Katalog

Sterownik do komór ch³odniczych
AKC 72A

Wprowadzenie

Sterownik AKC 72A, bêd¹cy jednym z elementów systemu ADAP-KOOL(r), zapewnia
proste i dok³adne sterowanie temperatur¹
i funkcj¹ odtajania.
AKC 72 mo¿e byæ dostarczony w wersji bez
lub z uk³adem transmisji danych.
Zakres zastosowañ obejmuje:
• Komory ch³odnicze
• Komory zamra¿alnicze
• Lady ch³odnicze
• Rega³y ch³odnicze
• Gondole mroŸnicze i ch³odnicze

Charakterystyka

Dane techniczne

Funkcje
· Szybkie programowanie
· Termostat z funkcj¹ alarmu
· Termostat z wbudowanym zegarem nocnym
· Funkcja odtajania
· Czytelny tygodniowy zegar odtajania
· Zakoñczenie odtajania sterowane
temperatur¹ lub czasem
· Sterowanie wentylatorem
· Alarm otwartych drzwi
· Kalibrowanie czujników temperatury
· Serwisowy tryb pracy
· Zabezpieczenie kodem dostêpu
· Sterowanie sprê¿ark¹ lub oœwietleniem
· Rejestrator temperatury
· Rejestr alarmów
Napiêcie zasilania
Pobór mocy

Funkcje ograniczaj¹ce zu¿ycie energii
· Regulacja adaptacyjna przegrzania przy
pomocy zaworu AKV
· Okresowa praca wentylatora
· Odtajanie na ¿¹danie (DOD)
· Zatrzymywanie odtajania sterowane
temperatur¹
· Modulowana regulacja temperatury
· Nocna nastawa termostatu

230 V pr¹du przemiennego +10/-15%, 50/60Hz
5 AV

Kable (przewody)
Wejœcia czujników

Maks. 1.5 mm2
Czujniki temperatury
Przetwornik ciœnienia
WejœcieW³./Wy³. (ON/OFF) Styki zewnêtrzne zwarte / rozwarte
Wyjœcia
Pó³przewodnikowe
PrzekaŸniki
AC-1:3 A (omowy)
AC-15: 2 A (impedancyjny)

Dok³adnoœæ pomiaru

Obs³uga
Transmisja danych
(patrz zamawianie)
Temperatura otoczenia
Obudowa

Dopuszczenia
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Pt 1000
Logometryczny 0.5-4.5 V pr. st.
Urucham/zatrzym ch³odzenia
Do zaworu AKV

4 (AKS 11)
1 (AKS 32R)
1
230 V pr. st.
Maks. 200 mA

Sprê¿arka lub œwiat³o
Wentylator
Odtajanie
Alarm
+/-0,5 K

1
1
1
1

Sygna³ czujnika pomiêdzy
-50 and +30°C
Sygna³ czujnika poza tym zakresem
+/- 1 K
Przyciski na panelu sterownika (dla sterowników wyposa¿onych w
DANBUSmo¿liwe jest pod³¹czenia komputera PC).
Standard
RS485
Prptokó³
DANBUSS lub drukarka
Podczas pracy
0 to + 50 0C
Podczas transportu
-20 to +70 0C
Materia³
Tworzywo
Stopieñ ochrony
IP 41 (z podstaw¹)
Monta¿
Monta¿ na œcianie lub szynie DIN
Emisja zak³óceñ
Normatywne wymagania EN 50081-1
Odpornoœæ na zak³ócenia
Normatywne wymagania EN 50082-1
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Typ
AKC 72A

Opis
Bez transmisji danych

Podstawa

Do monta¿u na œcianie
Do monta¿u tablicowego i na szynie DIN
Zawór rozprê¿ny + cewki,

AKV 10
AKV 15
AKV 20
AKS 32R

AKS 11

Dzia³anie

Jêzyki: angielski, niemiecki i francuski
Jêzyki: angielski i hebrajski
Jêzyki: duñski, szwedzki i fiñski
Jêzyki: hiszpañski, w³oski i portugalski
Jêzyki: angielski, holenderski i polski

patrz w³aœciwe strony informacyjne
Przetwornik ciœnienia

-1 to 12 bar

Wtyczka przy³¹czeniowa do AKS 32R
Czujnik temperatury
Z kablem
Pt 1000 ohm
d³. 3,5 m
Z kablem
d³. 5,5 m
Z kablem
d³. 8,5 m

