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Regulator temperatury
ERT-10-2-121C

Parametry regulatora
Napiêcie zasilania regulatora - 230 V 50/60Hz
Temperatura otoczenia (pracy) - od +5 C do +40 C
Wilgotnoœæ - od 20% do 80 % RH
Stopieñ ochrony - regulator - IP20
Stopieñ ochrony - panel przedni - IP65 - dla monta¿u na panelu przy zastosowaniu uszczelki

Obci¹¿enie maksymalne:
sprê¿arka - 1 kW

Maksymalny pr¹d p³yn¹cy przez przy³¹cza - 12 A

o o

Regulator po wbudowaniu spe³nia klasê II ochrony przed pora¿eniem.
Regulator przeznaczony jest do wbudowania do urz¹dzeñ klasy 0I, I, i II.

1. Przycisk COMP/UP
Cfn

COMP

COMP
SET

2. Przycisk DEF/DOWN

SET

3. Przycisk SET
SET

PRG

4. Przycisk PRG/AUX

PRG
Std

- Naciœniêcie przez d³u¿ej ni¿ 5 sekund aktywuje jeden z zaprogramowanych trybów
specjalnych pracy sprê¿arki (parametr ). Ponowne naciœniêcie (krótkie) przywraca normaln¹ pracê
sprê¿arki. Podœwietlanie przycisku okreœla stan pracy sprê¿arki: brak podœwietlenia - sprê¿arka
wy³¹czona, przycisk podœwietlony - sprê¿arka w³¹czona. W³¹czony tryb specjalny pracy sprê¿arki
sygnalizowany jest miganiem podœwietlenia klawisza . W trybie zmiany nastawy (podœwietlony
przycisk ) naciœniêcie powoduje zwiêkszenie nastawianej temperatury. W trybie modyfikacji parametrów
naciœniêcie powoduje wyœwietlenie nastêpnego symbolu parametru lub zwiêkszenie jego wartoœci. W trybie
wprowadzania kodu serwisowego naciœniêcie powoduje zwiêkszenie kodu.

- Naciœniêcie przez d³u¿ej ni¿ 5 sekund aktywuje rêczne odszranianie.
Sygnalizowane jest ono miganiem podœwietlenia. Automatyczne w³¹czenie odszraniania dla odró¿nienia
sygnalizowane jest ci¹g³ym podœwietlaniem. W trybie zmiany nastawy (podœwietlony przycisk )
naciœniêcie powoduje zmniejszenie nastawianej temperatury. W trybie modyfikacji parametrów naciœniêcie
powoduje wyœwietlenie poprzedniego symbolu parametru lub zmniejszenie jego wartoœci. W trybie
wprowadzania kodu serwisowego naciœniêcie powoduje zmniejszenie kodu.

- Naciœniêcie przez d³u¿ej ni¿ 1 sekundê aktywuje tryb zmiany nastawy sygnalizowany
podœwietleniem klawisza . W trybie modyfikacji parametrów naciœniêcie prze³¹cza miêdzy
wyœwietlaniem symbolu parametru a jego wartoœci¹. W trybie wprowadzania kodu serwisowego naciœniêcie
zatwierdza wybrany kod. Naciskany d³u¿ej ni¿ 5 sekund, razem z klawiszem umo¿liwia wejœcie w tryb
modyfikacji wszystkich dostêpnych parametrów (poprzedzone jest to procedur¹ wprowadzenia poprawnego
kodu serwisowego).

- Naciskany d³u¿ej ni¿ 5 sekund umo¿liwia wejœcie w tryb modyfikacji wybranych
parametrów, niewymagaj¹cych wprowadzania kodu serwisowego. W trybie modyfikacji parametrów
naciskanie d³u¿ej ni¿ 1 sekundê powoduje zapamiêtanie zmodyfikowanych parametrów i powrót do
normalnej pracy sterownika. W trybie wprowadzania kodu serwisowego naciœniêcie powoduje powrót do
normalnej pracy sterownika. Przytrzymanie przycisku w trakcie w³¹czania zasilania do momentu
pojawienia siê komunikatu powoduje powrót do fabrycznych nastaw parametrów.
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Czujnik regulatora i odszraniania s¹ tego samego typu - kolory przewodów s³u¿¹ jedynie u³atwieniu monta¿u.

