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Användarmanual | ERC 21X-serien av temperaturregulatorer

4 
tryckknappar, en 
stor display och en 
intuitiv menystruktur 
ger överlägsen 
användarvänlighet.

ERC 21X, smart 
mångfunktionell kylregulator



2 FR · ERC 21X användarhandbok · DKRCC.ES.RL0.H8.07  · ©Danfoss

Innehållsförteckning

1| Introduktion 4
1.1| Applikation 4
1.2| Allmän beskrivning 4
1.3| ERC 21X-serien 5
1.3.1| ERC 211 5
1.3.2| ERC 213 5
1.3.3| ERC 214 5

2| Viktiga funktioner 6
2.1| Spänningsskydd 6
2.2| Kompressorskydd 6
2.3|  Kompressorskydd mot hög kondenseringstemperatur 6
2.4| Fördefinierade applikationer 7
2.5|  Pulserande fläkt under kompressorns AV-cykel 9
2.6| Behovsstyrd avfrostning 10

3| Tekniska specifikationer 11

4| Installationer 12
4.1| Mått (mm) 12
4.2| Montering 12
4.3| Installationssteg 12
4.4| Elektriskt Kopplingsschema 13
4.4.1| ERC 211 – Kopplingsschema 13
4.4.2| ERC 213 – Kopplingsschema 13
4.4.3| ERC 214 – Kopplingsschema 13
4.6| Givare 14
4.7| Elektrisk störning 14

5| Menynavigering och översikt 14
5.1| Nyckelfunktioner och displayikoner 14
5.2| Snabbkonfiguration vid start 14
5.3| Menystruktur 15
5.4| Snabbkonfiguration via ”cFg”-menyn 16
5.5| Justera börvärde 16
5.6| Starta en manuell avfrostning 16
5.7| Starta en evakuering 16
5.8| Visa aktivt larm 16
5.9| Lås upp knappsatsen 16

6| Menyfunktioner 17

7| Parameterlista 23
7.1| Parameterlista – ERC 211 23
7.2| Parameterlista – ERC 213 26
7.3| Parameterlista – ERC 214 30
7.4| Larmkod 34
7.5| Felsökning 34

8| Beställning 34
8.1| Givare 35



3FR · ERC 21X användarhandbok · DKRCC.ES.RL0.H8.07· ©Danfoss



4 FR · ERC 21X användarhandbok · DKRCC.ES.RL0.H8.07  · ©Danfoss

1| Introduktion

1.1| Applikation
ERC 21X är en smart och mångfunktionell kylregulator som 
är utformad för att uppfylla de krav som ställs på dagens 
kommersiella kylapplikationer. Regulatorn är lämplig för 
applikationer med hög, medelhög och låg temperatur med 
stop och elektrisk avfrostning samt varmgasavfrostning. 
Typiska applikationer inkluderar glasdörrshandel, 
kommersiella kylskåp och frysar, kylrum och diverse andra 
kommersiella kylapplikationer.

1.2| Allmän beskrivning
ERC 21X-regulatorn är lättanvänd med hjälp av fyra 
tryckknappar, en stor display, enkel och intuitiv menystruktur 
och fördefinierade applikationer. Regulatorn är fullmatad 
med funktioner för energieffektivitet såsom smart styrning  
av förångarfläkt, dag-/nattläge och behovsstyrd avfrostning. 
Ett högeffektsrelä på 16 A möjliggör direktanslutning av 
tunga laster utan användning av ett mellanliggande relä. 
Kompressorer på upp till 2 hk kan anslutas beroende på 
effektfaktor och motoreffektivitet (större än 0,65 för 230 V  
och större än 0,85 för 115 V). 
Säker drift av aggregatet säkerställs genom spänningsskydd 
och skyddsmekanismer för hög kondenseringstemperatur.
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1.3.1| ERC 211
ERC 211 har en reläutgång och två ingångar  
(1 analog, 1 analog/digital).
Denna regulator kan användas antingen för kyl- eller 
värmeapplikationer.
Utgångar:

 – Relä 1 – Reglering av kompressor/magnetventil eller enkel 
värmare för värmeapplikationer.

