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Wprowadzenie

Zastosowanie

EKC 367 i zawór KVQ są stosowane gdy wymagana jest

precyzyjna regulacja temperatury, szczególnie w przypadku

przechowywania świeżych produktów spożywczych np. w:

• meblach chłodniczych,

• komorach do przechowywania produktów mięsnych,

• komorach do przechowywania owoców i warzyw,

• kontenerach chłodniczych,

• urządzeniach klimatyzacyjnych.

System/Układ regulacji

Regulator EKC 367 steruje pracą zaworu KVQ, którego wiel-

kość wynika z wydajności chłodnicy. Gdy chłodzenie jest

wyłączone lub w przypadku zaniku napięcia zawór ten będzie

całkowicie otwarty.

Zawór elektromagnetyczny montowany w przewodzie cieczo-

wym zamyka się, gdy sterownik wyłączy chłodzenie.

Czujka Sair musi być umieszczona w strumieniu zimnego

powietrza na wylocie z parownika.

Zalety

• zmniejszone straty produktów dzięki wysokiej wilgotności

względnej powietrza w pomieszczeniu chłodzonym,

• Temperatura po osiągnięciu stanu ustalonego jest utrzymy-

wana z dokładnością +/-0,25°C lub lepszą,

• adaptacyjna zmiana charakterystyki sterownika zapewnia

zminimalizowanie wahań temperatury,

• czujnik temperatury końca odtajania zapewniający skróce-

nie procesu odtajania do minimum,

• zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe,

• regulacja PID.

Charakterystyka

• modulowana regulacja temperatury,

• sterowanie odtajaniem (naturalnym, elektrycznym lub go-

rącym gazem),

• sygnalizowanie alarmów, jeśli przekroczone zostaną progi

alarmowe temperatury,

• wyjścia przekaźnikowe: odtajanie, zawór elektromagnetycz-

ny, wentylator, alarm,

• wejście umożliwiające zmianę (przesunięcie) nastawy syg-

nałem analogowym.

Dodatkowe możliwości

Obsługa przy użyciu komputera PC

Regulator może być wyposażony w układ transmisji danych

co pozwala na jego współpracę z innymi elementami syste-

mów ADAP-KOOL®.

Możliwe jest w ten sposób monitorowanie i rejestracja da-

nych zarówno lokalnie jak i zdalnie z biura firmy serwisowej.

Diody LED na przedniej œcianie

Zasilanie KVQ

Ch³odzenie

Wentylator

Odtajanie
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Działanie

Precyzyjna regulacja temperatury

Przy prawidłowym doborze wielkości zaworu KVQ i dopaso-

waniu nastaw sterownika EKC 367 do charakterystyki insta-

lacji układ ten umożliwia utrzymanie temperatury przechowy-

wanych produktów z dokładnością lepszą niż +/-0,5°C.

Wysoka wilgotność powietrza

Ponieważ temperatura parowania jest ciągle utrzymywana na

najwyższym możliwym poziomie (wystarczającym do

utrzymania zadanej temperatury) przy minimalnych

wahaniach temperatury w pomieszczeniu, możliwe jest

zapewnienie w przestrzeni chłodzonej wysokiej i stałej

wilgotności względnej powietrza. Dzięki temu ususzka

przechowywanych produktów jest minimalna.

Szybkie osiągnięcie temperatury

Wbudowany regulator PID daje możliwość wyboru jednej

z trzech charakterystyk przebiegu wychładzania najbardziej

odpowiedniej dla danej aplikacji.

• najszybsze wychładzanie,

• wychładzanie ze zmniejszonym przeregulowaniem,

• wychładzanie z wyeliminowanym przeregulowaniem

(t.j. temperatura nie spadnie poniżej nastawy).

Regulacja

Regulator odczytuje sygnał z czujnika Sair. Dla zapewnienia

optymalnej regulacji czujnik ten musi być umieszczony

w strumieniu chłodnego powietrza na wylocie z parownika.

