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Napájení 230VAC +/- 15%  (alternativnì na vy�ádání 12V AC/DC nebo 24V AC/DC)

Nastavitelný rozsah teplot -50°C ...+150°C

Pøesnost mìøení +/- 0,5 °C , vzorkování 3/s

Rozli�ení zobrazení / nastavení 0,1 °C v celém rozsahu

Krytí / druh spotøebièe IP 65 / tøída II.

Pracovní teplota okolí / skladovací teplota -20°C...+60°C vlhkost do 100% / -40...+85°C , vlhkost do 85%, bez kondenzace

Výstup topení/chlazení Reléový kontakt 30A 250V~ 105  cyklù, dovolené max. trvalé zatí�ení 20A/4500W odpo-

Alarm Reléový kontakt 8A 250V~ 105  cyklù, dovolené max. zatí�ení 8A/1500W odporová zátì�

1 - Zobrazení teploty

2 - indikace zobrazení teploty

3 - Tlaèítko  zap/vyp, >5s  vstup do menu

4 - Tlaèítko  nast,.teploty, >3s pøepnutí T1/T2 Eco

5 - Tlaèítko nahoru, >3s ruèní re�im

6 - Tlaèítko dolù, >3s zobrazení  INFO

7 - Signalizace nastavování teploty

8 - Signalizace chlazení , bliká - èeká na start

Regulátor slou�í k regulaci -
udr�ování teplot T1 a T2 ECO
se zadanou hysterezí v
zaøízeních chladírenských
anebo topenáøských. Díky
parametrizaci ( nastavení
F10 a F20) mù�e pracovat v
rùzných re�imech (
nastavení teplot v obrázku
pouze jako pøíklad )

Regulátory teploty/ESCO/

Regulátor teploty, ECO re�im, programovatelný,  øídící vstup
pro dálkové ovládání, výstup 30A

Univerzální regulátor teploty  dvoustavový, typu ON-OFF,  volitelný re�im
ohøevu nebo chlazení.  Udr�uje zadanou teplotu v daném rozmezí, dovoluje
pøepínat �ádanou teplotu mezi základní a ekonomickou pro úsporu energie.
Hlavní výstupní kontakt je výkonový, a� 250V/30A/AC1
Pøístroj má pamì�ovou funkci MAX/MIN a zobrazí i dobu provozu.
K dispozici je alarmový kontaktní výstup s nastavitelnými mezemi teploty,
zároveò lze volit i zvukový signál.
Vnìj�í øídící vstup má volitelné rùzné funkce, které umo�ní �ir�í pou�ití regulá-
toru.
Výhodou je hotové øe�ení s krytím IP65  a snadným pøístupem ke svorkám pøi
montá�i, velký display vý�ky 14mm s barevnými stavovými LED.
Souèástí dodávky je regulátor ES-11H+ a jedno èidlo NTC 5kΩ

9 - Signalizace odmra�ování , bliká pøi

ruènímu zapnutí odmra�ování

10 - Signalizace  ohøevu, bliká - èeká na

start
11 - Signalizace zapnutého alarmu - bliká

12 - Indikace zapnutého re�imu ECO

13 - Indikace INFO -  doba sepnutí

14 - Indikace INFO -  MIN/MAX
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hod.

T1=21°C

Teplota topení

T2=15°C

Regulátor udr�uje pøednostnì nastavenou teplotu T1. V libovolném momentu v�ak lze pøepmout �ádanou teplotu na T2 ECO,
co� pøinese úsporu energie - pøíklad noèní re�im topení, nebop udr�ovací chlazení apd.   V pøípadì  chlazení bude nastavená
teplota T1 <T2, v pøípadì topení pak T1>T2.  Pøepnutí lze provést stiskem tlaèítka          na èelním panelu po dobu >3s  nebo
podle nastavení parametru F25 se v�dy po zapnutí napájení nastaví na dobu podle F25 nejdøíve re�im ECO.  Pøepnutí lze
ovládat také dálkovì  vnìj�ím kontaktem D1 podle nastavení parametru F50=5 .  Zapnutý re�im CO sigalizuje dioda
Pomocí kontaktu D1 tak lze realizovat èasové øízení pøepínání teplot  externím èasovaèem nebo spínacími hodinami, napø.

