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бутона, много  голям 
дисплей и интуитивно   
меню,  осигуряващи       
бърза и лесна   употреба        

ERC 21X интелигентен и многофункционален 
контролер за хладилни приложения   



1. Въведение 
 
1.1 Приложение 
 
ERC 21X  е интелигентен многофункционален контролер, 
отговарящ на всички съвременни изисквания за хладилни 
приложения. Контролерът е приложим за отопление, 
средно и ниско температурни хладилни инсталации, 
инсталации с естествено и електрическо обезскрежаване, 
както и с горещи пари. 
Типично приложение са вертикални  рекламни, търговски 
фризери и хладилници,  хладилни камери и други 
хладилни приложения. 
 
 
 
1.2 Кратко описание 
 
Контролерът ERC21X е снабден с четири бутона, голям 
дисплей, лесно и интуитивно меню и множество 
предварително зададени приложения. 
Контролерът има заложени множество иновативни 
защитни и експлоатационни  функции.  
Високо ефективното, вградено 16 A реле позволява 
директно управление, без да се налага междинно реле. 
Защитните функции предпазват от променливо 
захранващо напрежение и висока температура на 
кондензация.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3 Видове ЕRC 21X  
 
Предлагат се три вида ERC 21X със захранване  230 V / 50/60 Hz. 
– ERC 211: с едно реле за хладилни и отоплителни инсталации.  
– ERC 213: с три релета  за хладилни инсталации. 
– ERC 214: с четири релета  за хладилни инсталации.
 
1.3.1  ERC 211 
 
ERC 211 има един релеен изход и два входа (един 
аналогов и един програмируем аналогов / цифров).  
Контролерът може да се използва както за хладилни, 
така и за отоплителни приложения. 
Изход :  
– Реле 1: Компресор / електромагнитен вентил или 
малък нагревател с директно управление.  
Входове: 
– Вход 1: Главен температурен сензор (Sair).  
– Вход 2: Темп. сензор на кондензатора или цифров 
вход с функция от праметър  o02. 
 
 
 
1.3.2  ERC 213 
 
ERC 213 има три релета и общо четири входа 
(2 аналогови входа, 1 програмируем цифров / 
аналогов вход, 1 цифров) предназначен за 
хладилни приложения. 
Изходи: 
– Реле 1: Управление на компресор / ел. вентил.   
– Реле 2: Може да управлява обезскрежаване или да 
сигнализира авария. 
– Реле 3: Управление на вентилатор. 
Входове:   
– Вход 1: Главен температурен сензор (Sair). 
– Вход 2: Темп. сензор за обезскрежаване  (S5). 
– Вход 3: Темп. сензор на кондензатора (Sc) или 
цифров вход с функция от параметър  o02.  
– Вход 4: Цифров вход с функция от параметър “o37”. 
 
1.3.3  ERC 214 
 
ERC 214 има четири релета и общо четири входа 
(2 аналогови входа, 1 програмируем цифров / аналогов 
вход, 1 цифров) предназначен за хладилни приложения. 
Изходи:  
– Реле 1: Управление компресор / ел. вентил. 
– Реле 2: Управлява обезскрежаването. 
– Реле 3: Управление на вентилатор. 
– Реле 4: Може да се конфигурира за авария или 
осветление. 
Входове: 
– Вход 1: Главен температурен сензор (Sair). 
– Вход 2: Темп. сензор за обезкрежаване  (S5). 
– Вход 3: Темп. сензор на кондензатора (Sc) или цифров 
вход с функция от параметър  o02. 
– Вход 4: Цифров вход с функция от параметър“o37”.
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2. Ключови  функции 
 
2.1 Защита от нестабилно захранващо 
напрежение 
 
Защита от високо и ниско захранващо напрежение със 
задаване на ограниченията. При превишаване на 
горното ниво компресорът спира и след понижаването 
му отново се стартира. 
Когато напрежението падне под пар.”A74” 
компресорът не може да стартира. При работещ 
компресор, когато напрежението падне под пар.”A75” 
компресорът спира, но може да стартира когато 
напрежението надхвърли пар. “A74” и изтече 
минималното време за престой на компресор - пар. 
“C02”.  

 
Ограничение по  
високо ниво “А73” 
 
 
 
 
Ниско ниво за 
стартиране  на 
компресор “А74” 
 
Ниско ниво за 
работещ компресор 
“A75” 

 
 
 
 
 
 
2.2 Защита на компресора от често 
стартиране  
В менюто има параметри, регламентиращи 
минималното време за работа и за престой на 
компресора и те са приоритетни спрямо 
температурното задание. Това предпазва компресора 
от често включване, дори и от неправилна комутация 
на апаратурата.  
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2.3 Защита на компресора от висока 

температура на кондензация  
 
Ако кондензаторът е блокиран от замърсяване или 
някакъв предмет, това увеличава много температурата 
на кондензация и контролерът може да се настрои да 
предпази компресора с две нива на защита. 
 Когато температурата от сензора (Sc) се увеличи над 
“Pre alarm limit” пар. А37, излиза авария на дисплея, но 
само визуално без да се спира компресора. Това 
предупреждава, че се случва нещо нередно с 
кондензатора. Често причината е в силно замърсяване, 
повреден вентилатор или  поставени предмети пред 
кондензатора.  
Ако температурата спадне с 5К, аварията ще отпадне.  
Ако обаче температурата продължи да се увеличава над 
“Block limit” пар. А54, компресорът  ще спре и няма да 
тръгне повече, докато температурата не спадне под ”Pre 
alarm limit” пар. А37 намалено с още 5К( Pre alarm OK) и 
рестартиране на контролера (Изкл./Вкл. на 
захранването). 