Ingångar:
 – Ingång 1 – skåp-/regulatorgivare (Sair).
 – Ingång 2 – kondensorgivare eller digitala ingångar som 

kan konfigureras för olika funktioner som nämns under 
menykod o02.

1.3.2| ERC 213
ERC 213 har tre reläutgångar och fyra ingångar (2 analoga, 
1 analog/digital, 1 digital) för kylapplikationer.
Utgångar:

 – Relä 1 – reglering av kompressor/magnetventil.
 – Relä 2 – kan konfigureras antingen för avfrostning eller 

externt larm.
 – Relä 3 – fläktstyrning.

Ingångar:
 – Ingång 1 – skåp-/regulatorgivare (Sair).
 – ingång 2 – avfrostningsgivare (S5).
 – Ingång 3 – kondensorgivare (Sc) eller digital ingång som 

kan konfigureras för olika funktioner som nämns under 
menykod ”o02”.

 – Ingång 4 – digital ingång som kan konfigureras för olika 
funktioner som nämns under menykod ”o37”.

1.3.3| ERC 214
ERC 214 har fyra reläutgångar och fyra ingångar (2 analoga, 
1 analog/digital, 1 digital) för kylapplikationer.
Utgångar:

 – Relä 1 – reglering av kompressor/magnetventil.
 – Relä 2 – styrning av avfrostning.
 – Relä 3 – fläktstyrning.
 – Relä 4 – kan konfigureras för antingen belysning eller 

externt larm.
Ingångar:

 – Ingång 1 – skåp-/regulatorgivare (Sair).
 – ingång 2 – avfrostningsgivare (S5).
 – Ingång 3 – kondensorgivare (Sc) eller digital ingång som 

kan konfigureras för olika funktioner som nämns under 
menykod ”o02”.

 – Ingång 4 – digital ingång som kan konfigureras för olika 
funktioner som nämns under menykod ”o37”.
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DI1
DI2

DO2

DO3

DO1
S5
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Sc

DI1
DI2

DO4

DO2

DO3
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1.3| ERC 21X-serien
Tre versioner av ERC 21X finns för både 230 V / 50/60 Hz och 115 V / 60 Hz.

 – ERC 211: En reläutgång för kylning och uppvärmning.
 – ERC 213: Tre reläutgångar för fläkt och elavfrostning.
 – ERC 214: Fyra reläutgångar för fläkt, elavfrostning och larm.



6 FR · ERC 21X användarhandbok · DKRCC.ES.RL0.H8.07  · ©Danfoss

2| Viktiga funktioner

2.1| Spänningsskydd
Skydd mot hög och låg spänning genom att bara 
tillåta kompressordrift inom angivna spänningsgränser. 
Om strömförsörjningen går utanför de angivna gränserna för 
spänningsskydd, stänger regulatorn AV kompressorn och ett 
larm blinkar på displayen. 
Driften återställs när spänningen kommer in i driftsområdet 
efter den minimala stopptiden.

2.2| Kompressorskydd
Parametrar för minimal PÅ- och AV-tid skyddar kompressorn 
från korta cykler/snabb PÅ- och AV-slagning genom att 
definiera minimal PÅ och AV-tid.

2.3|  Kompressorskydd mot hög 
kondenseringstemperatur

Om kondensorn blockeras av smuts och därför når en alltför 
hög kondenseringstemperatur, ger regulatorn användaren en 
tidig varning med ett kondensorlarm och om temperaturen 
stiger ytterligare slår den AV kompressorn. 
Om temperaturen som mäts av kondensorgivare (Sc) når 
den inställda ”tidiga larmgränsen”, aktiveras ett larm utan att 
ytterligare åtgärder vidtas. 
Detta används för att varna användaren om att något 
är fel med kondensorn. Ofta är orsaken att luftflödet 
till kondensorn är förhindrat (av smuts) eller att 
kondensorfläkten är trasig. 
Larmet återställs om kondensortemperaturen faller tillbaka 
med 5 °C. Om den uppmätta kondenseringstemperaturen 
fortsätter att stiga och når den inställda ”blockeringsgränsen”, 
stoppas kompressorn och startar inte förrän larmet återställs 
manuellt.
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2.4| Fördefinierade applikationer
Syftet med de fördefinierade applikationerna är att ge användaren ett enkelt och snabbt sätt att konfigurera regulatorn 
för en specifik applikation baserat på lagringstemperatur (LT, MT, HT), avfrostningstyp (ingen, naturlig, elektrisk) och 
avfrostningsmetod (avslutas baserat på tid eller temperatur).
När användaren väljer en specifik applikation baserat på sina krav, kommer regulatorn att läsa in en specifik uppsättning 
parametervärden och döljer parametrar som inte är relevanta för den valda applikationen. 
Justeringar av parametervärdena kan fortfarande göras när som helst.
Utöver fördefinierade applikationer har alla regulatorversioner två standardapplikationer, en med en fullständig parameterlista 
och en med en reducerad parameterlista där användaren kan göra sina egna anpassade parameterinställningar (AP0 och AP5 
för ERC 211 samt AP0 och AP6 för ERC 213/ERC 214).

