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Wprowadzenie
Zastosowanie
EKC 361 i zawór (PM z pilotem CVQ) s¹ stosowane gdy
wymagana jest precyzyjna regulacja temperatury, np w:
� komorach do przechowywania owoców i innych produktów

spo¿ywczych,
� pomieszczeniach produkcyjnych w zak³adach przemys³u

spo¿ywczego,
� ch³odzeniu cieczy w procesach technologicznych.

Zalety
� temperatura po osi¹gniêciu stanu ustalonego jest utrzymy-

wana z dok³adno�ci¹ +/-0,25°C lub lepsz¹,
� zmniejszone straty produktów dziêki wysokiej wilgotno�ci

wzglêdnej powietrza w pomieszczeniu ch³odzonym, osi¹ga-
nej przez sta³e utrzymywanie temperatury parownika na
najwy¿szym mo¿liwym poziomie,

� adaptacyjna zmiana charakterystyki sterownika zapewnia
zminimalizowanie wahañ temperatury. Mo¿liwy jest wybór:
� szybkiego ch³odzenia z mo¿liwym przeregulowaniem
� ch³odzenia ze zmniejszonym przeregulowaniem
� ch³odzenia z wyeliminowanym przeregulowaniem

(t.j. temperatura medium nie spadnie poni¿ej nastawy)
� regulacja PID,
� ograniczenie spadku ci�nienia parowania poni¿ej ustalo-

nego limitu.

Charakterystyka
� modulowana regulacja temperatury,
� wej�cie cyfrowe (za³¹czenie/wy³¹czenie ch³odzenia),
� sygnalizowanie alarmów, je�li przekroczone zostan¹ progi

alarmowe,
� wyj�cie przeka�nikowe wentylatora,
� wyj�cie przeka�nikowe zaworu elektromagnetycznego,
� wej�cie umo¿liwiaj¹ce zmianê (przesuniêcie) nastawy

sygna³em analogowym,
� analogowy sygna³ wyj�ciowy, który odpowiada wielko�ci

pokazywanej przez wy�wietlacz.

System/Uk³ad regulacji
Regulator EKC 361 steruje prac¹ zaworu PM3, którego wiel-
ko�æ wynika z wydajno�ci ch³odniczej uk³adu. Zawór jest
wyposa¿ony w pilot CVQ, pod³¹czony bezpo�rednio do
EKC 361. Gdy ch³odzenie jest wy³¹czone lub w przypadku
zaniku napiêcia, zawór PM bêdzie ca³kowicie otwarty. Je¿eli
jednak zamkniêcie zaworu jest w takim przypadku bez-
wzglêdnie wymagane, nale¿y dodatkowo zainstalowaæ pilota
EVM-NC. Zawór elektromagnetyczny montowany na przewo-
dzie cieczowym zamyka siê, gdy sterownik wy³¹czy ch³odze-
nie. Ten sam sygna³ mo¿e byæ wykorzystywany do sterowa-
nia prac¹ zaworów elektromagnetycznych na ruroci¹gu
cieczowym i ssawnym.
Rysunek obok pokazuje przyk³adowe rozwi¹zanie automaty-
zacji pracy parownika zalanego z zaworem rozprê¿nym REG.
W przypadku parownika suchego u¿ywany jest termostatycz-
ny zawór rozprê¿ny. Czujka Sair musi byæ umieszczona
w strumieniu zimnego powietrza na wylocie z parownika.

Dodatkowe mo¿liwo�ci
� wej�cie dodatkowego czujnika temperatury (do monitoro-

wania i rejestracji),
� obs³uga przy u¿yciu komputera PC.

Regulator mo¿e byæ wyposa¿ony w uk³ad transmisji
danych, co pozwala na jego wspó³pracê z innymi elemen-
tami systemów ADAP-KOOL®. Mo¿liwe jest w ten sposób
monitorowanie i rejestracja danych zarówno lokalnie jak
i zdalnie z biura firmy serwisowej.