 
 
 
 
 
 
 

Sc temperature °C    

Block limit    

Pre alarm limit    
Pre alarm OK    

   Sc temperature 
°C 

Compressor    

Pre alarm    
Block alarm    

T1 T2 T3 T4 

 
 
 
 
 
 
 



2.4 Предварително зададени приложения 
 
Предназначени са за лесно и бързо конфигуриране на контролера за специфицирани приложения, според 
контролираната температура, типа и метода на обезскрежаване.  
Когато потребителят избере някое приложение, контролерът зарежда съответните настройки и стойности на 
параметрите според конкретното приложение.   
Настройките на всички параметри са достъпни по всяко време.  
В допълнение на приложенията, всички контролери имат две стандартни приложения, едното с пълен лист от 
параметри (заводски настройки), а другото - със съкратен лист, които дават възможност клиента да направи 
собствени настройки на параметрите.  
 
!!! ЗАБЕЛЕЖКА: Когато сменяме предварително зададено приложение с друго приложение, задължително 
контролера трябва да се Изкл. от пар. “r12”=0. След като променим и изберем друго приложение за да 
започне контролера да функционира нормално трябва да го Вкл. от пар. “r12”=1.   
  
Предварително зададени приложения за ERC 211 

Приложение Режим  Описание Температурен 
диапазон Дефрост Край на 

дефроста 

App 0 Охлаждане 
Отопление  Няма предварителни настройки    

Аpp 1 Охлаждане  Средно температурни приложения без 
 обезскрежаване  4°С ÷ 20°С Няма Няма 

Аpp 2 Охлаждане  Средно температурни приложения с  
 естествено  обезскрежаване по време 2°С ÷ 6°С Естествен  Време 

App 3 Охлаждане  Средно  температурни приложения с  
 естествено  обезскрежаване по сензор 2°С ÷ 6°С Естествен Сензор Sair 

App 4 Отопление  Отоплителни приложения 20°С ÷ 60°С Няма Няма  

App 5 Охлаждане 
Отопление  

 Без предварителни настройки с намален  
 брой параметри     

 
App 1 за приложения за охлаждане, без необходимост от обезскрежаване.  
App 2 за средно температурни приложения с обезскрежаване от околната температура и прекратяване по време.  
App 3 за средно температурни приложения с обезскрежаване от околната температура и прекратяване по 
температура на главния сензор. 
App 4 за отоплителни системи.  
App 5 за приложения с редуциран брой параметри. 

 
ERC 211 - APP 1/2/3  ERC 211 - APP 4  
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Предварително зададени приложения за ERC 213 

Приложение Режим  Описание Температурен 
диапазон Дефрост Край на 

дефрост 
App 0 Охлаждане  Няма предварителни настройки    

Аpp 1 Охлаждане  Средно температурни приложения с  
 естествено обезскрежаване по време 2°С ÷ 6°С Естествен Време 

Аpp 2 Охлаждане  Средно температурни приложения с  
 електрическо обезскрежаване по време 0°С ÷ 4°С Електрически Време 

App 3 Охлаждане  Ниско температурни приложения с  
 електрическо обезскрежаване по време -26°С ÷ -20°С Електрически Време 

App 4 Охлаждане 
 Средно температурни приложения с  
 електрическо обезскрежаване по   
 температурен сензор S5 

0°С ÷ 4°С Електрически Сензор S5 

App 5 Охлаждане 
 Ниско температурни приложения с  
 електрическо обезскрежаване по   
 температурен сензор S5 

-26°С ÷ -20°С Електрически Сензор S5 

App 6 Охлаждане  Без предварителни настройки с намален  
 брой параметри     

 
App 1 за средно температурни приложения с обезскрежаване от околната температура и прекратяване по време. 
App 2 и 3 за средно и ниско температурни приложения с електрическо обезскрежаване и прекратяване по време. 
App 4 и 5 за средно и ниско температурни приложения с електрическо обезскрежаване и прекратяване по 
температура от сензор за обезскрежаване “S5”.  
App 6 за приложения с редуциран брой параметри. 
 
