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Katalog Sterownik do parowników przemys³owych
typu AKC 24P2

Wprowadzenie AKC 24P2 jest sterownikiem, który reguluje ilo�æ
czynnika ch³odniczego dostarczanego do parow-
ników przemys³owych. Mo¿e on sterowaæ dwo-
ma oddzielnymi elektronicznymi zaworami roz-
prê¿nymi AKV albo AKVA.
Sygna³ przegrzania jest mierzony przez czujnik
AKS Pt 1000 i przetwornik ci�nienia AKS 32.

AKC 24P2 zapewnia optymaln¹, zale¿n¹ od
sygna³u przegrzania, ilo�æ czynnika ch³odni-
czego dostarczanego do parownika w warun-
kach zmiennego obci¹¿enia.

Sterownik mo¿e byæ obs³ugiwany za pomoc¹
programatora podrêcznego AKA 21, albo przez
komputer PC  z oprogramowaniem AKM.

Zasada Stopieñ otwarcia zaworu AKV/A jest zmieniany
w zale¿no�ci od sygna³u przegrzania. Sterownik
steruje prac¹ zaworu rozprê¿nego w sposób za-
pewniaj¹cy przez ca³y czas optymalne przegrza-
nie w parowniku. Dzia³anie jest adaptacyjne  i za-
pewnia sta³e, minimalne dopuszczalne przegrza-
nie (MSS).

Zakres zmienno�ci przegrzania jest ograniczony
przez warto�ci minimalnego i maksymalnego
dopuszczalnego przegrzania (SHmin, SHmax).
Jednak¿e przy niskim obci¹¿eniu dopuszczone
jest jeszcze ni¿sze przegrzanie. ("SH close")
Je�li dobrany zawór jest przewymiarowany mo¿-
liwe jest programowe ograniczenie stopnia jego
otwarcia. Do tego celu s³u¿y parametr "AKV max"
(maksymalny stopieñ otwarcia AKV)

Przy nastawieniu AKV max = 100%, stopieñ
otwarcia zaworu odpowiada normalnym warun-
kom regulacji. Przy ni¿szej nastawie stopieñ ot-
warcia  zaworu jest odpowiednio zmniejszany,
ograniczaj¹c tym samym jego wydajno�æ.
Jednocze�nie granica SHmin  jest odpowiednio
obni¿ana.

Zasilanie 24 V pr¹du przemiennego +15/-15%, 50/60 Hz

2 wej�cia temperatury PT 1000 AKS 21
Wej�cia

2 wej�cia przetwornika ci�nienia AKS 32. Odpowiedni zakres ci�nieñ

2 wej�cia cyfrowe Start/stop sekcji A i B

Wyj�cia 2 wyj�cia triak dla AKV/AKVA 24 V pr¹du przemiennego

1 zestyk alarmowy beznapiêciowy

Transmisja Standard RS 485

danych Protokó³ DANBUSSâ

Obs³uga Obs³uga za pomoc¹ programatora podrêcznego AKA21 albo komputera PC z oprogramowaniem AKM

Temperatura Podczas pracy -10 do + 55°C
otoczenia Podczas transportu -50 do +70°C

Materia³ Anodowane aluminium

Obudowa Stopieñ ochrony IP10, VBG

Monta¿ Do mocowania na �cianie lub szynie DIN
Mocowanie dostarczane ze sterownikiem

Waga 2 kg

Dane techniczne
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Dyrektywa kompatybilno�ci elektromagnetycznej 89/336/EEC
Dyrektywa kompatybilno�ci elektromagnetycznej 93/31/EEC
EN 50081-1
EN 50082-1

Atesty/Normy

Zamawianie Typ Funkcja Nr kodowy

AKC 24P2        Sterownik AKC24P2 084B2028

AKA 21             Programator podrêczny 084B2002

Wymiary

Danfoss nie ponosi odpowiedzialno�ci 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 w³asno�ci¹ odpowiednich
spó³ek. Danfoss, logotyp Danfoss s¹ znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrze¿one.
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