Start/
stop
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Dzia³anie

Bardzo dok³adna regulacja temperatury
Przy prawid³owym doborze wielko�ci zaworu PM i dopaso-
waniu nastaw sterownika EKC 361 do charakterystyki insta-
lacji uk³ad ten umo¿liwia utrzymanie temeparatury przecho-
wywanych produktów z dok³adno�ci¹ lepsz¹ ni¿ +/-0,250C.

Wysoka wilgotno�æ powietrza
Poniewa¿ temperatura parowania jest ci¹gle utrzymywana na
najwy¿szym mo¿liwym poziomie (wystarczaj¹cym do utrzy-
mania zadanej temperatury) przy minimalnych wahaniach
temperatury w pomieszczeniu, mo¿liwe jest zapewnienie
w przestrzeni ch³odzonej wysokiej i sta³ej wilgotno�ci wzglê-
dnej powietrza. Dziêki temu ususzka przechowywanych pro-
duktów jest minimalna.

Szybkie osi¹gniêcie temperatury
Wbudowany regulator PID daje mo¿liwo�æ wyboru jednej
z trzech charakterystyk przebiegu wych³adzania najbardziej
odpowiedniej dla danej aplikacji:
� najszybsze wych³adzanie,
� wych³adzanie ze zmniejszonym przeregulowaniem,
� wych³adzanie z wyeliminowanym przeregulowaniem

(t.j. temperatura nie spadnie poni¿ej nastawy).

Regulacja
Regulator odczytuje sygna³ z czujnika Sair. Dla zapewnienia
optymalnej  regulacji czujnik ten musi byæ umieszczony
w strumieniu ch³odnego powietrza na wylocie z parownika.
Oprócz pomiaru temperatury �rodowiska ch³odzonego regu-
lator monitoruje ci¹gle temperaturê (ci�nienie) w g³owicy pi-
lota CVQ, wykorzystuj¹c tzw. wewnêtrzn¹ pêtlê sprzê¿enia
zwrotnego zapewniaj¹c¹ stabilno�æ regulacji.
W przypadku pojawienia siê odchy³ki (ró¿nicy pomiêdzy
zmierzon¹ temperatur¹ �rodowiska ch³odzonego a nastaw¹)
regulator zmienia ilo�æ impulsów wysy³anych do g³owicy CVQ
tak, by zmniejszyæ powsta³¹ odchy³kê. Zmiana ilo�ci impulsów
spowoduje zmianê temperatury g³owicy, a tym samym zmianê
ci�nienia w jej wnêtrzu. To z kolei wymusza odpowiedni¹
zmianê stopnia otwarcia zaworu PM. Ci�nienie w parowniku
jest utrzymywane niezale¿nie od fluktuacji ci�nienia ssania
(ci�nienia za zaworem PM).

Ograniczenie ci�nienia parowania (p0)
Wspomniana wy¿ej wewnêtrzna pêtla sprzê¿enia zwrotnego
umo¿liwia utrzymanie ci�nienia parowania w zakresie zada-
nych limitów. Dziêki temu system jest zabezpieczony przed
nadmuchem powietrza o zbyt niskiej temperaturze (zabezpie-
czenie przeciwzamro¿eniowe).
Daje to nastêpuj¹ce korzy�ci:
� uk³ady o wysokiej temperaturze parowania mog¹ byæ po³¹-

czone z zespo³ami, sprê¿arkowymi pracuj¹cymi z niskimi
ci�nieniami ssania,

� zabezpieczenie przed nadmiernym zaszronieniem parow-
nika,

� zabezpieczenie przed zamro¿eniem cieczy w ch³odnicy
cieczy.

Dopuszczalna temperatura g³owicy si³ownika okre�la ci�nienie parowania

Temperatura g³owicy
si³ownika
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Przyciski
Zmianê nastawy dowolnego parametru uzyskuje siê nacis-
kaj¹c odpowiednio górny lub dolny przycisk. Najpierw jednak
nale¿y wybraæ z menu parametr, który ma byæ zmieniany
(nastawa ci�nienia dostêpna jest bezpo�rednio t.j. bez ko-
nieczno�ci przechodzenia do menu z kodami parametrów).
Dostêp do menu (parametrów) jest mo¿liwy przez przyci�niê-
cie górnego przycisku przez kilka sekund. Uzyskuje siê wtedy
dostêp do kolumny z kodami parametrów, po której mo¿na
siê poruszaæ wciskaj¹c przyciski górny (w górê kolumny)
i dolny (w dó³ kolumny). Po znalezieniu kodu parametru,
którego warto�æ nale¿y zmieniæ, wci�niêcie dwóch przycisków
jednocze�nie umo¿liwi przej�cie do trybu zmiany warto�ci
(górny przycisk - zwiêkszenie, dolny - zmniejszenie). Po-
nowne wci�niêcie dwóch przycisków umo¿liwia zapisanie
nowej warto�ci parametru.