Tabell med fördefinierade applikationer för ERC 211-regulatorn

App Läge Beskrivning Temperatur Avfrostning-
styp

Avfrostningss-
topp

App 0 Kylning/
värme

Ingen fördefinierad applikation

App 1 Kylning Medelhög temperatur utan avfrostning (4–20 °C) Ingen Ingen
App 2 Kylning Medelhög temperatur med tidsinställd naturlig 

avfrostning
(2–6 °C) Naturlig Tid

App 3 Kylning Medelhög temperatur med naturligt 
avfrostningsstopp baserat på lufttemperatur

(2–6 °C) Naturlig Lufttemperatur

App 4 Värme Värmetermostat (20–60 °C) Ingen Ingen
App 5 Kylning/

värme
Ingen fördefinierad applikation med reducerad 
parameterlista

Val 1 omfattar applikationer där en vanlig kyltermostat behövs och ingen avfrostning utförs.
Val 2 omfattar applikationer för normal temperatur med naturlig avfrostning med stopp baserat på tid.
Val 3 omfattar applikationer för normal temperatur med naturlig avfrostning med stopp baserat på lufttemperatur.
Val 4 omfattar applikationer där en enkel värmetermostat behövs (ingen avfrostning).
Val 5 omfattar applikationer där en reducerad parameterlista rekommenderas.

SairDI1

DO1

230 V AC

ERC 211 - APP 1/2/3

SairDI1

DO1

230 V AC

ERC 211 - APP 4
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Tabell med fördefinierade applikationer för ERC 213-regulatorn

App Läge Beskrivning Temperatur
Avfrostning-
styp

Avfrostningss-
topp

App 0 Kylning Ingen fördefinierad applikation

App 1 Kylning
Medelhög temperatur, ventilerad kylning med 
tidsinställd stop-avfrostning

(2–6 °C) Naturlig Tid

App 2 Kylning
Medelhög temperatur, ventilerad kylning med 
tidsinställd elektrisk avfrostning

(0–4 °C) Elektrisk Tid

App 3 Kylning
Låg temperatur, ventilerad kylning med tidsinställd 
elektrisk avfrostning

(-26 till -20 °C) Elektrisk Tid

App 4 Kylning
Medelhög temperatur, ventilerad kylning med 
elektrisk avfrostning (baserat på temperatur)

(0–4 °C) Elektrisk Temperatur

App 5 Kylning
Låg temperatur, ventilerad kylning med elektrisk 
avfrostning (baserat på temperatur)

(-26 till -20 °C) Elektrisk Temperatur

App 6 Kylning
Ingen fördefinierad applikation med reducerad 
parameterlista

Val 1 omfattar applikationer för normal temperatur med naturlig avfrostning med stopp baserat på tid.
Val 2 och 3 omfattar applikationer med medelhög respektive låg temperatur med elektrisk avfrostning med stopp baserat på tid.
Val 4 och 5 omfattar applikationer med medelhög respektive låg temperatur med elektrisk avfrostning med stopp baserat på 
avfrostningsgivare ”S5”.
Val 6 omfattar applikationer där en reducerad parameterlista rekommenderas.