 
 

ERC 213 - APP 1 ERC 213 - APP 2-3 ERC 213 - APP 4-5  
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Предварително зададени приложения за ERC 214 

Приложение Режим  Описание Температурен 
диапазон Дефрост Край на 

дефроста 
App 0 Охлаждане  Няма предварителни настройки    

Аpp 1 Охлаждане  Средно температурни приложения с  
 естествено обезскрежаване по време 2°С ÷ 6°С Естествен Време  

Аpp 2 Охлаждане  Средно температурни приложения с  
 електрическо обезскрежаване по време 0°С ÷ 4°С Електрически Време 

App 3 Охлаждане  Ниско температурни приложения с  
 електрическо обезскрежаване по време -26°С ÷ -20°С Електрически Време 

App 4 Охлаждане 
 Средно температурни приложения с  
 електрическо обезскрежаване по   
 температурен сензор S5 

0°С ÷ 4°С Електрически Сензор S5 

App 5 Охлаждане 
 Ниско температурни приложения с  
 електрическо обезскрежаване по   
 температурен сензор S5 

-26°С ÷ -20°С Електрически Сензор S5 

App 6 Охлаждане  Без предварителни настройки с намален  
 брой параметри     

 
App 1 за средно температурни приложения с обезскрежаване от околната температура и прекратяване по време. 
App 2 и 3 за средно и ниско температурни приложения с електрическо обезскрежаване и прекратяване по време. 
App 4 и 5 за средно и ниско температурни приложения с електрическо обезскрежаване и прекратяване по 
температура от сензор за обезскрежаване “S5”.  
App 6 за приложения с редуциран брой параметри. 

 
                     ERC 214 - APP 1               ERC 214 - APP 2-3     ERC 214 - APP 4-5  
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2.5 Пулсираща функция при работа на вентилатора 
Това е енергоспестяваща функция. Когато компресорът е спрял, контролерът ще включва вентилатора по 
предварително зададен цикъл, като по този начин ще уеднаквява температурата в помещението, ще следи за 
нейното изменение и ще увеличи времето за престой на компресора.  
 

2.6 Обезскрежаване при необходимост 
Тази функция записва и усреднява температурата на изпарителя, от сензор S5, при спрял компресор, след 
достигната температура,  веднага след първите три обезскрежавания. Контролерът постоянно сравнява тази 
температура с актуалната на изпарителя. Ако разликата между тях надхвърли стойността на пар. “d30”, ще 
започне обезскрежаване. 
–– Може да се използва само в системи 1:1. 
–– Функцията е деактивирана при стойност на пар. “d30”= 20. 
–– Обезскрежаването ще започне само ако времето от последното такова е повече от ¼ от заложения интервал 
или 2 часа (което от двете е по-малко).  
–– Тази функция не се активира при следните случаи: 

– Pull down режим или Нощен режим. 
– Главния ключ пар.”r12” или през цифров вход контролерът е Изкл.  
– Контролерът е в ръчен режим на задействане на релетата. 
– Сензорът на изпарителя отчита температура по-висока от 0°C. 

 
 
 



2.5 Функция  PULL DOWN  
Ако се налага след дълги интервали от време на неработеща  хладилна инсталация или имаме необходимост от 
бързо охлаждане на продукцията, можем да използваме функцията PULL DOWN. При тази  функция заданието се 
изключва временно и инсталацията работи определен период от време, съгласно пар. “r96”. Има единствено 
ограничение по мин. температура, което задаваме в пар. “r97”. Когато температурата в   помещението достигне 
тази ограничителна температура, контролера спира компресора/ел. вентила и функцията PULL DOWN се 
прекратява. Можем да активираме функцията PULL DOWN чрез натискане и задържане на горния ляв бутон 
„Назад“ за повече от 3 секунди или чрез цифров вход, ако е настроен за тази функция. 
 
2.6 Самозаключване на дисплея  
Ако пет минути бутоните на дисплея не се ползват и е активиран пар.о76=yes, дисплеят се  самозаключва. Това 
предпазва от несъзнателна промяна на параметрите и настройките на контролера. Отблокирането става със 
задържане за 3сек. едновременно на бутоните Нагоре и Надолу. 
 
2.7 “Zero cross” функция 
Тази функция е налични за всички релета на контролера и гарантира превключването/включването им при 
преминаване на синусоидата на напрежението през нулата. Това води до минимално искрене между контактите 
и увеличава с до 30% живота на релетата,  и намалява смущенията в електрическата система. 
 
2.8 Температурни сензори 
Контролера може да работи с най-широко разпространените сензори а именно NTC 5 K, NTC 10 K, PTC 1000 при 
25°С и Pt1=Pt1000. Всички свързани сензори трябва да са от един вид и се задават в пар. o06 
 
2.9  Безплатен софтуер 
Danfoss A/S предлагат безплатен софтуер за конфигуриране на параметрите, запаметяване на настройки от 
контролери и следене в реално време работата на контролера. Софтуера е наличен на : 
 http://refrigerationandairconditioning.danfoss.com/support-center/apps-and-software/koolprog/ 
 
 

3. Дисплей и бутони  
 Функции на бутоните 

 
Натиснете и задръжте двата бутона, докато 
подавате захранващо напрежение. Контролерът 
ще зареди заводските  настройки (App.0). 
На дисплея се показва “FAC” (FACTORY  RESET)  

 

Еднократно натискане: Нагоре 
Натискане и задържане: Вкл./Изкл. 