Umo¿liwia dostêp do menu (lub kasuje alarm)

Umo¿liwia przej�cie do zmian warto�ci parametru

Powoduje zapisanie wprowadzonych zmian

Przyk³ady
Zmiana nastawy regulatora (warto�ci zadanej ci�nienia):
1. Nacisn¹æ obydwa przyciski jednocze�nie.
2. Przyciskaj¹c górny lub dolny przycisk wybraæ now¹ war-

to�æ.
3. Ponownie wcisn¹æ obydwa przyciski jednocze�nie, aby

zapisaæ now¹ warto�æ.

Zmiana warto�ci innych parametrów (wybieranych z menu):
1. Przyciskaæ górny przycisk tak d³ugo, a¿ pojawi siê kod

pierwszego parametru.
2. Pos³uguj¹c siê górnym lub dolnym przyciskiem znale�æ

kod parametru, którego warto�æ nale¿y zmieniæ.
3. Wcisn¹æ obydwa przyciski jednocze�nie.
4. U¿ywaj¹c przycisków wprowadziæ now¹ warto�æ.
5. Ponownie wcisn¹æ obydwa przyciski jednocze�nie, aby

zapisaæ now¹ warto�æ.

Dzia³anie
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Wy�wietlacz
Warto�ci s¹ wy�wietlane w postaci trzech cyfr znacz¹cych.
Mo¿liwe jest okre�lenie jednostek, w jakich wy�wietlana
bêdzie temperatura (°C lub °F).

Diody LED na przedniej �cianie sterownika
Na przedniej �cianie sterownika znajduj¹ sie cztery diody
LED, które sygnalizuj¹ stan poszczególnych wyj�æ przeka�-
nikowych.
W przypadku nieprawid³owo�ci dzia³ania wszystkie diody
bêd¹ pulsowaæ. W takiej sytuacji mo¿liwe jest odczytanie
kodu b³êdu i wy³¹czenie alarmu przez krótkie przyci�niêcie
górnego przycisku.

Powrót do nastaw fabrycznych
Aby powróciæ do nastaw fabrycznych nale¿y:
- wy³¹czyæ zasilanie sterownika,
- przy wci�niêtych dwóch przyciskach w³¹czyæ zasilanie sterownika.
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Dane techniczne

Zamawianie
pyT pyT pyT pyT pyT sipO sipO sipO sipO sipO ywodokrN ywodokrN ywodokrN ywodokrN ywodokrN

163CKE yrutarepmetrotalugeR 0607B480 0607B480 0607B480 0607B480 0607B480

A371AKE )01TTF(hcynadijsimsnart³udoM 2907B480 2907B480 2907B480 2907B480 2907B480

B371AKE )584SR(hcynadijsimsnart³udoM 3907B480 3907B480 3907B480 3907B480 3907B480

Niezbêdne po³¹czenia
Zaciski:
25-26 Zasilanie 24V pr¹d przemienny
17-18 Sygna³ z g³owicy si³ownika (czujnik NTC)
23-24 Zasilanie g³owicy si³ownika (grza³ka PTC)
20-21 Czujnik Pt 1000 na wylocie z parownika (medium

ch³odzone)
1-2 Zaciski zewnêtrznego w³¹cznika sterowania. Je�li

w³¹cznik nie jest pod³¹czony zaciski 1 i 2 musz¹ byæ
zwarte.