S³u¿y do przenoszenia parametrów miêdzy regulatorami serii ERT-10. Niezbêdny przy wielkoseryjnej produkcji.

W celu wyœwietlenia lub modyfikacji nastawy nale¿y:
1) Nacisn¹æ przycisk przez czas d³u¿szy ni¿ 1 sekundê - na wyœwietlaczu pojawi siê nastawiana
temperatura, przycisk zostanie podœwietlony.
2) Za pomoc¹ przycisków lub ustawiamy ¿¹dan¹ temperaturê.
3) Ponowne naciœniêcie przycisku zatwierdza ustawion¹ temperaturê, wy³¹czane jest podœwietlenie
przycisku i nastêpuje powrót do wyœwietlania aktualnej temperatury.
Je¿eli przez 30 sekund nie naciœniemy przycisku , wówczas sterownik przywraca poprzedni¹ nastawê.

Istnieje mo¿liwoœæ rêcznego w³¹czenia odszraniania. Warunkiem niezbêdnym jest, aby temperatura czujnika
odszraniania by³a ni¿sza ni¿ ( (temperatura koñca odszraniania) - 1 st). W celu w³¹czenia odszraniania
naciœnij przycisk przez czas d³u¿szy, ni¿ 5 sekund. Rêcznie w³¹czone odszraniania sygnalizowane
jest miganiem podœwietlania przycisku , w przypadku automatycznego w³¹czenia odszraniania,
podœwietlanie przycisku jest ci¹g³e.

Przez czas d³u¿szy ni¿ 5 sekund przytrzymaj przycisk , wówczas na wyœwietlaczu pojawi siê kod
pierwszego, ogólnodostêpnego parametru.

1) Przez czas d³u¿szy ni¿ 5 sekund przytrzymaj jednoczeœnie przyciski i wówczas na wyœwietlaczu
pojawi siê numer „0”.
2) Naciskaj przycisk lub , a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê „33” (has³o, które daje dostêp do wszystkich
parametrów konfiguracji. Przyciskiem mo¿na powróciæ do normalnego trybu pracy sterownika.
3) ZatwierdŸ has³o przyciskiem . Zatwierdzenie b³êdnego has³a powoduje ponowne wyœwietlenie „0”.

4) Prawid³owe has³o - na wyœwietlaczu pojawi siê kod pierwszego modyfikowanego parametru.

Po wyœwietleniu kodu pierwszego parametru, przeprowadzamy nastêpuj¹ce czynnoœci:
1) Naciskaj przycisk lub , a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê kod parametru przeznaczonego do
modyfikacji.
2) Naciœnij , aby wyœwietliæ wartoœæ parametru.
3) Naciskaj przycisk lub aby zwiêkszyæ lub zmniejszyæ wartoœæ parametru.
4) Naciœnij aby wstêpnie zapisaæ now¹ wartoœæ parametru i powróciæ do wyœwietlania kodu parametru.
5) Chc¹c zmodyfikowaæ inne parametry, powtórz czynnoœci od punktu 1 do 4.

W celu ostatecznego zapisania zmodyfikowanych wartoœci parametrów przytrzymaj przycisk (w trybie
wyœwietlania kodu parametru) przez czas d³u¿szy ni¿ 1 sekundê, a¿ nast¹pi wyjœcie z procedury
programowania.