Œrubunek 1/4 cala
NPT (brytyjski gwint rurowy)
Z kablem d³ugoœci 3 m
12 sztuk

060G1036
060G1037
060G1038
060G1034
084N0003

12 sztuk

084N0005

12 sztuk

084N0008

Alarm temperatury
Termostat ma funkcjê alarmu, w której mog¹
byæ nastawione górna i dolna granica wraz
z odpowiednimi opóŸnieniami.

przekaŸnik jest u¿yty do sterowania œwiat³em).
Mo¿lwe jest równie¿ sterowanie z odessaniem
czynnika przez sprê¿arkê.

Czujniki temperatury
Termostat mo¿e byæ skonfigorowany tak, by
wykorzystywa³ sygna³ z czujnika umieszczonego na wlocie lub wylocie powietrza z ch³odnicy (lub œredni¹ wartoœæ tych sygna³ów).

Odtajanie na ¿¹danie
Funkcja ta daje oszczêdnoœæ energii. Analizuje
ona, czy zaplanowane odtajanie musi byæ
wykonane, czy mo¿e byæ pominiête. Analiza
jest dokonywana dla ka¿dego zaplanowanego
cyklu odtajania.

Termostat
Termostat mo¿e byæ nastawiony w jeden
z poni¿szych sposobów:
- Normalne dwupo³o¿eniowe dzia³anie
termostatu
- Modulowane dzia³anie termostatu
zapewniaj¹ce
mniejsze wahania temperatury ni¿ przy normalnym dzia³aniu termostatu. (Ta funkcja
mo¿e byæ u¿ywana tylko w uk³adach
centralnych).

Czujnik odtajania
Czujnik na parowniku monitoruje temperaturê
podczas odtajania. Sterownik koñczy cykl
odtajania, kiedy parownik osi¹ga ¿¹dan¹
temperaturê. Oznacza to, ¿e rzeczywisty czas
odtajania jest nie d³u¿szy ni¿ to konieczne.

Funkcja dzieñ/noc
Funkcja nocnej nastawy termostatu mo¿e byæ
stosowana do:
- podwy¿szenia temperatury w nocy (n.p.
kiedy u¿ywa nocnych os³on mebli
ch³odniczych).
- Mo¿e wzbudzaæ wyjœcie cyfrowe, je¿eli
zosta³o ono przeznaczone do sterowania
oœwietleniem (ta funkcja nie mo¿e byæ
u¿ywana, je¿eli przekaŸnik jest u¿yty do
sterowania sprê¿ark¹).
- akumulacji zimna w okresach obowi¹zywania niskiej ceny energii elektrycznej
przez czasowe obnizenie nastawy.

Funkcja rejestratora
Istnieje mo¿liwoœæ wybrania temperatury do
rejestrowania. Jeœli n.p. wybrano 15 minutowy
interwa³ rejestrowania, zarejestrowane dane
mog¹ byæ przechowywane w pamiêci przez
ponad rok.

Sterowanie sprê¿ark¹
Wyjœcie cyfrowe mo¿e sterowaæ sprê¿ark¹
w taki sposób, ¿e w³¹cza siê ona tylko wtedy
kiedy termostat "domaga siê" ch³odzenia (ta
funkcja nie mo¿e byæ u¿ywana, je¿eli
2

Code no.
084B1202
084B1204
084B1206
084B1208
084B1210
084B1241
084B1240
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Sterowanie wentylatorem
Mo¿na oszczêdzaæ energiê przez cykliczn¹
pracê wentylatora, kiedy termostat wy³¹czy
ch³odzenie.

"Zarz¹dzanie" alarmami
Mo¿na okreœliæ wa¿noœæ alarmów
generowanych przez sterownik. Niektóre stany
alarmowe s¹ wa¿ne i musz¹ byæ pokazane
natychmiast, a inne mog¹ byæ wprowadzone
do wykazu alarmów tylko jako informacja.
Korygowanie czujników
Wszystkie pomiary czujników temperatury
mog¹ byæ korygowane w celu skompensowania wp³ywu d³ugich przewodów (kabli).
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Konfiguracja
Parametr

Opis

Min.

Maks.