  

Еднократно натискане: Надолу 
Натискане и задържане: Обезскрежаване 
Натискане за 1 сек.: Темп. на датчик S5 

 

Еднократно натискане: Назад 
Натискане и задържане: “PULL-DOWN”  

Еднократно натискане: Задание (мига) 
Натискане и задържане: Влизане в меню 

 Икони на дисплея 

 
Нощен режим 

 
Вентилаторът работи 

 

Компресорът работи 
Когато мига – “PULL-DOWN” режим 

 
Активна авария 

 
Обезскрежаване 

 
Температурата се измерва в  °C или °F  

 
4. Бързо конфигуриране при първоначално пускане 
 
– Стъпка 1: Подаваме захранване на контролера 
 
– Стъпка 2: Стартиране на менюто за бързо конфигуриране 
През първите 30 секунди след подаване на захранване натиснете и задръжте за 3 сек. бутон „Назад/Pull-Down“. 
Това автоматично ще изключи контролера посредством пар. “r12”=0. 
 
– Стъпка 3: Избор на предварително зададени приложения в пар.  “o61”  
На дисплея ще се изпише параметър “o61”. Натиснете бутон “SET” за влизане в параметъра. На дисплея ще се 
покаже мигащо  “AP0”. Достигнете  до желаното приложение посредством бутони  „Нагоре“ и „Надолу“. За да 
потвърдите новото приложение натиснете бутон  “SET” и излезте от параметъра. 
Контролера зарежда параметрите и стойностите, съответстващи на нашето приложение. 
 
 
 



– Стъпка 4: Избор на тип сензор “o06”, който ще използваме  
Натиснете бутон „Надолу“ и на дисплея автоматично се показва параметъра за избор на сензор “o06”. Натиснете 
бутон “SET”, за да влезете в параметъра. Стойността на параметъра започва да мига (напр. “n10”). Обхождаме 
видовете сензори с бутоните Нагоре/Надолу (n5=NTC 5 K, n10=NTC 10 K, Ptc=PTC, Pt1=Pt1000) и когато стигнем до 
нашия вид го запаметяваме с натискане на бутона “SET”. 
ЗАБЕЛЕЖКА: всички сензори трябва да са от един вид.  
  
– Стъпка 5: Настройване на релеен изход 4 (DO4) от пар. “o36” (само за модела ERC 214).  
С натискане бутона Надолу отидете на пар. “o36”. Натиснете бутон  “SET”, за да видите стойностите му. Можем да 
избираме осветление “Lig” или авария “ALA” и след това записваме промяната с бутон “SET”.  
Контролерът автоматично се рестартира и започва да регулира процеса. 
 

5. Структура на менюто 
 
 
 
 
                                                                                                     Бутон “SET”: натиснете и задръжте за 3 секунди, 
                                                                                                     за да влезете в групите параметри  
      1.Група параметри 
 
 
 
 
        Парола (ако е въведена)  

                                                                                                                                                                                          3.Стойност на 
                                                                                                                                                                                             Параметъра 
 

 
              Статус “вход”                                                           2.Параметър  

                                                            Бутон “SET” →                                                                                                        App0 ÷ App6 
 

           Групи параметри                                               Главен  ключ: Вкл./Изкл. 
                                              
                                                                                                                                               Бутон “SET” → 
 

                                                                                                Тип приложение                                                                      App.0 

 
 
 
 

                                                                                                   Тип на сензора                                                                App0 ÷ App6 
                                                                                                                         
 
                                                                                                                                        Обхождане на  
                                                                                                                                          параметрите                                                   
 
 
 

                                                                                             Конфигуриране DO4 
                                                                                         (само за модел ERC 214) 
 
 
 
                                                Обхождане  на      
                                            групите параметри 
 



5.1 Настройване на заданието 
 

 
(кратко натискане) SET: заданието започва да мига.  

 

 
                                                        Нагоре/Надолу: променете заданието до желаната стойност. 
 
 

 
Натиснете SET: запазване на промените. Дисплеят показва измерваната 
температура. 

 
 
5.2 Ръчно стартиране на обезскрежаване 
 
 

      Бутон Обезскрежаване: натиснете и задръжте за 3сек. за стартиране на дефрост. 
         На дисплея ще се покаже зададеното в пар. о91   (“-d-“ по заводски настройки).  

 
 
Ако по време на Обезскрежаване натиснете и задържите бутона, това ще 
прекрати процеса предварително.  

 
5.3 Стартиране на режим “PULL DOWN” 
 

 Бутон PULL DOWN: натиснете и задржте за 3сек. за стартиране на режима. 
 

 
На дисплея се изписва “Pud”за 3сек. 

   Иконата за PULL DOWN режима премигва по време на режима 
За да прекратите PULL DOWN натиснете и задръжте бутона за 3сек. 
 

