo¿e byæ realizowana o konkretnych godzinach w
ci¹gu dnia (max. 6 cykli w ci¹gu dnia) .

Alarm:
Ka¿dy sterownik ma wbudowany brzêczyk do sygnalizacji stanów alarmowych
(np. b³¹d czujnika, zwarcie wejœcia dwustanowego, itp.). Model ES-40 ma ponadto
mo¿liwoœæ zadania górnego i dolnego alarmu temperatury z sygnalizacj¹ dŸwiêkow¹ i
wyjœciem przekaŸnikowym.
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wyœwietlacz temperatury/czasu.
wskaŸnik jednostki temperatury.
wejœcie do menu parametrów konfiguracyjnych
przycisk nastawy temperatury
przycisk zwiêkszaj¹cy wartoœæ
przycisk zmniejszaj¹cy wartoœæ
uruchamia rêczny cykl odszraniania
sygnalizacja nastawy temperatury
sygnalizacja pracy sprê¿arki.
sygnalizacja wyjœcia grzania.
sygnalizacja procesu odszraniania.
sygnalizacja pracy wentylatora
sygnalizacja stanów alarmowych.

Wyjœcia:
Sterowniki wyposa¿one s¹ w przekaŸniki o
du¿ej ¿ywotnoœci (100 000 cykli). Ponadto
modele ES-10 i ES-20 posiadaj¹ przekaŸnik
g³ówny o wysokiej obci¹¿alnoœci 30A. Dziêki
temu mog¹ sterowaæ bezpoœrednio agregatem
o mocy do 2HP (czyli oko³o1,5kW).
Obci¹¿alnoœæ wyjœcia jest ograniczona do 20A
ze wzglêdu na dopuszczaln¹ obci¹¿alnoœæ
z³¹cz i œcie¿ek na p³ytce drukowanej.

Wyposa¿enie
ES-10
Wejœcia:
- czujnik komory
- czujnik parownika
- wejœcie dwustanowe
Wyjœcia:
- sprê¿arka 8A
- sprê¿arka 2HP(2KM=1,5kW)
- odszranianie 8A
- wentylator 8A
- alarm 8A
Wyœwietlacz graficzny
Kontrola odszraniania
Kontrola wentylatora
Zegar czasu rzeczywistego
Brzêczyk:
Zasilanie:
230V~ ±15%
12V=/~
standardowo

opcjonalnie

ES-20

ES-30

ES-40

Sterowniki ch³odnicze
Uk³ad po³¹czeñ i obs³ugiwane funkcje
D1

NTC

D1

NTC

2HP

0.1°C

ES-10

8A

0.1°C

ES-20
20(8)A

20(8)A

Zasilanie
230V~

T1 - czujnik temperatury
D1 - wejœcie dwustanowe

D1

NTC

2HP

RTC

0.1°C

8(2)A

Zasilanie
230V~

T1 - czujnik komory
T2 - czujnik parownika
D1 - wejœcie dwustanowe

D1

NTC

8A

ES-30

RTC

0.1°C

8A

ES-40
8(2)A

8(2)A

Zasilanie
230V~

T1 - czujnik komory
T2 - czujnik parownika
D1 - wejœcie dwustanowe

8(2)A

T1 - czujnik komory
T2 - czujnik parownika
D1 - wejœcie dwustanowe

Zasilanie
230V~

Dane techniczne

£atwy monta¿

1 lub 2 czujniki temperatury: NTC 5k przy 25°C
wejœcie dwustanowe (normalnie zwarte lub rozwarte)

Wejœcie:

uchwyty
mocuj¹ce

Stopieñ
ochrony IP65

Monta¿ w tablicy
o max. gruboœci
œcianki 20mm

Wymiary zewnêtrzne
ES-xx
max 20

°C
°F

M

-50...+150°C

Dok³adnoœæ pomiaru:

±0,5%

Okres próbkowania:

330 ms

Rozdzielczoœæ wskazañ:

0,1°C w ca³ym zakresie

Rozdzielczoœæ nastawy:

0,1°C w ca³ym zakresie

Wyœwietlacz:

LED, 4 cyfry o wysokoœci 11mm z ikonami graficznymi

Metoda regulacji:

ON-OFF z regulowan¹ histerez¹

Wyjœcia:

od 1 do 4 wyjœæ przekaŸnikowych w zale¿noœci od modelu:
5
przekaŸnik standardowy SPST 8A 250V~, trwa³oœæ 10 cykli
5
przekaŸnik mocy SPST 30A 1,5kW 250V~, trwa³oœæ 10 cykli

Monta¿:

w otworze o wymiarach: 71 x 29mm

Stopieñ i klasa ochrony:

IP65 / II

Zasilanie:

230V~ ±15% lub 12V=/~

Pobór mocy:

max 3 VA

Warunki pracy:

-5...60°C; 0...85%RH (bez kondensacji)

Warunki sk³adowania:

-40...85°C; 0...85%RH (bez kondensacji)

Obci¹¿alnoœæ wyjœæ

35
set

76

Zakres pomiarowy:

4,5

72

Czujnik NTC

Wyjœcie:

PrzekaŸnik:

Maksymalne obci¹¿enie
rezystancyjne (np. grza³ka):

Maksymalne obci¹¿enie
indukcyjne (np. silnik):

Sprê¿arka

8A 250V~
105 cykli

8A, 1500W

2A, 400W, 0.5HP(0.5KM)

Sprê¿arka 2HP

30A 250V~
105 cykli

20A, 4500W

8A, 1500W, 2HP(2KM)

Odszranianie

8A 250V~
105 cykli

8A, 1500W

2A, 400W, 0.5HP(0.5KM)

Wentylator

8A 250V~
5
10 cykli

8A, 1500W

2A, 400W, 0.5HP(0.5KM)

Alarm

8A 250V~
105 cykli

8A, 1500W

2A, 400W, 0.5HP(0.5KM)
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ochrony IP67