Nastawa
fabryczna

Temperatura w °C przy której wy³¹czane jest ch³odzenie
Ró¿nica za³¹czeñ w K (miêdzy wy³. i za³. ch³odzenia

-50
0,5

+50
10

3
2

Górne ograniczenie nastawy termostatu
Dolne ograniczenie nastawy termostatu
Tryb pracy termostatu:
1: Termostat w³¹cz/wy³¹cz. 2: Termostat modulowany
Udzia³ czujnika temp "Wlot" Procentowy udzia³ czujnika temp. przed ch³odnic¹ w œredniej uwzglêdnionej przez funkcjê termostatu (œrednia z "Wlot" i "Wylot")
Zmiana noc¹
Zmiana nastawy termostatu w trybie pracy nocnej (w K)

-50
-50
1

+50
+50
2

50
-50
1

0
-25

100
+25

0
0

-40
0
0
-60
0

+60
240
120
+40
120

10
120
30
-3
30

0

23

0

3
3
Wy³.
-50
1

15
10
Za³.
20
4

12
3
Wy³.
0
1

Wy³.
Wy³.
1

Za³.
Za³.
2

Wy³.
Wy³.
1

5
0
0
1

180
60
60
2

45
8
5
1

0
-15

60
0

10
-3

Wy³.
-0,5
0
0

Za³.
6
5
600

Wy³.
0,5
2
0

0

15

0

Termostat
Nastawa
Ró¿nica za³¹czeñ
Nastawa Max.
Nastawa Min.
Typ termostatu

Termostat alarmowy
Alarm wys. temp.
OpóŸnienie po za³¹czeniu
OpóŸnienie alarmu wys. t.
Alarm niskiej temp.
OpóŸnienie alarmu niskiej temp.

Górny limit alarmu temperatury w °C
OpóŸnienie sygnalizacji alarmu wysokiej temp. po rozruchu lub po odtajaniu (w minutach)
OpóŸnienie sygnalizacji alarmu wysokiej temperatury przy normalnej pracy (w minutach)
Dolny limit alarmu temperatury w °C
OpóŸnienie sygnalizacji alarmu niskiej temp. (w minutach)

Funkcja zaworu rozprê¿nego
Czynnik

Typ czynnika ch³odniczego jakim nape³niono instalacjê

Przegrzanie max. K
Przegrzanie min. K
Zawór z MOP
Temperatura MOP
Typ zaworu

Maksymalna wartoœæ przegrzania (z zasady nie zmieniaæ!)
Minimalna wartoœæ przegrzania (z zasady nie zmieniaæ!)
Wybór funkcji MOP
Nastawa temperatury MOP w °C
Typ zaworu 1: AKV 10 2: AKV15 3: AKV20 4: TZR

Funkcja odtajania
Odtajanie DOD
Wentylator
Koniec wg

Funkcja odtajania wg potrzeb
Praca wentylatorów przy odtajaniu
Sygna³ koñca odtajania
1:wg temp. Sdef 2: wg czasu
Maks. czas
Czas trwania odtajania (jest to maks. czas wg temperatury)
Temperatura koñcowa Temperatura koñca odtajania mierzona czujnikiem Sdef
Ociekanie
OpóŸnienie ch³odzenia po odtajaniu (zawór pozostaje zamkniêty) - czas na ociekanie ch³odnicy
Start wentylatorów wg Start wentylatorów po odtajaniu
1:wg temp. Sdef 2: wg czasu
Maks opóŸnienie
OpóŸnienie startu wentylatorów (jest to max. opóŸnienie gdy start wg temperatury mierzonej czujnikiem Sdef)
Temp. startu wentylatora Temperatura startu wentylatorów mierzona czujnikiem Sdef

Sprê¿arka
Odessanie
Ciœn. wy³¹czenia bar
Ró¿n. za³. ciœn. bar
OpóŸn. wy³. sprê¿arki s.