Po³¹czenia zale¿ne od zastosowania
Zaciski:
12-13 Przeka�nik alarmu

Gdy alarm jest aktywny lub gdy brak zasilania sterow-
nika, przeka�nik alarmowy jest  za³¹czony (zwarte
zaciski 12-13)

8-10 Przeka�nik wentylatora
9-10 Przeka�nik zaworu elektromagnetycznego
18-19 Zewnêtrzny sygna³ analogowy
21-22 Czujka Pt 1000 do monitoringu (dodatkowa)
2-5 Wyj�cie sygna³u pr¹dowego (proporcjonalny do wy�-

wietlanej warto�ci)
3-4 Transmisja danych (opcja)

Zaciski u¿ywane jedynie, je�li zainstalowano modu³
transmisji danych. W³a�ciwa instalacja kabla transmisji
danych, opisana w instrukcji RC.8A.C..., jest warun-
kiem prawid³owej i wolnej od b³êdów komunikacji
sterownika z pozosta³ymi elementami systemu.

Po³¹czenia elektryczne
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Czujniki temperatury Pt 1000 Ohm:Patrz katalog RK.00.H...
Zawory: .......................................... Patrz katalog RK.00.H...

Transmisja danych

CVQ/
CVMQ/
KVQ

D³ugo�æ przewodów: patrz Dodatek 2
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Przyk³ady

Transmisja danych

Poni¿ej przedstawiono niektóre mo¿liwo�ci sterowników
wyposa¿onych w modu³y transmisji danych.

Szczegó³owe informacje s¹ podane w oddzielnych materia-
³ach.

Ka¿dy sterownik musi
byæ wyposa¿ony w modu³
transmisji danych
EKA 173.

Sterowniki s¹ po³¹czone
dwu¿y³owym kablem.

Mo¿liwe jest po³¹czenie
w ten sposób maksymal-
nie 60 sterowników.

Kabel jest równie¿ po³¹czony
z jednostk¹ nadrzêdn¹  typu
AKA 243, która bêdzie
nadzorowa³a komunikacjê
z i do sterowników, rejestro-
wa³a warto�ci temperatur
i odbiera³a sygna³y alarmów.

W przypadku zaistnienia
stanów alarmowych prze-
ka�nik alarmu AKA 243 bê-
dzie aktywowany przez dwie
minuty.

Jednostka nadrzêdna mo¿e
byæ po³¹czona z modemem
i przesy³aæ pojawiaj¹ce siê
alarmy przez modem do
firmy serwisowej.

W firmie serwisowej zainsta-
lowane s¹ zazwyczaj: mo-
dem, jednostka nadrzêdna
i komputer PC z oprogramo-
waniem serwisowym AKM.

Wszystkie funkcje sterownika
mog¹ byæ obs³ugiwane
z programu AKM.
Program mo¿e równie¿
zbieraæ wszystkie zarejestro-
wane warto�ci mierzonych
parametrów.

Alarmy
Je�li sterownik zosta³ wypo-
sa¿ony w modu³ transmisji
danych, mo¿liwe staje siê
zdefiniowanie stopnia wa¿-
no�ci przesy³anych alarmów.
Waga alarmu jest okre�lana
liczb¹ 1, 2, 3 lub 0. W zale¿-
no�ci od wagi alarmy s¹
w ró¿ny sposób obs³ugiwane
przez jednostkê nadrzêdn¹
(AKA 243):

1=Alarm
Informacja o alarmie jest
przesy³ana z priorytetem 1.
Przeka�nik alarmu jednostki
nadrzêdnej bêdzie aktywny
przez 2 minuty, a nastêpnie
po ustaniu przyczyny alarmu,
ten sam komunikat bêdzie
retransmitowany do AKA 243
z priorytetem 0.

2=Informacja
Tekst alarmu jest wysy³any
przez sterownik z prioryte-
tem 2. Po ustaniu przyczyny

alarmu jest on ponownie
retransmitowany z priory-
tetem 0.

3=Alarm
Podobnie jak dla wagi 1,
ale nie wywo³uje zadzia³ania
przeka�nika alarmowego
jednostki nadrzêdnej.

0=Brak sygnalizacji alarmu
Alarm nie jest przesy³any do
systemu.