ERC 213 - APP 1

SairDI1

DO1

230 V AC

DO2 DO3

DI2

ERC 213 - APP 2-3

SairDI1

DO1

230 V AC

DO3DO2

DI2

ERC 213 - APP 4-5

SairDI1

DO1

230 V AC

DO3DO2

DI2 S5
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Tabell med fördefinierade applikationer för ERC 214

App Läge Beskrivning Temperatur
Avfrostning-
styp

Avfrostningss-
topp

App 0 Kylning Ingen fördefinierad applikation

App 1 Kylning
Medelhög temperatur, ventilerad kylning med 
tidsinställd stop-avfrostning

(2–6 °C) Naturlig Tid

App 2 Kylning
Medelhög temperatur, ventilerad kylning med 
tidsinställd elektrisk avfrostning

(0–4 °C) Elektrisk Tid

App 3 Kylning
Låg temperatur, ventilerad kylning med tidsinställd 
elektrisk avfrostning

(-26 till -20 °C) Elektrisk Tid

App 4 Kylning
Medelhög temperatur, ventilerad kylning med 
elektrisk avfrostning (baserat på temperatur)

(0–4 °C) Elektrisk Temperatur

App 5 Kylning
Låg temperatur, ventilerad kylning med elektrisk 
avfrostning (baserat på temperatur)

(-26 till -20 °C) Elektrisk Temperatur

App 6 Kylning
Ingen fördefinierad applikation med reducerad 
parameterlista

Val 1 omfattar applikationer för normal temperatur med naturlig avfrostning med stopp baserat på tid.
Val 2 och 3 omfattar applikationer med medelhög respektive låg temperatur med elektrisk avfrostning med stopp baserat på tid.
Val 4 och 5 omfattar applikationer med medelhög respektive låg temperatur med elektrisk avfrostning med stopp baserat på 
avfrostningsgivare ”S5”.
Val 6 omfattar applikationer där en reducerad parameterlista rekommenderas.

ERC 214 - APP 1

SairDI1

DO1

230 V AC

DO3 DO4

DI2

ERC 214 - APP 2-3

SairDI1

DO1

230 V AC

DO3DO2 DO4

DI2

ERC 214 - APP 4-5

SairDI1

DO1

230 V AC

DO3DO2 DO4

DI2 S5

2.5|  Pulserande fläkt under kompressorns AV-cykel
Detta är en energisparande funktion. Under kompressorns AV-cykel kör regulatorn fläkten med definierad belastning för att 
upprätthålla en jämn temperatur och fördröja behovet av att slå PÅ kompressorn
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2.6| Behovsstyrd avfrostning
Den här funktionen registrerar och tar medelvärdet av förångartemperaturen registrerad under de tre första urkopplingarna 
av kompressorn omedelbart efter avfrostning. Regulatorn följer hela tiden förångartemperaturen och jämför den med 
ovanstående registrerade medeltemperatur. Mellan två avfrostningar aktiveras avfrostning om förångartemperaturen sjunker 
under den tidigare registrerade medeltemperaturen med värdet för ”behovsstyrd avfrostning” – ”d30”.

 – Den här funktionen kan endast användas i 1:1-system.
 – Den här funktionen är avaktiverad när parametern ”behovsstyrd avfrostning” är inställd på 20.
 – Behovsstyrd avfrostning aktiveras endast om tiden sedan den senaste avfrostningen avslutades är större än en fjärdedel av 

avfrostningsintervallet eller 2 timmar, beroende på vilket som är minst.
 – Avfrostning startar inte med denna metod i följande situationer.

 – Evakueringsläge.
 – Nattdriftsläge.
 – Huvudbrytare i DI eller huvudbrytare i menyn är i läge AV.
 – Manuellt styrningsläge.
 – Förångningsgivaren känner av en temperatur som är högre än 0 °C.
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3| Tekniska specifikationer
FUNKTIONER OCH EGENSKAPER BESKRIVNING

Regleringens syfte
Reglering av drifttemperaturavkänning är lämplig för inbyggnad i kommersiella 
luftkonditionerings- och kylningsapplikationer

Regleringens konstruktion Inbyggd reglering
Strömtillförsel 115 V AC / 230 V AC 50/60 Hz, galvaniskt isolerad lågspänning, reglerad strömtillförsel
Beräknad effekt Mindre än 0,7 W