Klucz programuj¹cy - z³¹cze do pod³¹czenia PROGRAMMING KEY SK-1

Programowanie temperatury nastawy

SET

UP DOWN
SET

SET
SET

Rêczne odszranianie

dEt
DOWN/DEF

DOWN/DEF

Dostêp do parametrów konfiguracji ogólnodostêpnych, bez has³a serwisowego
PRG

Dostêp do wszystkich parametrów konfiguracji
PRG SET,

UP DOWN
PRG

SET

Modyfikacja parametrów

UP DOWN

SET
UP DOWN

SET

Zapisanie nowych wartoœci parametru
PRG

Pod³¹czenie i wyprowadzenia

5. Wyœwietlacz LED (3 - cyfrowy) -
SdL

SET

W normalnym trybie wyœwietla temperaturê czujnika okreœlonego
parametrem (0 - czujnik regulatora, 1 - czujnik odszraniania). Zakres wyœwietlanej temperatury wynosi
-40 C do +40 C. Temperatura poni¿ej -10 C wyœwietlana jest z rozdzielczoœci¹ 1 C, a temperatura powy¿ej
-9.9 C wyœwietlana jest z rozdzielczoœci¹ 0.1 C. W trybie zmiany nastawy (podœwietlony przycisk )
wyœwietlana jest nastawiona temperatura. W trybie programowania - modyfikacji parametrów wyœwietlany
jest symbol parametru lub jego wartoœæ. Wyœwietlane s¹ tak¿e kody alarmów i wprowadzany kod
serwisowy (w trybie weryfikacji wprowadzanego kodu serwisowego).
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Wymiary i monta¿

16A

Klucz
programuj¹cy

25679 8 1

230Vac
Czujnik
regulatora

Czujnik
odszraniania NL

ERT-10-2-121C

Otwór monta¿owy
71x29 mm

Panel regulatora
77,2x36 mm

Wymiary obudowy za panelem monta¿owym
z za³o¿onymi bocznymi zaczepami i
demontowanymi zaciskami œrubowymi

Szerokoœæ - 83,5 mm, wysokoœæ - 37 mm, g³êbokoœæ - 80 mm
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Tryby specjalne pracy sprê¿arki
COMP

CFn
COMP

CFn
COMP

Funkcje specjalne
PRG

Std
DOWN

Alarmy
Std
EE -
E0
E1
HI

SdL)
L0

SdL)

W celu wejœcia w tryb specjalny sprê¿arki naciskaj przycisk przez czas d³u¿szy ni¿ 5 sekund. Tryb
'sprê¿arka zawsze wy³¹czona' ( =1) sygnalizowany jest krótkimi migniêciami podœwietlenia przycisku

.
Tryby 'sprê¿arka zawsze w³¹czona' ( =2 lub 3) sygnalizowany jest d³ugimi migniêciami podœwietlenia
przycisku .

1) Przytrzymanie klawisza w trakcie w³¹czania regulatora (przez ca³y czas migania kropki) powoduje
zaprogramowanie regulatora nastawami fabrycznymi. Sygnalizowane jest to wyœwietlaniem przez 2,5
sekundy komunikatu .
2) Przytrzymanie klawisza w trakcie w³¹czania regulatora (przez ca³y czas migania kropki) powoduje
wejœcie regulatora w tryb 'serwisowy'. Charakteryzuje siê on eliminacj¹ ograniczeñ czasowych dotycz¹cych
sterowania sprê¿ark¹, co przydaje siê w trakcie testowania i uruchamiania urz¹dzenia ch³odniczego.

- Wyœwietlany jest podczas inicjalizowania regulatora nastawami fabrycznymi
Sygnalizuje b³¹d zwi¹zany z zapisem i odczytem danych z pamiêci EEPROM

- Sygnalizacja uszkodzenia czujnika regulatora
- Sygnalizacja uszkodzenia czujnika oszraniania
- Sygnalizacja alarmu wysokiej temperatury (wyœwietlany jest na przemian z temperatur¹ czujnika

okreœlonego przez parametr
- Sygnalizacja alarmu niskiej temperatury (wyœwietlany jest na przemian z temperatur¹ czujnika

okreœlonego przez parametr

Czas postoju sprê¿arki - uszkodzona czujnik regulatora

Czas pracy sprê¿arki - uszkodzona czujnik regulatora

Nr Kod J.M. Typ N.F. Min MaxParametr

Wzorcowanie sondy (czujnik regulatora)

Stabilnoœæ/opóŸnienie pomiaru (opóŸnienie miêdzy kolejnymi wyœwietlaniami
temperatury 0 - co 0,25s, 1 - co 1s, 2 - co 2s ...

