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1 . OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA  STEROWNIKA  2KD310E2/A.

ä programowanie z klawiatury  foliowej 3-przyciskowej;
ä 1 wejœcie do kontroli temperatury komory (czujnik temperatury  NTC)
ä 1 wejœcie do kontroli temperatury parownika (czujnik temperatury  NTC) lub wejœcie    

cyfrowe MFI (Mo¿liwoœæ rêcznego za³¹czania odszraniania lub skokowej zmiany wartoœci 
temperatury zadanej) . 

ä 2 wyjœcia przekaŸnikowe steruj¹ce prac¹ sprê¿arki i odszranianiem;
ä wyœwietlacz cyfrowy

odczyt cyfrowy o rozdzielczoœci wskazañ 0,1°C w zakresie -29,9°C...29,9°C. 
Po przekroczeniu tego zakresu sterownik automatycznie prze³¹cza odczyt temperatury na 
odczyt w pe³nych °C;

ä ochrona sprê¿arki 
Ka¿dy model posiada ochronê sprê¿arki przed zbyt czêst¹ jej aktywacj¹ w przypadku 
uszkodzenia czujnika.

ä odszranianie
Istnieje mo¿liwoœæ wyboru metody odszraniania, przy pomocy grza³ek elektrycznych lub 
gor¹cego gazu. Dla optymalnych rezultatów wymagane jest pod³¹czenie czujnika 
temperatury parownika.

ä ochrona serwisowa 
    Parametry konfiguracyjne sterownika mog¹ byæ zabezpieczone has³em.
ä interfejs iFS

Wszystkie ustawione parametry konfiguracyjne sterownika mog¹ byæ ³atwo i szybko 
kopiowane na nastêpny sterownik za pomoc¹ interfejsu iFS, przy u¿yciu specjalnego klucza.  

ä obudowa na szynê DIN 4 modu³owa;
ä sygnalizacja b³êdów;
ä wbudowany dzwonek ostrzegawczy (tylko w modelach 2KD310E2/B)
ä produkcja ESSECI.

2. DANE  TECHNICZNE  

Wejœcia......................................................
                                                                    programowalne wejœcie MFI
Zakres temperatur.................................... ÷ °
Wyjœcia przekaŸnikowe:
    przekaŸnik sprê¿arki...............................prze³¹czny 8(3)A/250V~ (dla obci¹¿eñ rezyst.)
    przekaŸnik odszraniania.........................prze³¹czny 8(3)A/250V~ (dla obci¹¿eñ rezyst.)
Odczyt cyfrowy LED ............................... , czerwony
    rozdzielczoœæ .........................................1 °C  lub  0,1 °C
    automat. zmiana rozdz. (z 0,1 na 1).......po za zakresem -29,9 ÷ 29,9 °C
Zakres temperatur pracy .........................-10 ÷ 50 °C
Zakres temperatur przechowywania.......-20 ÷ 70 °C
Zakres wilgotnoœci wzglêdnej ................30 ÷ 80 % bez skraplania
Instalacja...................................................na szynê DIN (TS-35)
Zasilanie ...................................................

Klasy ochronnoœci...................................czo³owa IP00

Sterownik zaprojektowany do kontroli statycznych jednostek ch³odz¹cych do niskich 
lub standardowych temperatur. Zapewnia rozmra¿anie elektryczne lub poprzez 
odwrócenie cylku (gor¹cy gaz). Wyposa¿ony jest w czujnik temperatury sygnalizuj¹cy 
koniec odszraniania.

NTC 10K@25C

-50 99 C

2 i pó³ cyfry+ znak

230V ±10% 
Moc pobierana..........................................3VA
Pamiêæ danych.........................................EEPROM
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przycisk UP (góra). U¿ywamy go do zwiêkszenia wartoœci nastawianego parametru 
lub zmiany parametru na nastêpny. Przytrzymanie przycisku d³u¿ej ni¿ 5 sekund 
(podczas normalnej funkcji) uruchamia proces odszraniania. 

przycisk DOWN (dó³). U¿ywamy go do zmniejszenia wartoœci nastawianego 
parametru lub zmiany parametru na poprzedni.

przycisk SET. U¿ywamy go do ustawienia temperatury zadanej. Wartoœæ ta mo¿e 
byæ zmieniona przy pomocy przycisków UP i DOWN. 