Ingångar
Givaringångar, digitala ingångar, programmeringsnyckel
Ansluten till SELV begränsad energi < 15 W

Tillåtna typer av givare

NTC 5000 ohm vid 25 °C (betavärde = 3980 vid 25/100 °C – t.ex. EKS 211)
NTC 10 000 ohm vid 25 °C (betavärde = 3435 vid 25/85 °C – t.ex. EKS 221)
PTC 990 ohm vid 25 °C (t.ex. EKS 111)
Pt1000 (t.ex. AKS 11, AKS 12, AKS 21)

Givare som ingår i Kit Solution NTC 10 000 ohm vid 25 °C, kabellängd: 1,5 m

Noggrannhet

Mätområde:
-40 till 105 °C
Regulatornoggrannhet:  
± 1 K under -35 °C, ± 0,5 K mellan -35 till 25 °C,  
± 1 K över 25 °C

Typ av åtgärd 1B (relä)

Utdata

DO1 kompressorrelä:
16 A, 16 (16) A, EN 60730-1
10 FLA/60 LRA vid 230 V, UL60730-1 
16 FLA/72 LRA vid 115 V, UL60730-1
DO2 avfrostningsrelä:
8 A, 2 FLA / 12 LRA, UL60730-1
8 A, 2 (2 A), EN60730-1
DO3 fläktrelä:
3 A, 2 FLA / 12 LRA, UL60730-1
3 A, 2 (2 A), EN60730-1
DO4 larm/ljusrelä:
2 A

Display LED-display, 3 siffror, decimalkomma och flerfunktionsikoner, skala i °C + °F
Driftförutsättningar -10 till 55 °C, 90 % Rh
Förvaringsförhållanden -40 till 70 °C, 90 % Rh

Skydd
Framsida: IP65 (integrerad packning)
Baksida: IP00

Miljö Föroreningsgrad II, icke-kondenserande

Överspänningskategori
II - 230 V matningversion - (ENEC, UL recognized)
II - 115 V matningsversion - (UL recognized)

Beständighet mot värme och brand
Kategori D (UL94-V0)
Temperatur för kultryckstestutlåtande ”Enligt bilaga G”
(EN 60730-1)

EMC-kategori Kategori I

Godkännande

UL-godkänd (USA och Kanada) (UL 60730-1)
ENEC (EN 60730-1)
CQC
CE (LVD- och EMC-direktivet)
EAC (GHOST)
NSF
ROHS2.0
HACCP-temperaturövervakning i överensstämmelse med EN134785 klass I,  
när den används tillsammans med AKS 12-givare
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4| Installationer

4.1| Mått (mm)

83 66
Rear mounting (lock with clips)

Drilling template61.2

2836

71

29

4.2| Montering

Montering Demontering

4.3| Installationssteg
 – Placera den kabelanslutna regulatorn i spåret och se till att gummipackningen vilar ordentligt på monteringsytan.
 – Skjut monteringsklämmorna längs skenorna på plastens baksida från panelens baksida.
 – Skjut klämmorna mot monteringsytan tills regulatorn sitter fast. 
 – För att ta bort regulatorn måste man på ett skickligt sätt haka loss låsfliken och dra bort klämmorna bakåt. 

Bakre montering (lås med klämmor)

Borrmall
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Anslutningar:
Max. Torque = 0.4 Nm

4.4| Elektriskt Kopplingsschema

4.4.1| ERC 211 – Kopplingsschema

DO1

1 2

Sair DI/Sc

GND GND

3L 4N 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

~~~ ~
Strömtillförsel

(enligt produktens artikelnummer)

4.4.2| ERC 213 – Kopplingsschema

DO1

1 2

Sair S5 Sc/DI1 DI2

DO2   DO3

GND GND

3L 4N 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

~~~ ~
Strömtillförsel

(enligt produktens artikelnummer)