Przyk³adowe okna

Warto�ci zmierzone s¹ po-
kazywane w lewym oknie,
w prawym - nastawy.

Standardowo nazwy para-
metrów i funkcji bêd¹ takie,
jak pokazano w tabeli na
stronach 4-6.

W programie AKM mo¿liwe
jest równie¿ u¿ycie dowol-

nych innych nazw definio-
wanych przez u¿ytkownika
(w tym oczywi�cie nazw
zapisanych po polsku).

Program umo¿liwia �ledze-
nie na wykresach zarówno
bie¿¹cych zmian parametrów
jak i warto�ci zarejestro-
wanych uprzednio.
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Dodatek 1

Zale¿no�ci pomiêdzy stanem wy³¹czników (zewnêtrznym
i wewnêtrznym) a stanem pracy sterownika.

Dodatek 3

Zale¿no�æ pomiêdzy temperatur¹ parowania a temperatur¹
wewn¹trz si³ownika termicznego (warto�ci orientacyjne).

n01: Z najwy¿sz¹ regulowan¹ temperatur¹ medium ch³odzonego zwi¹zana
jest odpowiadaj¹ca jej temperatura parowania t0. Okre�la j¹ warto�æ
u nastawy n01. Ze wzglêdu na tolerancjê si³ownika nastawa ta musi byæ
10K wy¿sza od warto�ci odczytanej z wykresu.

n02: Najni¿sza dopuszczalna w trakcie regulacji temperatura parowania t0
okre�lana jest warto�ci¹ parametru n02. Ze wzglêdu na tolerancjê
si³ownika nastawa ta musi byæ 10K ni¿sza od warto�ci odczytanej
z wykresu.

CVQ KVQ

CVMQ

Zale¿no�æ pomiêdzy temperatur¹ w pomieszczeniu (regu-
lowan¹) a temperatur¹ parowania (t0). tair

t0

Dodatek 2

D³ugo�æ kabli zasilaj¹cych si³ownik termiczny.
Si³ownik musi byæ zasilany pr¹dem przemiennym
o napiêciu 24 V ± 10%. Aby unikn¹æ nadmiernego spadku
napiêcia na kablu zasilaj¹cym nale¿y odpowiednio dobraæ
przekrój przewodów uwzglêdniaj¹c ich d³ugo�æ.

Przekrój przewodu

D³ugo�æ przewodu

ynzrtênwewkinzc¹³yW .³yW .³yW .³aZ .³aZ

ynzrtênwezkinzc¹³yW .³yW .³aZ .³yW .³aZ

einezdo³hC .³yW .³aZ

ynzcimretkinwo³iS æ�owotoG ajcalugeR

akinwo³isarutarepmeT 20n= 10n?20n

arotalytnewkin�akezrP .³yW .³aZ

.gam-.leurowazkin�akezrP .³yW .³aZ

yrutarepmetgnirotinoM karB a³aizD

.pmetwókinjuzcgnirotinoM a³aizD a³aizD

Dodatek 4

∆tm  = fx 8 K
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Uruchomienie sterownika

Po wykonaniu po³¹czeñ elektrycznych nale¿y wykonaæ nastê-
puj¹ce czynno�ci:
1. Roz³¹czyæ obwód zewnêtrznego w³¹cznika sterowania.
2. Ustawiæ parametry wg tablicy na stronie 7 zgodnie z wy-

maganiami aplikacji.
3. Uruchomiæ sterowanie zewnêtrznym w³¹cznikiem.
4. Je�li w instalacji wykorzystano termostatyczny zawór roz-

prê¿ny, jego przegrzanie musi byæ ustawione na minimaln¹
stabiln¹ warto�æ. Je�li do wyregulowania termosta-
tycznego zaworu rozprê¿nego wymagana jest okre�lona
warto�æ T0 mo¿liwa jest czasowa zmiana (stabilizacja na

Okresowe wahania temperatury

Je�li parametry pracy instalacji ch³odniczej osi¹gnê³y stan
ustalony, nastawy fabryczne sterownika w wiêkszo�ci wypad-
ków zapewniaj¹ stabiln¹ i wystarczaj¹co szybk¹ regulacjê
temperatury.
Je�li jednak uk³ad nie pracuje stabilnie, nale¿y zmierzyæ o-
kres oscylacji (Tp) i porównaæ go z nastawionym czasem
ca³kowania Tn, a nastêpnie skorygowaæ parametry regulacji w
sposób podany obok.
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Rozwi¹zywanie problemów ruchowych

Oprócz kodów b³êdów sygnalizowanych przez sterownik
poni¿sza tabela mo¿e byæ pomocna w identyfikowaniu
nieprawid³owo�ci pracy i uszkodzeñ.