Umo�òuje pøímé ovládání stavu výstupù a funkcí z èelního panelu. Pro aktivaci ruèního re�imu stisknìte         na dobu 3s.
Podle nastavení F85 a F86 pak lze zapnout v pøípadì potøeby daný výstup jednorázovì  na urèenou dobu mimo regulaèní
program ( napøíklad míchadlo, odmra�ení, ventilátor apd ) .  K ovládání ruèního re�imu lze pou�ít rovnì�  øídící kontakt D1 -
parametr F50=7

Regulátor prùbì�nì monitoruje provozní hodnoty.  Pamatuje si maximální skuteènou teplotu, minimální skuteènou teplotu
a poèítá provozní hodiny hlavního výstupu           .   Pro zobrazení hodnot stisknìtì tlaèítko       , zobrazí se INFO, dal�ím
stiskem        se postupnì zobrazuje  MAX , MIN a provozní hodiny:minuty.   Výstup z re�imu INFO  je automatický po 5 s
neèinnosti anebo  krátkým stiskem        . Údaje INFO  se naèítají v�dy po dobu zapnutí napájení regulátoru, po vypnutí
napájení nebo vypnutím regulátoru se údaje vynulují.

Ovládá se vnìj�ím beznapì�ovým kontaktem,  mù�e být pou�it jako bezpeènostní blokování regulátoru od vnìj�ího snímaèe
anebo mù�e plnit dal�í funkce podle nastavení parametru F50 - viz texty vý�e

Stiskem tlaèítka       pøechází regulátor do vypnutého stavu, objeví se hlá�ení OFF , výstupy se vypnou a displej zhasne.
POZOR ! Pøi ztrátì napájení si regulátor pamatuje, �e byl zapnut a po obnovení napájení se opìtovnì sám zapne !
POZOR ! I pøi vypnutém regulátoru mù�e být na výstupních kontaktech napìtí z vnìj�ích obvodù - zále�í na skuteèném
zapojení v aplikaci !
Pøi jakékoliv manipulaci na svorkách regulátoru v�dy vypnìte napájení  celého zaøízení a v�ech pøipojených obvodù !

Pøístup k nastavení regulátoru mù�e být chránìn heslem pøed nepovolanými zásahy.  Heslo se nastavuje pomocí
parametru F80,  výchozí nastavení je bez hesla.  Pokud je heslo nastaveno, po ka�dém vstupu do nastavování se zobrazí
a nutno zadat správné èíslené heslo.  Parametrem F87 lze omezit  i mo�nost zmìny �ádané teploty bì�nou obsluhou ( bez
zadání hesla se obleví hlá�ení

V param,etrech F15 a F16 lze nastavit  hodnoty teploty  pøi jejich� pøekroèení/podkroèení  dojde k vydání výstrahy,
parametrem F17 se nastavuje zpo�dìní reakce na tyto hodnoty.  Pøi alarmu nedovolené teploty a/nebo aktivaci øídícího
vstupu D1 (v pøípadì jeho nastavení jako vnìj�í alarmový bezpeènostní vstup ) zaène blikat         , je zapnut zvukový signál (
je- li nastaveno F83=1) a dojde k vypnutí výstupù .
Alarmová hlá�ení :

Aktivace øídícího vstupu - výstupy ve stavu podle parametru F50

Chyba èidla teploty: OPE - pøeru�ený obvod èidla, SHr - zkratovaný obvod èidla, výstupy se vypínají

Alarm vysoké teploty, pøekroèena hodnota F15, výstupy podle parametru F52

Alarm nízké teploty, podkroèena hodnota F16 , výstupy podle parametru F52

Stisknìte  .
Rozsvítí se .

Tlaèítky         nebo    nastavte novou hodnotu
Teploty, potvrïte tlaèítkem

      zhasne
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Funkce SMART dovolí rychlou zmìnu �ádané teploty bez tlaèítka SET, výhoda zejména pøi èastých zmìnách nastavení.

Kdykoliv mù�ete zmìnit �ádanou teplotu tlaèítky          a          , po 2s neèinnosti         zhasne, nová
hodnota je zapsána a nastavena.
Pøi potøebì zru�ení zmìny kdykoliv krátce stisknìte         , nastavení je omezeno parametry F13 a F14,
pøi potøebì zmìny nastavení teploty T2 ECO  nejdøíve aktivujte T2 tlaèítkem        , rozsvítí se         ,
pak opìt postupujte jak uvedeno vý�e.
Pro rychlej�í pøestavení teplot  mù�ete podr�te tlaèítka                 déle.

Pokud je nastaveno heslo, zobrazí se

Pomocí tlaèítek                         postupnì nastavte
heslo,

Vstup do menu :      >5s
Zobrazí se F11

Tlaèítkem          potvrïte zápis
hodnoty,  návrat  na  seznam
parametrù  .  Pro  návrat  do
sezamu parametrù bez zápisu
nové hodnoty stisknìte krátce

Tlaèítky                                vyberte
parametr , který chcete mìnit
a potvrïte

Tlaèítky                  nastavte hodnotu parametru

Krátkým stiskem
Nebo pøechodem na poslední polo�ku menu End
a stiskem tlaèítka

Pøístroj  je urèen pro sí�ové napìtí , zapojení a instalaci smí provést pouze osoba s patøiènou elektrotechnickou
kvalifikací !