Za³¹czenie trybu pracy sprê¿arki z odessaniem (pump - down)
Ciœnienie przy którym zatrzymuje siê sprê¿arka
Wartoœæ o jak¹ musi wzrosn¹æ ciœnienie aby sprê¿arka ponownie ruszy³a
OpóŸnienie zatrzymania sprê¿arki przy odessaniu w czasie rozruchu

Restart, m

Minimalny czas miêdzy startami sprê¿arki
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Konfiguracja
Jêzyk
D³ugoœæ cyklu
Czas za³¹czenia
Awaryjna funkcja stop wentylatora
Temperatura zatrzym. wentylatora

Jêzyk komunikatów 0: angielski. 1: polski. 2: holenderski
D³ugoœæ cyklu pracy (za³./wy³.) wentylatorów na postoju
Procentowy czas za³. went. w czasie cyklu pracy na postoju
Funkcja zatrzymania wentylatorów (patrz te¿ nastêpny parametr)
Temp. czujnika Sdef powy¿ej której wentylatory zatrzymuj¹ siê w czasie
normalnej pracy urz¹dzenia (nie dzia³a przy odtajaniu)
Kalibracja czujnika "Wlot" Korekcja wskazañ czujnika temperatury powietrza "Wlot" (co 0,1 K)
Kalibr. czujnika "Wylot"
Korekcja wskazañ czujnika temperatury powietrza "Wylot" (co 0,1 K)
Kalibr. czujnika S2
Korekcja wskazañ czujnika temperatury "S2" (co 0,1 K)
Kalibr. czujnika Sdef Korekcja wskazañ czujnika temperatury "Sdef" (co 0,1 K)
Wentylator przy rozwartym DI Stan wentylatorów przy rozwartym wejœciu DI
OpóŸnienie alarmu DI OpóŸnienie alarmu otwartych drzwi (rozwarte wejœcie DI) w min.
Gdy ustawiono 0 alarm nie jest aktywny.
Sterowenie œwiat³em Wyjœcie za³¹czaj¹ce œwiat³o sterowane przez:
1:wejœcie DI, 2:Zegar Dzieñ/Noc
OpóŸn. wy³. œwiat³a
OpóŸnienie wy³¹czenia œwiat³a (jeœli sterowane przez we. DI)
Wyjœcie DO
Wyjœcie DO steruje:
1:sprê¿ark¹ 2: oœwietleniem
Czêstotliwoœæ sieci
Czêstotoliwoœæ sieci zasilaj¹cej 50 lub 60 Hz
OpóŸn. rozruch.
OpóŸnienie startu sterowania po za³¹czeniu zasilania
Adres DANBUSS
Adres sterownika (tylko dla wersji z komunikacj¹ DANBUSS), jeœli pod³¹czono drukarkê musi byæ 124
Zapis co... min
Czêstotliwoœæ zapisu temperatury w minutach
Rejestracja temp.
Rejestrowana temperatura
1:pow."Wlot", 2:pow."Wylot", 3:wg termostatu (np. œred. wa¿ona)
Kod ID
Has³o (Kod ID) zabezpieczaj¹ce dostêp do parametrów serwisowych
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0
6
0
Wy³.
-20

2
180
100
Za³.
+10

0
10
100
Wy³.
-10

-10
-10
-10
-10
Wy³.
0

+10
+10
+10
+10
Za³.
180

0
0
0
0
Wy³.
0

1

2

1

0
1

30
2

1
1

50
0
0
15
1

60
600
124
240
3

50
0
0
15
3

0

255

0

 Danfoss A/S, 09 - 2001

Katalog

Sterownik do komór ch³odniczych AKC 72A

Operation
Wyœwietlacz graficzny czytelnie prezentuje informacje
dotycz¹ce nastaw i bie¿¹cych parametrów pracy
systemu.

Ten przycisk s³u¿y do
zmiany nastawy termostatu
(temperatur przy których
urz¹dzenie ch³odnicze
wy³¹cza siê i za³¹cza).

Tu mo¿na obejrzeæ zapis
przebiegu zmian wybranej
temperatury.

Przycisk s³u¿¹cy do
konfiguracji wszystkich
funkcji sterownika.

Ten przycisk umo¿liwa
szybki przegl¹d wszystkich
parametrów zwi¹zanych z
prac¹ instalacji ch³odniczej.

Przyciski ze strza³kami
pozwalaj¹ na przemieszczanie siê po strukturze
menu sterownika.

Dioda sygnalizuj¹ca
aktywny alarm.

Plus i minus pozwala na
zmianê nastaw dowolnych
parametrów.

Gdy sygnalizowany jest
alarm mo¿na odczytaæ jego
przyczynê naciskaj¹c ten
przycisk.

Ten przycisk umo¿liwia
uruchomienie lub zatrzymanie pracy sterownika. Pozwala równie¿
na rêczne sterowanie
wszystkimi wyjœciami
sterownika.