Je�li okres oscylacji jest d³u¿szy ni¿ czas ca³kowania:
(Tp>Tn, (Tn wynosi na przyk³ad 4 minuty))
1. Zwiêkszyæ Tn do warto�ci 1,2 x Tp.
2. Zaczekaæ, a¿ parametry pracy ustal¹ siê.
3. Je�li nadal wystêpuj¹ oscylacje, zmniejszyæ Kp o np. 20%.
4. Zaczekaæ, a¿ parametry pracy ustal¹ siê.
5. Je�li nadal wystêpuj¹ oscylacje, powtórzyæ kroki 3 i 4.

Je�li okres oscylacji jest krótszy ni¿ czas ca³kowania:
(Tp<Tn, (Tn wynosi na przyk³ad 4 minuty))
1. Nale¿y zmniejszyæ Kp o np. 20%.
2. Zaczekaæ, a¿ parametry pracy ustal¹ siê.
3. Je�li nadal wystêpuj¹ oscylacje, powtórzyæ kroki 1 i 2.

zadanym poziomie) warto�ci temperatury g³owicy (odpo-
wiednie nastawy parametrów n01 i n02) podczas prowa-
dzenia regulacji zaworu. Nale¿y jednak pamiêtaæ o przyw-
róceniu poprzednich warto�ci n01 i n02.

5. Temperaturê w pomieszczeniu wy�wietla sterownik.
(Mo¿liwe jest równie¿ wykorzystanie sygna³u pr¹dowego,
zaciski 5 i 6, odpowiadaj¹cego mierzonej temperaturze.
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Metoda doboru wspó³czynników Kp, Tn i Td
Poni¿ej opisana jest metoda Zieglera-Nicholsa doboru
wspó³czynników Kp, Tn i Td:
1. Nale¿y doprowadziæ uk³ad ch³odniczy do pracy z typowym

obci¹¿eniem cieplnym i temperatur¹ na ¿¹danym pozio-
mie. Istotnym jest, aby zawór regulowa³, t.j.by³ tylko czê�-
ciowo otwarty.

2. Nale¿y odczytaæ parametr u05. Nastêpnie skorygowaæ
minimaln¹ i maksymaln¹ temperaturê g³owicy tak, aby ich
�rednia by³a równa u05.

3. Nale¿y skonfigurowaæ sterownik jako regulator proporcjo-
nalny (Td=0, Tn=OFF(600) i n07=0).

4. Nastêpnie nale¿y sprawdziæ stabilno�æ systemu przez jego
zatrzymanie na ok. 1 min (np. przez zmianê nastawy r12
lub zewnêtrzny wy³¹cznik g³ówny). Nastêpnie po w³¹czeniu
obserwowaæ proces obni¿ania siê temperatury. Je�li
oscylacje temperatury w trakcie dochodzenia do nastawy
s¹ wygaszane, nale¿y nieco zwiêkszyæ Kp i powtarzaæ tê
czynno�æ a¿ do momentu, gdy oscylacje wokó³ nastawy
utrzymuj¹ siê.

5. Okre�lony w ten sposób Kp jest krytycznym wspó³czynni-
kiem wzmocnienia (Kpkrytyczny), a czas narastania tempera-
tury (oscylacje) jest czasem krytycznym Tkrytyczny.