5.4 Показване на активна авария 
 

 При активна авария температурата и кода на аварията  
се редуват  на дисплея, и отделно свети иконата за авария. 

 
5.5 Отблокиране на клавиатурата 
 
                                             - След пет минути без активност на бутоните, той се самозаключва ( пар.о76=yes).  

- Когато бутоните са заключени при натискането им, на дисплея се показва “LoC”. 
- Натиснете едновременно бутоните Нагоре и Надолу и ги задръжте за 3 сек. за 
отблокиране на клавиатурата. На дисплея ще се покаже “unl”за 3сек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.         Параметри за ERC 211 
6.1      Параметри за ERC 211 

Параметър на ERC 211 Код Мин. Макс. Единица App.0 App.1 App.2 App.3 App.4 App.5 
Configuration cFg          
Главен ключ:  
-1=сервиз, 0=Изкл., 1=Вкл. r12 -1 1  1 1 1 1 1 1 

Предварително настроени приложен. о61 АР0 АР5  АP0 AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 
Тип на сензора: n5=NTC5K, Ptc=PTC 
n10=NTC10k, Pt1=Pt1000 o06 n5 Pt1  n10 n10 n10 n10 n10 n10 

Reference / Termostat - Задание r--          
Температурно задание r00 -100.0 200.0 °С/°F 2.0 8.0 4.0 4.0 40.0 2.0 
Диферент / хистерезис r01 0.1 20.0 K 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
Минимална стойност на заданието r02 -100.0 200.0 °С/°F -35.0 4.0 2.0 2.0 20.0 -35.0 
Макс. стойност на заданието r03 -100.0 200.0 °С/°F 50.0 20.0 6.0 6.0 60.0 50.0 
Корекция на показанието на диспл. r04 -10.0 10.0 K 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Единица на показанието на диспл. r05 °С °F  °С °С °С °С °С °С 
Корекция на главния сензор Sair r09 -20.0 20.0 K 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Главен ключ:  
-1=сервиз, 0=Изкл., 1=Вкл. r12 -1 1  1 1 1 1 1 1 

Корекция на заданието при 
включване на  „нощен режим“ r13 -50.0 50.0 K 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Корекция в заданието r40 -50.0 50.0 K 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Продължителност на “Pull down” r96 0 960 Min 0  0 0   
Ограничение на температурата в 
режим “Pull down” r97 -100.0 200.0 °С/°F 0.0  0.0 0.0   

Alarm - Аварии А--          
Закъснение на авария по темпера- 
турата при нормални условия А03 0 240 Min. 30 45 45 45 30 30 

Закъснение на авария по темп. при 
Обезскежаване, “pull down” и старт А12 0 240 Min 60 60 90 90 60 60 

Ограничение по висока температура  А13 -100.0 200.0 °С/°F 8.0 16 10 10 80 8.0 
Ограничение по ниска температура  А14 -100.0 200.0 °С/°F -30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -30.0 
Закъснение при активиране на DI 1 А27 0 240 Min. 30 30 30 30 30 30 
Висока температура на кондензатора А37 0 200.0 °С/°F 80 80 80 80 80  
Спиране поради висока температура 
на кондензатора А54 0 200.0 °С/°F 85 85 85 85 85  

Защита от входящото напрежение А72 no yES  no no no no no no 
Минимално напрежение при вкл. А73 0 270 V 0 0 0 0 0 0 
Минимално напрежение при работа А74 0 270 V 0 0 0 0 0 0 
Максимално напрежение при работа А75 0 270 V 270 270 270 270 270 270 
Defrost – Обезскрежаване d--          
Вид обезскрежаване : 
No=няма/изкл., nAt=натурално d01 no nAt  no no nAt nAt no no 

Темп. на спиране на обезскрежаване d02 0.0 50.0 °С/°F 6.0 - - 8.0 - 6.0 
Интервал между обезскрежаванията d03 0 240 Hours 8 - 6 6 - 8 
Макс. време за обезскрежаване  d04 0 480 min 30 - 45 6 - 30 
Закъснение на обезскрежаването при 
пускане или чрез DI1 d05 0 240 min 0 - 0 0 - - 

Време за оттичане на конденза d06 0 60 min 0 - 0 0 - - 
Спиране на обезскрежаването 
non=по време, Air=по сензор Sair d10 non Air  non - non Air - Non 

Стартиране обезскреж. по работни 
часове на компресора 0=изкл. d18 0 96 hours 0 - 0 0 - - 

Обезскрежаване след “pull down” 
0=изкл. d30 0 960 min 0 - 0 0 - - 

Compressor – Компресор c--          
Минимално време за работа C01 0 30 min 0 0 0 0 0 0 
Минимално време за престой C02 0 30 Min 2 2 2 2 2 2 
 
 
 

          



           
Име на параметъра за ERC 211 Код Мин. Макс. Единица App.0 App.1 App.2 App.3 App.4 App.5 
Compressor – Компресор c--          
Закъснение при изкл. на компресора C04 0 15 min 0 0 0 0 0 0 
Функция “Zero crossing” C70 no Yes  Yes Yes Yes Yes Yes Yes 
Others – Други функции о--          
Закъснение на DO при първоначално 
пускане на контролера о01 0 600 min 5 5 5 5 5 5 