Kolejne diody LED sygnalizuj¹:
- ch³odzenie
- odtajanie
- tryb pracy nocnej
- otwarcie zaworu

Przyk³ady:
WskaŸnik pozycji menu.
Nowa wartoœæ jest
aktywna gdy tylko pojawi
siê na wyœwietlaczu.

Wyœwietlacz graficzny

Tym przyciskiem uruchamia
siê rêczne odtajanie lub
okreœla siê tygodniowy
program odtajania.

Gdy maj¹ byæ zmienione
niektóre najistotniejsze
nastawy, praca sterownika
musi byæ zatrzymana.
Dopiero wtedy mo¿liwe
bêdzie dokonywanie zmian
tych parametrów.

Przyk³ad

Nag³ówek
Symbol odpowiadaj¹cy oznaczeniu na
przycisku sterownika.

Rysunek zale¿ny od prezentowanych parametrów i
typu aplikacji (w tym przyk³adzie komora ch³odnicza)
Temperatura
powietrza na wylocie
z ch³odnicy.

Temperatura na
wlocie do ch³odnicy.
Linia informacji. Tu mo¿na odczytaæ
aktualny stan pracy urz¹dzenia lub
dostêpny zakres wartoœci przy
wprowadzaniu zmian nastaw.
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Przegl¹d menu

Zastosowania

Komora ch³odnicza
Przy regulacji komory ch³odniczej funkcje
sterownika zwi¹zane z wy³¹cznikiem drzwiowym mog¹ byæ u¿yte w ten sposób, ¿e przy
otwartych drzwiach œwiat³o siê w³¹cza, a
wentylator jest wy³¹czany. Je¿eli drzwi nie
zostan¹ zamkniête w nastawionym czasie, to
sygnalizowany jest stan alarmowy, a ch³odzenie zostaje ponownie za³¹czone.
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Zastosowania

Meble ch³odnicze
Otwarte meble ch³odnicze s¹ z regu³y przykrywane na noc. Je¿eli nie zostanie zmieniona nastawa temperatury, to po rozpoczêciu
pracy nocnej wyst¹pi nadmierne ch³odzenie
co skutkuje niepotrzebnym zu¿yciem energii.
Sterownik mo¿e byæ nastawiony na podniesienie temperatury zadanej w czasie pracy
nocnej, aby produkt nie by³ ch³odzony bardziej
ni¿ to jest niezbêdne. Dziêki zapisom rejestratora mo¿liwe jest przeœledzenie przebiegu
temperatury i znalezienie optymalnej wartoœci
nastway nocnego termostatu.
Lada delikatesowa
Funkcja termostatu modulowanego daje
dodatkowe korzyœci przy regulowaniu lady
delikatesowej w której znajduj¹ siê œwie¿e
produkty.
Dzia³anie normalnego termostatu daje o wiele
wiêksze wahania temperatury ni¿ dzia³anie
termostatu modulowanego.
Mniejsze zmiany temperatury daj¹ sta³¹
wilgotnoœæ, co minimalizuje ususzkê
produktów.

Gabloty ch³odnicze
W przestrzeni ch³odzonej oœwietlenie jest
niepo¿¹danym Ÿród³em ciep³a, które uk³ad
ch³odniczy musi dodatkowo usun¹æ.
Wy³¹czenie œwiat³a daje wiêc oszczêdnoœæ
energii. Funkcja zegara w sterowniku mo¿e
na przyk³ad automatycznie wy³¹czaæ œwiat³o
10 minut po godzinie zamkniêcia sklepu.

Przyk³ad rozmieszczenia elementów uk³adu sterowania dla komory ch³odniczej.
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Dimensions

Waga: 0.7 kg z podstaw¹ monta¿ow¹

Danfoss nie ponosi odpowiedzialnoœci za mo¿liwe b³êdy w katalogach, broszurach i innych materia³ach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez
uprzedzenia. Zamienniki mog¹ byæ dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach ju¿ uzgodnionych. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale s¹ w³asnoœci¹ odpowiednich
spó³ek. Danfoss, logotyp Danfoss s¹ znakami towarowymi DanfossA/S. Wszystkie prawa zastrze¿one.

Danfoss Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: (0-22) 755-06-06
Telefax: (0-22) 755-07-01
http://www.danfoss.pl
e-mail: chlodnictwo@danfoss.pl
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