Oprócz pomiaru temperatury środowiska chłodzonego regu-

lator monitoruje ciągle temperaturę (ciśnienie) w głowicy

zaworu KVQ, wykorzystując tzw. wewnętrzną pętlę

sprzężenia zwrotnego zapewniającą stabilność regulacji.

W przypadku pojawienia się odchyłki (różnicy pomiędzy tem-

peraturą zmierzoną a nastawą) regulator zmienia ilość impul-

sów wysyłanych do głowicy zaworu, tak by zmniejszyć

odchyłkę. Zmiana ilości impulsów spowoduje zmianę tempe-

ratury głowicy, a tym samym zmianę ciśnienia w jej wnętrzu.

Spowoduje to zatem odpowiednią zmianę stopnia otwarcia

zaworu.

Ciśnienie w parowniku jest utrzymywane niezależnie od

fluktuacji ciśnienia ssania (ciśnienia za zaworem KVQ).

Ograniczenie ciśnienia parowania (p
o
)

Wspomniana wyżej wewnętrzna pętla regulacji umożliwia

zabezpieczenie przed nadmiernym spadkiem ciśnienia

parowania.

Dzięki temu system jest zabezpieczony przed nadmuchem

powietrza o zbyt niskiej temperaturze (zabezpieczenie prze-

ciwzamrożeniowe).

Daje to następujące korzyści:

– układy o wysokiej temperaturze parowania mogą być połą-

czone z zespołami sprężarkowymi pracującymi z niskimi

ciśnieniami ssania,

– zabezpieczenie przed nadmiernym zaszronieniem

parownika.

Temperatura głowicy zaworu
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Przegląd funkcji
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Przyciski

Nastawę dowolnego parametru zmienia się naciskając górny

lub dolny przycisk. Najpierw należy wybrać z menu parametr,

który ma być zmieniany (nastawa temperatury dostępna jest

bezpośrednio t.j. bez konieczności przechodzenia do menu z

kodami parametrów). Dostęp do menu (parametrów) jest

możliwy przez przyciśnięcie górnego przycisku przez kilka

sekund. Uzyskuje się wtedy dostęp do kolumny z kodami

parametrów, po której można się poruszać wciskając przycis-

ki górny (w górę) i dolny (w dół ). Po znalezieniu kodu para-

metru, którego wartość należy zmienić, wciśnięcie dwóch

przycisków jednocześnie umożliwi przejście do trybu zmiany

wartości (górny przycisk - zwiększenie, dolny - zmniejszenie).

Ponowne wciśnięcie dwóch przycisków umożliwia zapisanie

nowej wartości parametru.

       Umożliwia dostęp do menu (lub kasuje alarm)

       Umożliwia przejście do zmian wartości parametru

       Powoduje zapisanie wprowadzonych zmian

Przykłady

Zmiana nastawy regulatora (nastawa temperatury):

1. Nacisnąć obydwa przyciski jednocześnie.

2. Przyciskając górny lub dolny przycisk wybrać nową war-

tość.

3. Ponownie wcisnąć obydwa przyciski jednocześnie, aby

zapisać nową wartość.

Zmiana wartości innych parametrów (wybieranych z menu):

1. Przyciskać górny przycisk tak długo, aż pojawi się kod

pierwszego parametru.

2. Posługując się górnym lub dolnym przyciskiem znaleźć

kod parametru, którego wartość należy zmienić.

3. Wcisnąć obydwa przyciski jednocześnie.

4. Używając przycisków wprowadzić nową wartość.

5. Ponownie wcisnąć obydwa przyciski jednocześnie, aby

zapisać nową wartość.

Diody LED na przedniej ścianie sterownika

Na przedniej ścianie sterownika znajdują się diody LED, które

sygnalizują stan poszczególnych wyjść przekaźnikowych.