Конфигуриране на DI1: 
oFF = не се използва 
Sdc = показване статуса на DO  
doo = отворена врата без спиране 
doA = отворена врата със спиране 
SCH = главен ключ вкл. / изкл. 
nig = превключване day/night режим  
rFd = промяна на заданието 
EAL = външна авария 
dEF = обезскрежаване 
Pud = “pull down”,  
Sc = condenser sensor 

о02 oFF Sc  oFF oFF oFF oFF oFF oFF 

Адрес за комуникация о03 0 247  0 0 0 0 0  
Парола о05 0 999  no no no no no No 
Тип на сензора: n5=NTC5K, Ptc=PTC 
n10=NTC10k, Pt1=Pt1000 о06 n5 Pt1  n10 n10 n10 n10 n10 n10 

Охлаждане / Отопление о07 rE Ht  rE rE rE rE Ht rE 
Точност на показване на дисплея: 
0.1=през 0.1 отчитане, 0.5=0.5, 1.0=1.0 о15 0.1 1.0  0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Брояч вкл. на DO1 ( x 100 ) о23 0 999  0 0 0 0 0 - 
Предварително настроени прил. о61 АР0 АР5  АP0 AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 
Зареждане на фабрични настройки о67 no yES  no no no no no no 
Показания на дисплея при обезскреж.
Air=Температурата от Sair 
FrE=последната темп. преди вкл. 
-d- = ще показва “–d-“ 

о91 Air -d-  -d-  -d- -d-   

Polarity – Поляритет P--          
Поляритет на DI1 : nc=нормално затв. 
no=нормално отворен Р73 nc no  no no no no no no 

Заключване на бутоните Р76 no yES  no no no no no  
Readouts–Информация за контролера u--          
Статус на контролера 
S0=охлажда / подгрява (норм. работа)
S2= изчаква пар.С01 – компресор ОN 
S3= изчаква пар.С02 – компресор ОFF 
S4= изчаква пар.d06 – оттичане  
S10= спряно охлаждане 
S11= спрял – достигната температура 
S14= обезскрежаване 
S17= отворена врата (DI1) 
S20= аварийно охлаждане 
S25= ръчно управл. на релетата 
S30= режим „pull down” 

u00 S0 S32        

Темп. главен сензор Sair u01 -100.0 200.0 °С/°F       
Главно задание u02 -100.0 200.0 °С/°F             
Вход DI1 u10 oFF on        
Нощен режим u13 oFF on        
Температура на кондензатора u09 -100.0 200.0 °С/°F       
Състояние DO1 u58 oFF on        
Версия на софтуера u59 000 999        
Състояние  реле за обезскреж. u60 oFF on        
Състояние  реле за авария u62 oFF on        

 
 
 



6.2      Параметри за ERC 213 и ERC 214 

Параметър на ERC 213 / 214 Код Мин. Макс. Единица App.0 
(Def.) App.1 App.2 App.3 App.4 App.5 App.6 

Configuration cFg           
Главен ключ:   
-1=сервиз, 0=Изкл., 1=Вкл. r12 -1 1  1 1 1 1 1 1 1 

Предварително зададени приложения о61 АР0 АР5  АP0 AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6 
Тип на сензора: n5=NTC5K, Ptc=PTC 
n10=NTC10k, Pt1=Pt1000 o06 n5 Pt1  n10 n10 n10 n10 n10 n10 n10 

Конфигуриране на DO4 : 
Lig=осветление, ALA=авария 
(само за ERC 214) 

o36 Lig ALA  Lig Lig Lig Lig Lig Lig Lig 

Reference / Termostat – Задание r--           
Температурно задание r00 -100.0 200.0 °С/°F 2.0 4.0 2.0 -24.0 2.0 -24.0 2.0 
Диферент / хистерезис r01 0.1 20.0 K 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
Минимална стойност на заданието r02 -100.0 200.0 °С/°F -35.0 2.0 0.0 -26.0 0.0 -26.0 -35.0 
Макс. стойност на заданието r03 -100.0 200.0 °С/°F 50.0 6.0 4.0 -20.0 4.0 -20.0 50.0 
Корекция на показанието на дисплея r04 -10.0 10.0 K 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Единица на показанието на дисплея r05 °С °F  °С °С °С °С °С °С °С 
Корекция на главния сензор Sair r09 -20.0 20.0 K 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Главен ключ:  
-1=сервиз, 0=Изкл., 1=Вкл. r12 -1 1  1 1 1 1 1 1 - 

Корекция на заданието при включване 
на  „нощен режим“ r13 -50.0 50.0 K 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Корекция в заданието (актив. oт DO1) r40 -50.0 50.0 K 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Продължителност на “Pull down” r96 0 960 min 0 0 0 0 0 0  
Ограничение на температурата в 
режим “Pull down” r97 -100.0 200.0 °С/°F 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Alarm – Аварии А--           
Закъснение на авария по темп. при 
нормални условия А03 0 240 min. 30 45 30 30 30 30 30 