Dioda sprê¿arki  pokazuje status przekaŸnika sprê¿arki. 
Dioda œwieci siê gdy sprê¿arka pracuje 

3.2 Diody sygnalizacyjne

Aby zabezpieczyæ sterownik przed niepo¿¹dan¹ zmian¹ lub rêcznym za³¹czaniem 
rozmra¿ania:

1. Naciœnij jednoczeœnie            i             na 5 sekund 

2. Ustaw parametr                na wartoœæ 1. 

3. Aby zakoñczyæ i zachowaæ blokadê klawiatury czekaj 30 sekund nie naciskaj¹c 
klawiszy.

Po zabezpieczeniu klawiatury  zmiana parametrów sterownika jest mo¿liwa jedynie poprzez 
has³o. Przy próbie zmiany parametrów sterownika pojawiaæ siê bêdzie parametr             
Aby zlikwidowaæ has³o nale¿y:

1. Naciœnij jednoczeœnie               i             na 5 sekund 

2. Naciœnij przycisk 

3. Ustaw wartoœæ na 95

4. Naciœnij ponownie przycisk 

3.3 Blokada klawiszy

3. FUNKCJE KLAWISZY, SYGNALIZACJA DIOD.

3.1 Funkcje klawiszy

4. ZMIANA PARAMETRÓW STEROWNIKA

1. Naciœnij jednoczeœnie               i              na 5 sekund. (Je¿eli pojawi siê param.
    nale¿y zlikwidowaæ has³o zgodnie z pkt. 3.3.)

2. Przyciskami              i             wyszukaj parametr który   chcesz nastawiæ

3. Aby zobaczyæ wartoœæ ¿¹danego parametru wciœnij przycisk 

4. Przyciskami              i             nastaw ¿¹dan¹ wartoœæ

5. Przycisk            - powrót do listy parametrów 

6. Aby zakoñczy i zachowaæ zmiany czekaj 30 sekund nie naciskaj¹c klawiszy. 

SET

aux

Dioda odszraniania  pokazuje status przekaŸnika odszraniania. 
Dioda miga-czeka na proces odszraniania. Dioda œwieci siê podczas procesu 
odszraniania.

Dioda pomocnicza  nie u¿ywana w tej wersji

aux

aux

SET

SET

aux

aux

aux

SET

SET
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7.3 Czujnik koñca odszraniania (             = 3)

Za pomoc¹ tej funkcji mo¿na odczytywaæ temperaturê czujnika parownika. Nale¿y 
pod³¹czyæ czujnik temperatury do wejœcia MFI i skonfigurowaæ sterownik.
Konfiguracja sterownika:

1. Jednoczeœnie naciœnij przycisk              i              na 5 sekund

2. Wybierz parametr              i naciœnij przycisk

3. Przy u¿yciu przycisków              i              nastaw wartoœæ na 3.

4. Aby zakoñczy i zachowaæ zmiany  czekaj 30 sekund nie naciskaj¹c klawiszy.

Wejœcie cyfrowe MFI ma ró¿ne zastosowania w zale¿noœci od ustawienia 
parametru            . 

Za pomoc¹ tej funkcji w dowolnej chwili za pomoc¹ wy³¹cznika krañcowego mo¿na 
wymuszaæ proces odszraniania: 
 - obwód zwarty = start odszraniania
 - obwód otwarty = blokada samoczynnego odszraniania (nale¿y dodatkowo ustawiæ 
parametr              na 0). 

Konfiguracja sterownika:

1. Jednoczeœnie naciœnij przycisk              i              na 5 sekund

2. Wybierz parametr              i naciœnij przycisk

3. Przy u¿yciu przycisków              i              nastaw wartoœæ na 1

4. Aby zakoñczy i zachowaæ zmiany  czekaj 30 sekund nie naciskaj¹c klawiszy.

Za pomoc¹ tej funkcji  mo¿na skokowo zmieniaæ wartoœæ zadanej temperatury. 
Przy zwarciu obwodu zmieniamy punkt nastawy (wartoœæ temperatury zadanej) o wartoœæ 
ustawion¹ w parametrze             .    

