
REFRIGERATION AND 
AIR CONDITIONING

EKC 414A1 meubel/celregelaar
De EKC414 regelaars kunnen voor een groot aantal verschillende toepassin-
gen worden gebruikt; van een temperatuur- en ontdooiregeling tot meer ge-
avanceerde toepassingen zoals aansturing van een elektronisch expansieventiel, 
regelen van de ventilatoren, inschakelen van de verlichting bij het openen van 
een koel/vriescel, het openen van de rolgordijnen bij wandkoelmeubelen en 
anti-condensregeling voor het glas van diepvrieskasten. Via een extern signaal 
kan worden overgeschakeld op een tweede temperatuurinstelling.
Verder ondersteunt de regelaar optimalisatiefuncties. Zonder concessies te doen 
aan de kwaliteit van het te koelen product, wordt continue getracht het ener-
gieverbruik van de gehele koelinstallatie zo laag mogelijk te houden.
Door het gebruik van het elektronisch expansieventiel hebt u de beschikking 
over verbeterde diagnosefuncties bij servicewerkzaamheden.
Compact ontwerp; De regelaar biedt 2 digitale ingangen, 4 temperatuur-
ingangen, 1 drukopnemeringang en 6 uitgangen. Mits aangesloten op dezelfde 
zuigleiding kan men volstaan met 1 drukopnemer per 10 regelaars. De voe-
dingsspanning van de regelaar is 230V en de regelaar is standaard voorzien van 
een communicatiemodule. Een extern display kan worden aangesloten voor het 
uitlezen en instellen van de parameters.
HACCP en EN441-13; De nauwkeurigheid van de temperatuurmeting in combi-
natie met een Pt1000 sensor voldoet aan de EN 441-13
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Functies

Inspuiting verdamper
- Elektronisch geregeld expansieventiel
- Adaptieve MSS regeling van de overhitting op basis 

verdamperdruk (P0) en zuiggastemperatuur (S2)
- Geïntegreerde magneetklepfunctie
- Zuigdrukoptimalisatie

Thermostaat
- Aan / uit of modulerende temperatuurregeling
- Gewogen thermostaat van S3 en S4 mogelijk
- Sensoren: Pt1000 of PTC1000
- Kalibreren van sensoren
- Dag / nachtregeling
- Alarmthermostaat met vertragingstijden

Ontdooiing
- Elektrische of natuurlijke ontdooiing
- Start via DI ingang, display, LON netwerk, via optionele RTC-

module
- Stop op tijd of temperatuur
- Gecoördineerde ontdooiing (via netwerk of bedraad)

Applicatie Elektrisch schema

Energiebesparing door:
- Adaptieve regeling van het expansieventiel, dus optimaal gebruik van de verdamper
- Verlaging van de condensatiedruk, waardoor lager energieverbruik installatie
- Zuigdrukoptimalisatie, aanpassing van de zuigdruk aan de aktuele behoefte
- Modulerende temperatuurregeling
- Pulserende anti-condensverwarmingsregeling

Toepassingen
Koel- en vriesobjecten, supermarkten, cellen, distributiecentra, slageriijen, catering, grootkeukens, enz.

AKS 32R:
1= Zwart
2= Blauw
3= Bruin

Ventilator
- Stop bij uitschakeling thermostaat mogelijk
- Vertraagde uitschakeling
- Stop bij deuropening
- Ventilatorvertraging na ontdooiing
- Ventilatorstop bij te hoge S5 temperatuur

Dag- / nachtregeling
- Via DI-ingang of via LON netwerk
- Verschuiving thermostaatinstelling
- Schakeling uitgang voor verlichting en/of rolgordijnen
- Nachtinstelling anti-condensregeling voor glasdeurkasten

Service en diagnosefuncties
-  Handbediening van uitgangen mogelijk
- Service parameters voor snelle diagnose

Instelling en uitlezing
- Via separaat display
- Regelaar is voorzien van LON RS485 datacommunicatie
- Via AKM Software

Danfoss A/S, DK-6430 Nordborg, Denmark, Tel. +45 7488 2222, Fax +45 7488 5757, www.danfoss.com