Закъснение на авария по темп. при 
обезскежаване, “pull down” и старт А12 0 240 min 60 90 60 60 60 60 60 

Горно ограничение за темп. задание А13 -100.0 200.0 °С/°F 8.0 10.0 8.0 -15.0 8.0 -15.0 8.0 
Долно ограничение на темп. задание  А14 -100.0 200.0 °С/°F -30.0 0.0 -2.0 -30.0 -2.0 -30.0 -30.0 
Закъснение при активиране на DI 1 А27 0 240 min. 30 30 30 30 30 30 30 
Висока температура на кондензаторa А37 0 200.0 °С/°F 80 80 80 80 80 80 - 
Спиране поради висока температура 
на кондензатора А54 0 200.0 °С/°F 85 85 85 85 85 85 - 

Защита от входящото напрежение А72 no yES  no no no no no no no 
Мин. напрежение при включване А73 0 270 V 0 0 0 0 0 0 0 
Мин. напрежение при работа А74 0 270 V 0 0 0 0 0 0 0 
Макс. напрежение при работа А75 0 270 V 270 270 270 270 270 270 270 
Defrost – Обезскрежаване d--           
Вид обезскрежаване : 
no=няма/изкл., nAt=натурално 
EL=електрически, gAS= гор. пари 

d01 no nAt  EL nAt EL EL EL EL EL 

Темп. на спиране на обезскрежаване d02 0.0 50.0 °С/°F 6.0 - - - 6.0 6.0 6.0 
Интервал между обезскрежавания d03 0 240 hours 8 6 8 12 8 12 8 
Макс. време за обезскрежаване  d04 0 480 min 30 45 15 15 30 30 30 
Закъснение на начало на обезскреж. 
при старт на ERC или чрез DI1 d05 0 240 min 0 0 0 0 0 0 - 

Време за оттичане на конденза  d06 0 60 min 0 0 0 0 0 0 5 
Спиране на обезскрежаването 
non=по време, Air=по сензор Sair, 
dEF=S5 датчик за обезкрежаване 

d10 non dEF  non non non non dEF dEF Non 

Стартиране по работни часове на 
компресора 0=изкл. d18 0 96 hours 0 0 0 0 0 0 - 

Обезскрежаване при необходимост 
20.0=Изкл. d19 0.0 20.0 K 20.0 - - - 20.0 20.0 - 

            
            



Име на параметъра за ERC 213 Код Мин. Макс. Единица App.0 App.1 App.2 App.3 App.4 App.5 App.6 
Обезскрежаване след “pull down” 
0=изкл. d30 0 960 min 0 0 0 0 0 0 - 

Fan - Управление на вентилатори F--           
Работа на вентилатори при изкл. 
компресор : FFc=следва компресора 
FAo=винаги вкл., FPL=пулсираща 
работа  

F01 FFc FPL  FAo FAo FAo FAo FAo FAo FAo 

Спиране при температура на 
изпарителя (50.0=Изкл.) F04 -50.0 50.0 °С/°F 50.0 - - - 50.0 50.0 - 

Работа по време на пулсации F07 0 15 min 2 2 2 2 2 2  
Изкл. по време на пулсации F08 0 15 min 2 2 2 2 2 2  
Compressor – Компресор c--           
Минимално време за работа C01 0 30 min 0 0 0 0 0 0 0 
Минимално време за престой C02 0 30 min 2 2 2 2 2 2 2 
Закъснение при изкл. на компр. C04 0 15 min 0 0 0 0 0 0 1 
Функция “Zero crossing” C70 no yES  yES yES yES yES yES yES yES 
Others – Други функции о--           
Закъснение на DO при стартиране на 
контролера о01 0 600 min 5 5 5 5 5 5 5 

Конфигуриране на DI1:   
oFF = изключен 
Sdc = показване статуса на DO  
doo = отворена врата без спиране 
doA = отворена врата със спиране 
SCH = главен ключ вкл. / изкл. 
nig = превключване дневен / нощен  
режим  
rFd = промяна на заданието 
EAL = външна авария 
dEF = обезскрежаване 
Pud = “pull down”,  
Sc = condenser sensor 

о02 oFF Sc  oFF oFF oFF oFF oFF oFF oFF 

Адрес за комуникация о03 0 247  0 0 0 0 0 0  
Парола о05 0 999  no no no no no no no 
Тип на сензора: n5=NTC5K, Ptc=PTC 
n10=NTC10k, Pt1=Pt1000 о06 n5 Pt1  n10 n10 n10 n10 n10 n10  