Konfiguracja sterownika:

1. Jednoczeœnie naciœnij przycisk              i              na 5 sekund

2. Wybierz parametr               i naciœnij przycisk

3. Przy u¿yciu przycisków              i              nastaw wartoœæ na 2

4. Naciœnij przycisk           , aby wróciæ do listy parametrów.

5. Wybierz parametr              i naciœnij przycisk

6. Przy u¿yciu przycisków              i              nastaw ¿¹dan¹ wartoœæ skokowej zmiany 
temperatury zadanej (w zakresie -12...12°C w stosunku do wartoœci zadanej)

7. Aby zakoñczy i zachowaæ zmiany  czekaj 30 sekund nie naciskaj¹c klawiszy 

1. Naciœnij przycisk           i  trzymaj do czasu pojawienia siê na wyœwietlaczu 

2. Zwolnij przycisk          , pojawia siê wartoœæ temperatury zadanej

3. Przy u¿yciu przycisków              i              nastaw ¿¹dan¹ wartoœæ  temperatury.

4. Aby zakoñczy i zachowaæ zmiany  naciœnij przycisk 

5. NASTAWA TEMPERATURY ZADANEJ (PARAMETR              )

7. KONFIGURACJA WEJŒCIA CYFROWEGO MFI (dodatkowego)

7.2 Skokowa zmiana temperatury zadanej (             = 2)

6. RÊCZNE ODSZRANIANIE

Oszranianie realizowane jest w sposób automatyczny. Mo¿na jednak w dowolnej chwili 
wymusiæ odszranianie poprzez naciœniêcie i przytrzymanie przycisku             przez 
minimum 5 sekund.

7.1 Uruchamianie odszraniania (             = 1)

SET

SET
aux

SET

aux

aux

SET

aux

aux

SET

SET

SET

aux

aux

aux

SET



10. OPIS PARAMETRÓW STEROWNIKA

  Kod parametru                    Opis parametru                              Zakres          Jednostka
Ustawienie
fabryczne

Parametry nastawienia czujnika temperatury

Wzorcowanie czujnika temperatury -12...12 °C 0.0

/

Parametry sterownikar

Ustawianie histerezy (ró¿nicy temperatur) 1...12 °C 2

Rozdzielczoœæ termostatu
0 = ca³kowity ; 1 = dziesiêtny 0  lub 1 - 1

Skokowa zmiana wartoœci temperatury 
zadanej. ( tylko gdy           = 2 ) -12...12 °C 0.0

Minimalna wartoœæ temp. zadanej -50... °C -50

Maksymalna wartoœæ temp. zadanej ...99 °C 99

Parametry sprê¿arkic

OpóŸnienie startu sprê¿arki po 
w³¹czeniu urz¹dzenia 0...15 min 3

0...15 min 3

Odczyt temperatury czujnika parownika:

1. Naciœnij przycisk            i trzymaj do pojawienia siê na wyœwietlaczu 

2. Zwolnij przycisk. Teraz wyœwietlacz pokazuje temperaturê czujnika parownika.

3. Aby powróciæ do wyœwietlania temperatury komory naciœnij przycisk                 
lub poczekaj 30 sekund nie naciskaj¹c klawiszy.

9. BLOKADA WYŒWIETLACZA PODCZAS CYKLU ODSZRANIANIA

Nastawiaj¹c odpowiednio parametr             , wyœwietlacz mo¿e zostaæ zablokowany 
podczas cyklu odszraniania.

= 0   wyœwietlacz pokazuje temperaturê czujnika komory 

= 2   wyœwietlacz pokazujê litery

= 1   wyœwietlacz pokazuje temperaturê czujnika komory przed uruchomieniem 
         cyklu odszraniania

Minimalny czas odstêpu miêdzy dwoma 
za³¹czeniami sprê¿arki.