4.4.3| ERC 214 – Kopplingsschema

DO1

1 2

Sair S5 Sc/DI1 DI2

DO2   DO3  DO4

GND GND

3L 4N 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

~~~ ~
Strömtillförsel

(enligt produktens artikelnummer)

Quick programming tool: EKA 183B

Quick programming tool: EKA 183B

Quick programming tool: EKA 183B
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4.5| Strömtillförsel
115 V AC / 230 V AC/ 50/60 Hz (se beteckningen på regulatorn).

4.6| Givare
 – Sair Regulatorgivare.
 – S5 Givare för avfrostning (förångare).
 – Sc kondensorgivare.
 – Di1 Digital ingång – konfigurerbar för funktionerna under menykod o02.
 – Di2 Digital ingång – konfigurerbar för funktionerna under menykod o37.

4.7| Elektrisk störning
Kablar till givare och DI-ingångar ska hållas åtskilda från andra elektriska kablar:

 – Använd separata kabelskenor.
 – Håll minst 10 cm avstånd mellan kablarna.
 – Långa kablar bör undvikas på DI-ingången.

5| Menynavigering och översikt

5.1| Nyckelfunktioner och displayikoner

Nyckelfunktion

Tryck och håll ned vid start: 
ÅTERSTÄLLA FABRIKSINSTÄLLNINGARNA (”FAC” visas)

Tryck ned en sekund: UPP
Tryck och håll ned: PÅ/AV

Tryck ned en sekund: NED
Tryck och håll ned: AVFROSTNING

Tryck ned en sekund: TILLBAKA 
Tryck och håll ned: EVAKUERING

Tryck ned en sekund: TEMPERATURENS BÖRVÄRDE/OK
Tryck och håll ned: MENY

Displayikoner

Nattdriftsläge (energibesparing) Fläkt igång

Kompressor igång (blinkar i evakueringsläge) Aktivt larm

Avfrostning Enhet (°C eller °F)

5.2| Snabbkonfiguration vid start
 – STEG 1: Ström på
 – STEG 2: Välj snabbkonfigurationsmenyn 

Inom 30 sekunder efter påslagning trycker du på ”<” TILLBAKA i 3 sekunder. Huvudbrytaren ”r12” är automatiskt inställd på AV.
 – STEG 3: Välj förinstallerad applikation ”o61” 

Displayen visar automatiskt parametern för val av applikation ”o61”. 
Tryck på SET för att välja den förinstallerade applikationen. 
Displayen visar standardvärdet (t.ex. blinkar ”AP0”). 
Välj applikationstyp genom att trycka på UPP/NED och på SET för att bekräfta. 
Regulatorn ställer på förhand in parametervärden enligt den valda applikationen och döljer inte relevanta parametrar. 
Tips: Du kan lätt gå från AP0 till AP6, och därmed välja den reducerade parameterlistan genom att trycka på UPP-knappen 
(cirkulär lista).

App Beskrivning (t.ex. för ERC 213 och ERC 214)
App 0 Ingen (ingen förinställd applikation)
App 1 Medelhög temperatur (2–6 °C), ventilerad kylning med tidsinställd stopavfrostning
App 2 Medelhög temperatur (0–4 °C), ventilerad kylning med tidsinställd elektrisk avfrostning
App 3 Låg temperatur (-26 till -20 °C), ventilerad kylning med tidsinställd elektrisk avfrostning
App 4 Medelhög temperatur (0–4 °C), ventilerad kylning med elektrisk avfrostning (baserat på temperatur)
App 5 Låg temperatur (-26 till -20 °C), ventilerad kylning med elektrisk avfrostning (baserat på temperatur)
App 6 Ingen (ingen förinställd applikation) med reducerad parameterlista

Obs! Se kapitel 2.4 – ”Fördefinierade applikationer” för en fullständig beskrivning av tillgängliga applikationer.
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 – STEG 4: Välj givartyp ”o06” 
Displayen visar automatiskt parametern för val av givare ”o06”. 
Tryck på SET för att välja typ av givare. 
Displayen visar standardvärdet (t.ex. blinkar ”n10”). 
Välj typ av givare genom att trycka på UPP/NED (n5 = NTC 5 K, n10 = NTC 10 K, Ptc = PTC, Pt1 = Pt1000) och tryck på SET för 
att bekräfta. 
OBS! Alla givare måste vara av samma typ.

 – STEG 5: Konfigurera DO4-utgången ”o36” 