Точност на показване на дисплея: 
0.1=през 0.1 отчитане, 0.5=0.5, 1.0=1.0 о15 0.1 1.0  0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Брояч вкл. на DO1 ( x 100 ) о23 0 999  0 0 0 0 0 0 - 
Брояч вкл. на DO2 ( x 100 ) о24 0 999  0 0 0 0 0 0  
Брояч вкл. на DO3 ( x 100 ) о25 0 999  0 0 0 0 0 0  
Брояч вкл. на DO4 ( x 100 ) 
(само за ERC 214) о26 0 999  0 0 0 0 0 0  

Конфигуриране на DO4 : 
Lig=осветление, ALA=авария 
(само за ERC 214) 

o36 Lig ALA  Lig Lig Lig Lig Lig Lig Lig 

Конфигуриране на DI2: 
-същите възможности като на DI1 
описани в пар. о02  

o37 oFF Sc  oFF oFF oFF oFF oFF oFF oFF 

Управление на осветлението 
on=винаги вкл., dAn= ден/нощ, 
doo=при отваряне на вратата 

o38 on doo  on on on on on on on 

Предварително настроени 
приложения о61 АР0 АР5  АP0 AP1 AP2 AP3 AP4 AP5  

Зареждане на фабрични настройки о67 no yES  no no no no no no  
Показания на дисплея при обезскр. 
Air=Температурата от Sair 
FrE=последната темп. преди вкл. 
-d- = ще показва “–d-“ 

о91 Air -d-  -d- -d- -d- -d- -d- -d- -d- 

            
            



Име на параметъра за ERC 213 Код Мин. Макс. Единица App.0 App.1 App.2 App.3 App.4 App.5 App.6 
Polarity – поляритет P--           
Поляритет на DI1 : nc=нормално 
затворен, no=нормално отворен Р73 nc no  no no no no no no no 

Поляритет на DI2 : nc=нормално 
затворен, no=нормално отворен Р74 nc no  no no no no no no no 

Промяна поляритета на реле авария: 
0=нормално, 1=обратно задействане Р75 0 1  0 0 - - - -  

Заключване на бутоните Р76 no yES  no no no no no no  
Readouts – информация за контролера u--           
Статус на контролера 
S0=охлажда/подгрява 
S2=изчаква пар.С01 – компресор ОN 
S3= изчаква пар.С02 – компресор ОFF 
S4= изчаква пар.d06 – оттичане  
S10= спряно охлаждане 
S11= спрял – достигната темп. 
S14= обезскрежаване 
S15= закъснение на вентилатора след 
обезскрежаване 
S17= отворена врата (DI1) 
S20= аварийно охлаждане 
S25= ръчно управл. на релетата 
S30= режим „pull down” 
S32= закъснение на релетата при 
първоначален пуск 

u00 S0 S32         

Темп. главен сензор Sair u01 -100.0 200.0 °С/°F        
Главно задание u02 -100.0 200.0 °С/°F        
Температура на сензора за 
обезскрежаване S5 u09 -100.0 200.0 °С/°F        

Вход DI1 u10 oFF on         
Нощен режим u13 oFF on         
Температура на кондензатора u09 -100.0 200.0 °С/°F        
Състояние реле компресор DO1 u58 oFF on         
Версия на софтуера u59 000 999         
Състояние  реле за обезскреж. u60 oFF on         
Състояние  реле за авария u62 oFF on         
Състояние реле за осветление 
(само за ERC 214) u63 oFF on         

Версия на софтуера u80 000 999         
 
 

7. Кодове за авария   
Причина  Код авария 
Повреда главен температурен сензор (Sair) .  E29  
Повреда температурен сензор обезскрежаване (S5)  E27  
Повреда температурен сензор за кондензатора (Sc) E30  
Авария висока температура A01  
Авария ниска температура A02  
Авария високо напрежение A99  
Авария ниско напрежение AA1  
Авария висока температура на кондензация  A61  
Авария отворена врата A04  
Авария готовност A45  
Външна авария през цифров вход DI  A15  
 
 
 
 



8. Отстраняване на проблеми   
Проблем  Причина Решение 

Компресорът не стартира въпреки 
високата температура. 

Изчаква време за задължителен 
престой. 

Проверете пар. “C02” . 

Контролерът е в режим 
обезскрежаване. Свети иконата на 
дисплея за обезскрежаване. 

Проверете пар.“d03” . 
Проверете пар. “d19” . 
Може да се прекъсне с натискане и 
задържане на бутон „Надолу/ 
Обезскрежаване“ . 

Захранващото напрежение е извън 
зададените граници. 

Проверете пар. “A72” . 
Проверете пар. “A73” . 
Проверете пар. “A75” . 

Обезскрежаването не стартира по 
предварителния график. 

Контролерът е в режим Pull Down . Проверете пар. “r96”.  

Режим Pull Down не стартира. 
Pull-down продължителността е 0 . 
Pull-down температурата е по-
висока от настоящото задание. 

Проверете пар. “r96” . 
Проверете пар. “r97” . 

Показва  грешна температура на 
дисплея. 

Избран е неправилен тип 
температурен сензор. 
Дълги кабели на темп. сензор. 

Проверете параметър “o06”. 
Ако грешката е малка можете да я 
коригирате с пар. “r09” . 
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