8. OCHRONA SPRÊ¯ARKI

W przypadku uszkodzenia czujnika (na wyœwietlaczu miga alarm            )praca sprê¿arki 
okreœlona jest przez parametr            .

= 0   sprê¿arka jest zawsze wy³¹czona

= -1   sprê¿arka jest zawsze za³¹czona

= 1...99   wartoœæ ta okreœla przez jaki czas sprê¿arka pracuje w cyklu 
alarmowym. Cykl alarmowy polega na tym, ¿e sprê¿arka dzia³a przez czas 
okreœlony parametrem              po czym jest wy³¹czona 15 minut. Cykl siê 
powtarza.

SET

SET
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Parametry odszraniania

Czas trwania cyklu odszraniania

Temperatura koñca odszraniania

Odszranianie po przywróceniu zasilania
0 = nie, 1 = tak

OpóŸnienie cyklu odszraniania po 
przywróceniu zasilania

Czas skapywania

Blokada wyœwietlania temperatury 
czujnika komory podczas odszraniania
0,1 = tak ; 2 = nie

Czas trwania blokady alarmu po 
odszranianiu

Parametry alarmu

Dolny limit alarmu temperatury

Górny limit alarmu temperatury

OpóŸnienie alarmu temperatury

Inne ustawienia

Konfiguracja wejœcia cyfrowego MFI
0 = nieaktywny
1 = uruchamianie odszraniania
2 = skokowa zmiana wartoœci 

temperatury zadanej
3 = czujnik parownika (koñca 

odszraniania)

Blokada klawiatury
0 = nie ; 1 = tak

¯¹danie has³a
0 = nie ; 1 = tak

1...99

-50...99

0 lub 1

0...30

0...15

0,1 lub 2

0...15

1...15

0...99

0...99

0...15

0,1 lub 2

0  lub 1

0  lub 1

min

°C

min

min

Godzina

°C

°C

°C

Godzina

-

-

-

-

-

30

4

0

0

0

2

0

1

0

0

2

0

0

0

Histereza alarmu

-1...99 min 0

0 lub 1 - 0
Typ odszraniania:
0 = grza³ki elektryczne, 1 = gor¹cy gaz

Odstêp miêdzy cyklami odszraniania 0...99 godzina 8

Status sprê¿arki w razie uszkodzenia 
czujnika temperatury.
0 = wy³¹czona ; -1 = w³¹czona ; 
1...99 czas zadzia³ania (patrz pkt. 8)

Parametry sprê¿arkic

Status wejœcia cyfrowego MFI 
0 = aktywnie zamkniête
1 = aktywnie otwarte

0  lub 1 - 0



11. KODY ALARMOWE

12 . INSTALACJA

Nale¿y unikaæ krzy¿owania przewodów stosuj¹c krótkie po³¹czenia. Zalecamy 
zabezpieczenie Ÿród³a zasilania regulatora i wejœcia czujnika temperatury przed 
zak³óceniami elektrycznymi. Urz¹dzenie nie jest zabezpieczone przed 
przeci¹¿eniami. Regulator montowaæ w miejscu, które nie jest nara¿one na 
gwa³towne zmiany temperatury oraz obci¹¿enia mechaniczne.

patrz parametry odszraniania 

patrz parametry odszraniania 

patrz parametr 

patrz parametr 

patrz parametr 

nie zmieniony

Status
 sprê¿arki

nieznany

13. SCHEMAT ELEKTRYCZNY

Pamiêæ EEPROM niesprawna. 
Wy³¹cz i w³¹cz ponownie.

Czujnik temperatury komory ma przerwê w 
obwodzie lub zwarcie.

Wartoœæ mierzonej temperatury powy¿ej

Wartoœæ mierzonej temperatury poni¿ej

Ostrze¿enie o rozpoczêciu cyklu 
odszraniania 

Ostrze¿enie o zakoñczeniu procesu 
odszraniania

Czujnik temperatury odszraniania ma 
przerwê w obwodzie lub zwarcie.

      Komenda                                      Przyczyna                             

2KD310E2/A
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