
Regulatory temperatury z serii ERC 21X

4 przyciski, 
duży wyświetlacz  
i intuicyjna struktura 
menu zapewniają 
wygodną obsługę.

Prostota sterowania temperaturą 
i zarządzania odtajaniami — liczne 
funkcje i korzyści
ERC 21X to uniwersalne sterowniki zaprojektowane tak, by spełniać wymagania nowoczesnych 
instalacji chłodniczych. 

Rodzina sterowników ERC składa się z:
ERC 211: Regulator jednoprzekaźnikowy przeznaczony do chłodzenia i ogrzewania
ERC 213: Regulator trójprzekaźnikowy przeznaczony do chłodzenia ze sterowaniem  wentylatorem
ERC 214:  Regulator czteroprzekaźnikowy przeznaczony do chłodzenia ze sterowaniem wentylatorem

www.danfoss.com/erc



Innowacyjne technologie  
i inteligentne chłodzenie
Termostat
• Regulator dwupołożeniowy.
• Tryby dzienny i nocny, praca ciągła, tryb 

awaryjny
• Fabryczne aplikacje
• Zgodność z wieloma rodzajami czujników  

(NTC 5K i 10K, Pt1000, PTC)

Odtajanie
• Naturalne, elektryczne i przy użyciu gorącego gazu
• Odtajanie na żądanie
• Inicjowane przyciskiem, poprzez wejście DI lub 

na podstawie czasu pracy sprężarki
• Zakończenie odtajania czasowe, na podstawie 

temperatury lub przy użyciu przycisku

Sprężarka
• Przełączanie przekaźnika przy przejściu 

sinusoidy napięcia przez zero 
• Zabezpieczenie napięciowe
• Liczniki minimalnego czasu pracy i postoju 

— ochrona przed zbyt częstym załączaniem/
wyłączaniem

• Przekaźnik o obciążalności  16 A umożliwia 
bezpośrednie sterowanie pracą sprężarek  o 
mocy 2 HP

Wentylator parownika
• Przełączanie przekaźnika przy przejściu 

sinusoidy napięcia przez zero
• Opóźnienie startu  wentylatora
• Inteligentne steroanie pracą wentylatora 

parownika zapewniające zmniejszone zużycie 
energii

• Wyłączanie wentylatora przy nadmiernej 
temperaturze parownika

Alarmy
• Alarm wysokiej i niskiej temperatury
• Alarm uszkodzenia czujnika
• Alarm zbyt wysokiego/niskiego napięcia
• Sygnaliziacja zabrudzoonego skraplacza
• Alarm otwarcia drzwi
• Wejście zewnęrzngo sygnału alarmu

Uniwersalne wejścia DI
• Start odtajania sygnałem na jednym z uniwer-

slanych wejść DI 
• Sterowanie trybem pracy dzień/noc, wyłącznik 

główny
• Zmiana (przesunięcie) nastawy termostatu
• Tryb pracy ciągłej

Wyświetlacz i programowanie
• Większy i wygodny wyświetlacz LED
• Wyświetlanie temperatury w °C i °F
• Odczyt wartości parametrów i kodów alarmów

Inne funkcje
• Zabezpieczenie hasłem
• Wyłącznik drzwiowy z sygnalizacją alarmu
• Opóźnienie wyjść przy włączaniu zasilania
• Funkcja blokowania i odblokowywania 

klawiatury
• Izolacja galwaniczna:
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Zalety

Aplikacje i przyłącza elektryczne
Poniższy przykład przedstawia fabryczne aplikacje dla wersji czteroprzekaźnikowej (ERC-
214) i schemat połączeń elektrycznych. Użytkownik może szybko skonfigurować wybraną 
standardową aplikację lub dokonać nastaw wybranych parametrow  spośró wszystkich 
dostęnych w menu sterownika.

APLI
KACJA 

Opis Temperatura 
Typ 

odtajania 
Koniec 

odtajania

1
Średniotemperaturowe (od 2 do 6°C) urządzenia chłodnicze ze 
sterowaniem pracą wentylatora parownika i  odtajaniem naturalnym 
(czasowym) 

Średnia Naturalne Czas 

2
Średniotemperaturowe (od -0 do -4°C) urządzenia chłodnicze ze 
sterowaniem pracą wentylatora skraplacza i odtajaniem elektrycznym 
(sterowanym czasowo)

Średnia Elektryczne Czas 

3
Niskotemperaturowe (od -26 do -20°C) urządzenia chłodnicze z  odtajaniem 
elektrycznym (sterowanym czasowo)

Niska Elektryczne Czas 

4
Średniotemperaturowe (od 0 do 4°C) urządzenia chłodnicze ze 
sterowaniem pracą wentylatora parownika z odtajaniem elektrycznym  
(z czujnikiem końca odtajania)

Średnia Elektryczne Temp. 

5
Niskotemperaturowe (od -26 do 20°C) urządzenia chłodnicze ze 
sterowaniem pracą wentylatora parownika z odtajaniem elektrycznym  
(z czunikiem końca odtajania)

Niska Elektryczne Temp. 

Łatwość obsługi
Cztery przyciski, prosta struktura 
menu i fabryczne aplikacje 

zapewniają pierwszorzędną łatwość obsługi.

Efektywność energetyczna
Odtajanie na żądanie i inteligentne 
sterowanie pracą wentylatora 

parownika zapewniają niskie zużycie energii.

Ochrona urządzenia
 Specjalne funkcje,

Prosta instalacja
Przekaźnik o obciążalności 16 A 
umożliwia bezpośrednie 

sterowanie pracą sprężarek o mocy 2 Hp, 
bez dodatkowych przekaźników. Szeroka 
gama zgodnych czujników zapewnia dużą 
elastyczność instalacji.
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