Vstup do menu                                                                     Nastavení hesla

Volba parametru                                                                  Nastavení hodnoty parametru

Zápis hodnoty parametru                                                  Ukonèení programování a výstup z menu
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Ing. Petr Kotas
Rakovecká 809, 73543 Albrechtice
tel: 777884900

Z dùvodù zmìny firmware pøístrojù mohou nastat drobné zmìny v nastavování a parametrech.
Pokud zjistíte nesoulad mezi tímto návodem a Va�ím pøístrojem, kontaktujte nás pro ujasnìní  Eshop: www.emareg.cz shop@emareg.cz

Kód Popis Rozsah Jed. Výchozí Nastaveno

F11 Hodnota nastavení �ádané teploty  rozsah je omezen nastaveními parametrù F13
a F14

F14..F13 °C 0

F12 Velikost hystereze ( pøesnost regulace teploty  èím men�í, tím lze èekat èastìj�í
spínání výstupu )

1 °C 1

F13 Maximální teplota, kterou mù�e nastavit u�ivatel 50.0 .. 150.0 °C 150
F14 Minimální teplota, kterou mù�e nastavit u�ivatel 50.0 .. 150.0 °C 50
F15 Alarm vysoké teploty  parametr F15 , OFF  vypnuto 50.0 .. 150.0 °C OFF
F16 Alarm nízké teploty  parametr F16, OFF  vypnuto 50.0 .. 150.0 °C OFF
F17 Zpo�dìní  zapnutí alarmu vysoké a nízké teploty 0 min 15
F19 Nastavení korekce snímaèe teploty T1   rozdíl mezi  skuteènou hodnotou teploty a

zmìøenou èidlem
20.0 .. +20.0 °C 0

F21 Zpo�dìní sepnutí hlavního výstupu po zapnutí napájení regulátoru, 0.0 .. 10.0 min 0

F25 Doba chodu regulátoru v re�imu ECO po zapnutí napájení :
0  bez funkce, a� 999,9   trvalý chod v re�imu ECO

0,0 � 999,9 min 0

F29 Volba regulace: COOL chlazení,  HEAT ohøev COOL/HEAT HEAT
F31 Èasový interval mezi jednotlivými odmra�ovacími cykly pouze pro COOL 0,1�99,9 Min 12

F33 Maximání èas odmra�ování  pouze pro COOL 1�99 Min 30

F35 Metoda spou�tìní odmra�ovaích cyklù  pouze pro COOL, OFF  vypnuto
1  automaticky po èase F31, 2  autmaticky, pokud doba chodu agregátu pøesáhne
èas F31

OFF, 1, 2 OFF

F50 Funkce øídícího vstupu D1
0  nepou�ito, 1 alarm jeli sepnut,  2 alarm jeli sepnut s  pamìtí funkce (do doby
resetu
alarmu),  3   alarm jeli rozepnut,  4  alarm jeli rozepnut s pamìtí funkce ,  5  akti

0 .. 7 0 0

F52 Zpùsob reakce hlavního výstupu bìhem alarmu teploty : 0  hlavní výstup vypnut, 1
 výstup hlavní trvale sepnut,  2  bez vlivu na hlavní  výstup, pracuje dále podle reg

36527 0 0

F57 Re�im práce alarmového výstupu, jeli takto pou�it : 0  výstup sepnut bìhem alar
mu teploty nebo pøi aktivaci D1 (parametr F50), 1  výstup trvale sepnut a  rozpíná
pøi alarmu teploty nebo pøi aktivaci D1

0   1 0

F59 Nastavení teploty T2 ECO 50.0 .. 150.0 °C 0

F80 Heslo pro vstup do nastavovacího menu : OFF  vstup bez hesla, F80=0000 
smazání hesla

0000 .. 9999 0 OFF

F82 Rozli�ení displeje 0 = 0,1°C , 1 = 1°C 0   1 0 0

F83 Zvuková signalizace alarmu 0  vypnuto,  1  bzuèák zapnut 0  1 0 1

F84 Funkce SMART 0  zapnuto, 1  vypnuto 0  1 0 0
F85 Ruèní re�im  0  vypnuto, 1  start odmra�ovacího cyklu, 2  aktivace hlavního výstu

pu, 3  aktivace alarmovéhop výstupu
0 �3 0 0

F86 Doba setrvání regulátoru v ruèním re�imu F86 = 99:59 trvale 0 � 9959 Min 30
F87 Blokování tlaèítek na panelu pro obsluhu  0  bez blokace, 1   SET blokován, 2 

NAHORU blokován, 3  oba tlaèítka blpokována
0 � 3 0 0

F88 Funkce INFO 0  vypnuto, 1  aktivní, 0 .. 1 1
F98 Rezerva 0 0 0
F99 Test regulátoru  nutno odpojit výstupy  jinak hrozí nebezpeèí havárie !! 0 0 0

End Výstup z nastavovací procedury
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