6. Na podstawie powy¿ej okre�lonych warto�ci mo¿na dobraæ
parametry regulacji:

�  Je�li wymagana jest regulacja PID:
Kp<0,6xKpkrytyczny
Tn>0,5xTkrytyczny
Td<0,12x Tkrytyczny

� Je�li wymagana jest regulacja PI:
Kp<0,45xKpkrytyczny
Tn>0,85xTkrytyczny

7. Nale¿y powróciæ do porzednich warto�ci nastaw minimalnej
i maksymalnej temperatury g³owicy i w³¹cznika g³ównego.

Nastawa minimalnej i maksymalnej temperatury
si³ownika termicznego
Pocz¹tkowo te parametry s¹ ustawione 10 K poza oczekiwa-
nym zakresem zmian, po to aby uwzglêdniæ mo¿liwe toleran-
cje dzia³ania si³ownika. Skorygowanie tych warto�ci, przez
zawê¿enie dopuszczalnego zakresu zmian, zapewni ci¹g³e
dzia³anie uk³adu regulacyjnego bez okresów pracy poza za-
kresem regulacji. Je�li w pó�niejszym czasie si³ownik zosta-
nie wymieniony na nowy, nale¿y ponownie dostroiæ   wymie-
nione nastawy.

Min.
Minimalna temperatura g³owicy okre�la minimalny poziom
ci�nienia parowania (warto�æ przy której zawór zaczyna d³a-
wiæ przep³yw czynnika, nie dopuszczaj¹c do dalszego spadku
ci�nienia parowania).
W celu optymalizacji nastawy instalacja ch³odnicza musi
pracowaæ z maksymaln¹ wydajno�ci¹ (maksymalne obci¹-
¿enie cieplne).
Nale¿y stopniowo zwiêkszaæ nastawê minimalnej temperatury
si³ownika, jednocze�nie obserwuj¹c na manometrze ci�nienie
parowania.
Zmiana (wzrost) ci�nienia parowania sygnalizuje punkt,
w którym nastêpuje rozpoczêcie d³awienia przep³ywu wyni-
kaj¹ce z optymalizowanej nastawy. (Je¿eli wymagane jest
zabezpieczenie przeciwzamro¿eniowe, nale¿y odpowiednio
podnie�æ warto�æ minimalnej temperatury do osi¹gniêcia
ci�nienia parowania na bezpiecznym poziomie).

Max.
Maksymalna temperatura g³owicy okre�la maksymalny po-
ziom ci�nienia parowania (w sytuacji braku obci¹¿enia zawór
na ssaniu zostaje ca³kowicie zamkniêty).
Nale¿y doprowadziæ do sytuacji, kiedy uk³ad pracuje z zero-
wym obci¹¿eniem cieplnym (brak przep³ywu czynnika - zawór
zamyka siê).
Nale¿y stopniowo zmniejszaæ nastawê maksymalnej tempe-
ratury si³ownika, jednocze�nie obserwuj¹c na manometrze
ci�nienie parowania.
Zmiana (spadek) ci�nienia parowania sygnalizuje pocz¹tek
otwierania siê zaworu wynikaj¹ego z optymalizowanej nasta-
wy. Nale¿y nieco zwiêkszyæ warto�æ maksymalnej tempera-
tury g³owicy, co spowoduje ponowne zamkniêcie zaworu.
(Je�li z jakich� wzglêdów wymagane jest ograniczenie mak-
symalnego ci�nienia w parowniku, mo¿na oczywi�cie wpro-
wadziæ ni¿sz¹ warto�æ maksymalnej temperatury g³owicy).

Precyzyjne dostrajanie parametrów
regulacji

Po ustaleniu siê stabilnych warunków regulacji mo¿liwa jest,
a w niektórych przypadkach wskazana, optymalizacja nastaw
wybranych parametrów regulacji.
Poni¿ej opisano wp³yw niektórych nastaw na dok³adno�æ
i szybko�æ regulacji.
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Danfoss nie ponosi odpowiedzialno�ci za mo¿liwe b³êdy w katalogach, broszurach i innych materia³ach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w produktach bez
uprzedzenia. Dotyczy to równie¿ produktów ju¿ zamówionych. Zamienniki mog¹ byæ dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach ju¿ uzgodnionych. Wszystkie znaki
towarowe w tym materiale s¹ w³asno�ci¹ odpowiednich spó³ek. Danfoss, logotyp Danfoss s¹ znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrze¿one.