W przypadku nieprawidłowości działania trzy dolne diody

będą migać. W takiej sytuacji możliwe jest odczytanie kodu

błędu i wyłączenie alarmu przez krótkie przyciśnięcie górnego

przycisku.

Wyświetlacz

Wartości są wyświetlane w postaci trzech cyfr znaczących.

Możliwe jest określenie jednostek, w jakich wyświetlana

będzie temperatura (°C lub °F).

Działanie
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Przegląd menu

Powrót do nastaw fabrycznych

Aby powrócić do nastaw fabrycznych należy:

– wyłączyć zasilanie sterownika.

– przy wciśniętych dwóch przyciskach włączyć zasilanie sterownika.
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Dane techniczne

Zamawianie

pyT sipO ywodokrN

763CKE yrutarepmetrotalugeR 3807B480

371AKE )01TTF(hcynadijsimsnartłudoM 2907B480

571AKE )584SR(hcynadijsimsnartłudoM 3907B480

Niezbędne połączenia

Zaciski:

25-26 Zasilanie 24V prąd przemienny

17-18 Sygnał z głowicy siłownika (czujnik NTC)

23-24 Zasilanie głowicy siłownika (grzałka PTC)

20-21 Czujnik Pt 1000 na wylocie z parownika (medium

chłodzone)

1-2 Podłączenie włącznika głównego. Jeśli włącznik nie

jest używany, zaciski 1 i 2 muszą być zwarte.

Połączenia zależne od zastosowania

Zaciski:

12-13 Przekaźnik alarmu

Gdy alarm jest aktywny lub gdy brak zasilania sterow-

nika przekaźnik alarmowy jest załączony (zwarte

zaciski 12-13)

6-7 Przekaźnik odtajania

8-10 Przekaźnik wentylatora

9-10 Przekaźnik zaworu elektromagnetycznego

18-19 Zewnętrzny sygnał analogowy (napięciowy)

21-22 Czujnik końca odtajania - Pt 1000. Zwarcie zacisków

przez 2 sekundy rozpocznie odtajanie.

3-4 Transmisja danych (opcja)

Zaciski używane jedynie, jeśli zainstalowano moduł

transmisji danych. Właściwa instalacja kabla transmisji

danych, opisana w instrukcji RC.8A.C..., jest

warunkiem prawidłowej i wolnej od błędów komunikacji

sterownika z pozostałymi elementami systemu.

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

KVQ/
CVQ/
CVMQ

Długość przewodów: patrz Dodatek 2

Transmisja danych
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Dodatek 1

Zależności pomiędzy stanem wyłączników (zewnętrznym

i wewnętrznym) a stanem pracy sterownika.

Dodatek 3

Istnieje możliwość ograniczenia zakresu pracy zaworu co

zwiększa szybkość jego reakcji. Zależność pomiędzy tem-

peraturą parowania a temperaturą wewnątrz siłownika

termicznego (wartości orientacyjne).

n01: Z najwyższą regulowaną temperaturą medium chłodzonego związana

jest odpowiadająca jej temperatura parowania t
o
. Określa ją wartość

nastawy n01. Ze względu na tolerancję siłownika nastawa ta musi być

10 K wyższa od wartości odczytanej z wykresu.

n02: Najniższa dopuszczalna w trakcie regulacji temperatura parowania

określana jest wartością parametru n02. Ze względu na tolerancję

siłownika nastawa ta musi być 10 K niższa od wartości odczytanej

z wykresu.

CVQKVQ

CVMQ

Zależność pomiędzy temperaturą w pomieszczeniu (regulo-

waną) a temperaturą parowania (t
0
).

tair

t
0

Dodatek 2

Długość kabli zasilających siłownik termiczny.