Wartoœæ wskazywana na wyœwietlaczu - temperatura
0 - czujnik regulatora
1 - czujnik odszraniania

Histereza

Minimalna wartoœæ nastawy

Maksymalna wartoœæ nastawy

Minimalny czas postoju sprê¿arki ( 0 - brak ograniczenia )

Maksymalny czas pracy sprê¿arki ( 121 - brak ograniczenia )
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12 Temperatura wy³¹czenia sprê¿arki w 3-cim specjalnym trybie sprê¿arki (Cfn = 3)

Parametry sondy

Parametry sterowania

Parametry sprê¿arki

oFS

Stb

SdL

HYS

SLo

SHI

oFC

onC

oFE

onE

CFn

CSt

O
C

O
C

O
C

O
C

O
C

min

min

min

min

1

2 2 0 20

2

1 2 1 10

2 +1 -35 SHI

2

2 2

60 2 121

10 2 120

15 2 120

0 20

2

2

2

2

2 0 -35 +25

1 0 3

+10 SLo +25

0 0 1

0 -5 5

Specjalne tryby pracy sprê¿arki - przycisk ‘COMP’ (wejœcie w specjalny tryb
wymaga co najmniej 5-sekundowego przytrzymania przycisku ‘COMP’ - wyjœcie z
trybu specjalnego - krótkie przyciœniêcie przycisku ‘COMP’)
0 - brak sterowania przyciskiem ‘COMP’’
1 - zawsze wy³¹czony - sygn. krótkimi migniêciami podœwietlenia przycisku ‘COMP’
2 - zawsze w³¹czony - sygn. d³ugimi migniêciami podœwietlenia przycisku ‘COMP’
3 - zawsze w³¹czony z ograniczeniem temperatury - parametr Cst

Sprê¿arka jest wy³¹czana po osi¹gniêciu temperatury okreœlonej parametrem
Cst i w³¹czana przy wzroœcie temperatury do Cst + AHS

W trybach 2 i 3 aktywne s¹ ograniczenia: minimalnego czasu postoju sprê¿arki i
maksymalnego czasu pracy sprê¿arki.
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Parametry odszraniania

dtY 2 0 0 2Typ odszraniania
0 - koniec odszraniania na bazie temperatury lub po przekroczeniu czasu
1 - koniec odszraniania po przekroczeniu czasu
2 - bez odszraniania
Tryby 1 i 2 nie wymagaj¹ pod³¹czenia czujnika - brak alarmu
braku czujnika .

Typ parametru
1 - Parametry dostêpne bez wprowadzania has³a serwisowego
2 - Parametry dostêpne po wprowadzeniu has³a serwisowego (wszystkie parametry)
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Alarm niskiej temperatury - odchylenie od nastawy
ALo = 0 - alarm wy³¹czony

Alarm wysokiej temperatury - odchylenie od nastawy
AHI = 0 - alarm wy³¹czony
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1
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5

60

1
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20

20

120

O
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minOpóŸnienie alarmu temperatury

18
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20

21

AHS

ALo

AHI

AdL

Histereza alarmu temperatury i wentylatorów
W³¹czenie alarmu wysokiej temperatury = nastawa + AHI
Wy³¹czenie alarmu wysokiej temperatury = nastawa + AHI - AHS
W³¹czenie alarmu niskiej temperatury = nastawa - ALo
Wy³¹czenie alarmu niskiej temperatury = nastawa - ALo +AHS

J.M. Typ N.F. Min MaxNr Kod Parametr
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Parametry odszraniania (cd)

Czas miêdzy kolejnymi odszronieniami

Temperatura koñca odszraniania

Wartoœæ wskazywana na wyœwietlaczu podczas odszraniania
0 - rzeczywista temperatura
1 - temperatura jak w momencie startu odszraniania - powrót do normalnych

wskazañ po osi¹gniêciu temperatury z przed odszraniania lub osi¹gniêciu
nastawionej temperatury

Maksymalny czas trwania odszraniania
Dla trybu 1 odszraniania jest to czas odszraniania
121 - brak ograniczenia czasu odszraniania

dCL

dEt

dLt

ddL

O
C

min

1

1

1

2 0 0 1

8

60

+7

2

0

2

40

+35

121

godz.

Parametry alarmu

Typ parametru
1 - Parametry dostêpne bez wprowadzania has³a serwisowego
2 - Parametry dostêpne po wprowadzeniu has³a serwisowego (wszystkie parametry)
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