Siłownik musi być zasilany prądem przemiennym o na-

pięciu 24 V ± 10%. Aby uniknąć nadmiernego spadku

napięcia na kablu zasilającym należy odpowiednio dobrać

przekrój przewodów uwzględniając ich długość. Jeśli zawór

KVQ jest zamontowany poziomo, dopuszczalna długość

przewodów zasilających jest mniejsza niż gdy jest za-

montowany pionowo (wykres). Zawór KVQ nie może być

zamontowany poziomo w układzie z odtajaniem gorącym

gazem, jeśli temperatura otoczenia jest poniżej 0°C.

Przekrój przewodu

D³ugoœæ przewodu

ynzrtęnwewkinzcąłyW .łyW .łyW .łaZ .łaZ
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Dodatek 4

∆t
m 

 = np. 8 K

Inne typy zaworów

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji odnoszą się do zastosowań

z zaworem KVQ jednakże, w szczególnych wypadkach, mogą być użyte zawory

CVMQ lub CVQ.

einajatdO

enzcyrtkelE mezagmycąroG

-- t
QVK

0> t
QVK

0<

1 2 2 2 1 2 1 2 - 1 - 1

Jeśli sterownik zostanie wyłączony (wyłącznikiem

zewnętrznym lub z menu) podczas odtajania, to odtajanie

zostanie mimo to dokończone zgodnie z planem.
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Uruchomienie sterownika

tycznego zaworu rozprężnego wymagana jest określona

wartość T0 możliwa jest czasowa zmiana (stabilizacja na

zadanym poziomie) wartości temperatury głowicy (odpo-

wiednie nastawy parametrów n01 i n02) podczas prowa-

dzenia regulacji zaworu. Należy jednak pamiętać o przyw-

róceniu poprzednich wartości n01 i n02.

5. Temperaturę w pomieszczeniu wyświetla sterownik.

(Możliwe jest również wykorzystanie sygnału prądowego,

zaciski 5 i 6, odpowiadającego mierzonej temperaturze).

Okresowe wahania temperatury

Jeśli parametry pracy instalacji chłodniczej osiągnęły stan

ustalony, nastawy fabryczne sterownika w większości wypa-

dków zapewniają stabilną i wystarczająco szybką regulację

temperatury.

Jeśli jednak układ nie pracuje stabilnie, należy zmierzyć

okres oscylacji (T
p
) i porównać go z nastawionym czasem

całkowania T
n
, a następnie skorygować parametry regulacji w

sposób podany obok.

Jeśli okres oscylacji jest dłuższy niż czas całkowania:

(Tp>Tn, (Tn wynosi na przykład 4 minuty))

1. Zwiększyć T
n 
do wartości 1,2 x T

p
.

2. Zaczekać, aż parametry pracy ustalą się.

3. Jeśli nadal występują oscylacje, zmniejszyć K
p
 o np. 20%.

4. Zaczekać, aż parametry pracy ustalą się.

5. Jeśli nadal występują oscylacje, powtórzyć kroki 3 i 4.

Jeśli okres oscylacji jest krótszy niż czas całkowania:

(Tp<Tn, (Tn wynosi na przykład 4 minuty))

1. Należy zmniejszyć K
p
 o np. 20%.

2. Zaczekać, aż parametry pracy ustalą się.

3. Jeśli nadal występują oscylacje, powtórzyć kroki 1 i 2.

Po wykonaniu połączeń elektrycznych należy wykonać nastę-

pujące czynności:

1. Rozłączyć obwód zewnętrznego włącznika sterowania.

2. Ustawić parametry wg tablicy na stronie 7 zgodnie z wy-

maganiami aplikacji.

3. Uruchomić sterowanie zewnętrznym włącznikiem.

4. Jeśli w instalacji wykorzystano termostatyczny zawór roz-

prężny, jego przegrzanie musi być ustawione na minimalną

stabilną wartość. Jeśli do wyregulowania termosta-
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Precyzyjne dostrajanie parametrów

regulacji

Po ustaleniu się stabilnych warunków regulacji możliwa jest, a

w niektórych przypadkach wskazana, optymalizacja nastaw

wybranych parametrów regulacji.

Poniżej opisano wpływ niektórych nastaw na dokładność

i szybkość regulacji.

Nastawa minimalnej i maksymalnej temperatury

siłownika termicznego

Początkowo te parametry są ustawione 10 K poza oczekiwa-

nym zakresem zmian, po to aby uwzględnić możliwe toleran-

cje działania siłownika. Skorygowanie tych wartości, przez

zawężenie dopuszczalnego zakresu zmian, zapewni ciągłe

działanie układu regulacyjnego bez okresów pracy poza za-

kresem regulacji. Jeśli w późniejszym czasie siłownik zo-

stanie wymieniony na nowy, należy ponownie dostroić   wy-

mienione nastawy.

Min.

Minimalna temperatura głowicy określa minimalny poziom

ciśnienia parowania (wartość przy której zawór zaczyna dła-

wić przepływ czynnika, nie dopuszczając do dalszego spadku

ciśnienia parowania).

W celu optymalizacji nastawy instalacja chłodnicza musi

pracować z maksymalną wydajnością (maksymalne obcią-

żenie cieplne).

Należy stopniowo zwiększać nastawę minimalnej temperatury

siłownika, jednocześnie obserwując na manometrze ciśnienie

parowania.

Zmiana (wzrost) ciśnienia parowania sygnalizuje punkt,

w którym następuje rozpoczęcie dławienia przepływu wyni-

kające z optymalizowanej nastawy. (Jeżeli wymagane jest

zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe, należy odpowiednio

podnieść wartość minimalnej temperatury do osiągnięcia

ciśnienia parowania na bezpiecznym poziomie).

Max.

Maksymalna temperatura głowicy określa maksymalny po-

ziom ciśnienia parowania (w sytuacji braku obciążenia zawór

na ssaniu zostaje całkowicie zamknięty).

Należy doprowadzic do sytuacji, kiedy układ pracuje z zero-

wym obciążeniem cieplnym (brak przepływu czynnika - zawór

zamyka się).

Należy stopniowo zmniejszać nastawę maksymalnej tempe-

ratury siłownika, jednocześnie obserwując na manometrze

ciśnienie parowania.

Zmiana (spadek) ciśnienia parowania sygnalizuje początek

otwierania się zaworu wynikająego z optymalizowanej nasta-

wy. Należy nieco zwiększyć wartość maksymalnej tempera-

tury głowicy, co spowoduje ponowne zamknięcie zaworu.

(Jeśli z jakichś względów wymagane jest ograniczenie mak-

symalnego ciśnienia w parowniku, można oczywiście wpro-

wadzić niższą wartość maksymalnej temperatury głowicy).

Metoda doboru współczynników Kp, Tn i Td

Poniżej opisana jest metoda Zieglera-Nicholsa doboru

współczynników Kp, Tn i Td:

1. Należy doprowadzić układ chłodniczy do pracy z typowym

obciążeniem cieplnym i temperaturą na żądanym pozio-

mie. Istotnym jest, aby zawór regulował, t.j.był tylko częś-

ciowo otwarty.

2. Należy odczytać parametr u05. Następnie skorygować

minimalną i maksymalną temperaturę głowicy tak, aby ich

średnia była równa u05.

3. Należy skonfigurować sterownik jako regulator

proporcjonalny (Td=0, Tn=OFF(600) i n07=0).

4. Następnie należy sprawdzić stabilność systemu przez jego

zatrzymanie na ok. 1 min (np. przez zmianę nastawy r12

lub zewnętrzny wyłącznik główny). Następnie po włączeniu

obserwować proces obniżania się temperatury. Jeśli

oscylacje temperatury w trakcie dochodzenia do nastawy

są wygaszane, należy nieco zwiększyć Kp i powtarzać tę

czynność aż do momentu, gdy oscylacje wokół nastawy

utrzymują się.

5. Określony w ten sposób Kp jest krytycznym

współczynnikiem wzmocnienia (Kp
krytyczny

), a czas

narastania temperatury (oscylacje) jest czasem

krytycznym T
krytyczny

.

6. Na podstawie powyżej określonych wartości można dobrać

parametry regulacji:

•  Jeśli wymagana jest regulacja PID:

Kp<0,6xKp
krytyczny

Tn>0,5xT
krytyczny

Td<0,12x T
krytyczny

• Jeśli wymagana jest regulacja PI:

Kp<0,45xKp
krytyczny

Tn>0,85xT
krytyczny

7. Należy powrócić do porzednich wartości nastaw minimalnej

i maksymalnej temperatury głowicy i włącznika głównego.
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Rozwiązywanie problemów ruchowych

Oprócz kodów błędów sygnalizowanych przez sterownik po-

niższa tabela może być pomocna w identyfikowaniu niepra-

widłowości pracy i uszkodzeń.
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Funkcja odtajania
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Transmisja danych

Przykłady

Przykładowe okna

Szczegółowe informacje są podane w oddzielnych materia-

łach.
Poniżej przedstawiono niektóre możliwości sterowników

wyposażonych w moduły transmisji danych.

Kabel jest również połączony

z jednostką nadrzędną  typu

AKA 24x, która będzie

nadzorowała komunikację

z i do sterowników, rejestro-

wała wartości temperatur

i odbierała sygnały alarmów.

W przypadku zaistnienia

stanów alarmowych prze-

kaźnik alarmu AKA 24x bę-

dzie aktywowany przez dwie

minuty.

Jednostka nadrzędna może

być połączona z modemem

i przesyłać pojawiające się

alarmy przez modem do

firmy serwisowej.

W firmie serwisowej zainsta-

lowane są zazwyczaj: mo-

dem, jednostka nadrzędna

i komputer PC z oprogra-

mowaniem serwisowym

AKM.

Wszystkie funkcje sterowni-

ka mogą być obsługiwane

z programu AKM.

Program może również

zbierać wszystkie zarejestro-

wane wartości mierzonych

parametrów.

Wartości zmierzone są po-

kazywane w lewym oknie,

w prawym - nastawy.

Standardowo nazwy para-

metrów i funkcji będą takie,

jak pokazano w tabeli na

stronach 4-7.

W programie AKM możliwe

jest również użycie dowol-

nych innych nazw definio-

wanych przez użytkownika

(w tym oczywiście nazw

zapisanych po polsku).

Program umożliwia śledze-

nie na wykresach zarówno

bieżących zmian paramet-

rów jak i wartości zarejestro-

wanych uprzednio.

Alarmy

Jeśli sterownik został wypo-

sażony w moduł transmisji

danych, możliwe staje się

zdefiniowanie stopnia waż-

ności przesyłanych alarmów.

Waga alarmu jest określana

liczbą 1, 2, 3 lub 0. W zależ-

ności od wagi alarmy są

w różny sposób obsługiwane

przez jednostkę nadrzędną

(AKA 24x):

1=Alarm

Informacja o alarmie jest

przesyłana z priorytetem 1.

Przekaźnik alarmu jednostki

nadrzędnej będzie aktywny

przez 2 minuty, a następnie

po ustaniu przyczyny

alarmu, ten sam komunikat

będzie retransmitowany

do AKA 24x z priorytetem 0.

2=Informacja

Tekst alarmu jest wysyłany

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 wywołuje zadziałania

przekaźnika alarmowego

jednostki nadrzędnej.

0=Brak sygnalizacji alarmu

Alarm nie jest przesyłany do

systemu.

Każdy sterownik musi

być wyposażony w moduł

transmisji danych.

Sterowniki są połączone

dwużyłowym kablem.

Możliwe jest połączenie

w ten sposób maksymalnie

60 sterowników.
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Dodatek 5

Przykład działania układu chłodniczego z odtajaniem gorącym gazem
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