Displayen visar automatiskt parametern ”o36” för att konfigurera ”DO4”-utgången. (Endast tillgängligt i modellen med 4 reläer.) 
Välj ljus ”Lig” eller larm ”ALA” enligt applikationen och tryck på SET för att bekräfta. 
Displayen återgår till normalt visningsläge och regleringen startar.

5.3| Menystruktur

1) Parametergrupper

2) Parameternamn

3) Värde

Bläddra igenom 
parametergrupperna

SET: Tryck ned i 3 sekunder för att komma 
till status, inställning och service

Lösenord (om aktiverat)

Statusingång

Kon�guration Huvudbrytare

Applikation

Givartyp

DO4-kon�guration 
(endast för modell med 4 reläer)

Applikation 0

Applikation
1-2-3-4-5-6

Applikation
1-2-3-4-5-6

SET

Bläddra igenom 
parameternamnen

SET
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5.4| Snabbkonfiguration via ”cFg”-menyn
 – Tryck på SET i tre sekunder för att komma till parametergrupperna.
 – Välj ”CFg”-menyn och tryck på SET för att gå in i den. Den första menyn, ”r12” (huvudbrytare), visas.
 – Stäng AV huvudbrytaren (r12 = 0) för att byta den förinstallerade applikationen.
 – Tryck på UPP/NED för att bläddra genom parameterlistan.
 – Konfigurera parametern ”o61” för att välja en förinstallerad applikation:

 – Tryck på SET för att komma till parametern ”o61”.
 – Tryck på UPP/NED för att välja en applikation.
 – Tryck på SET för att bekräfta, ”o61” visas.

 – Fortsätt med att ange följande parametrar (typ av givare ”o06” och ”o36” DO4-konfiguration) i ”cFg”-menyn.

5.5| Justera börvärde

(kort knapptryckning) SET: Justera temperaturens börvärde.

UPP/NED: Ändra temperaturens börvärde (i inställningsläget blinkar börvärdet).

SET: Spara temperaturens börvärde.

5.6| Starta en manuell avfrostning

AVFROSTNING: Tryck ned i 3 sekunder för att starta en avfrostning.

Ikonen AVFROSTNING visas under avfrostningen.
AVFROSTNING: Tryck ned i 3 sekunder för att avbryta en manuell avfrostning.

5.7| Starta en evakuering

EVAKUERING: Tryck ned i 3 sekunder för att stoppa evakueringen.

EVAKUERING: Tryck ned i 3 sekunder för att starta evakueringen.

”Pud”: Visas i 3 sekunder för att indikera evakuering.
Ikonen för EVAKUERING blinkar under evakueringen.

5.8| Visa aktivt larm

Temperatur- och larmkoder
blinkar omväxlande tills
larmet lösts. Larmklockan visas.

5.9| Lås upp knappsatsen

– Efter 5 minuter utan aktivitet låser sig knappsatsen (om P76 = yes).
– När knappsatsen är låst visas ”loc” på displayen när någon knapp trycks in.
– Tryck på UPP- och NED-knapparna samtidigt i 3 sekunder 
   för att låsa upp knappsatsen. ”unl” visas i 3 sekunder.
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6| Menyfunktioner

Menykod Beskrivning av parameter
cFg Konfiguration
r12 Huvudbrytare

Med den här inställningen kan kylning startas och stoppas, och manuell överstyrning av utgångarna kan tillåtas. 
Stoppad kylning ger en ”AV”-signal på displayen.
-1 = service (manuell styrning av utgångar tillåten)
0 = AV
1 = PÅ

o61 Fördefinierade applikationer
Fördefinierade applikationer ger användaren ett enkelt och snabbt sätt att konfigurera regulatorn för en 
specifik applikation baserat på börvärde, avfrostningstyp och avfrostningsmetod.
I denna meny kan användarna välja lämplig applikation som uppfyller deras krav (se tabellen med fördefinierade 
applikationer i avsnitt 2.4 för mer information). Den fördefinierade applikationen skyddas av huvudbrytaren. 

o06 Val av givartyp
Denna parameter definierar typen på temperaturgivarna som är anslutna till regulatorn. 
Användaren kan konfigurera givarna NTC 5 K, NTC 10 K, PTC och PT 1000 i denna regulator. 
Alla monterade givare (Sair, S5 och Sc) måste vara av samma typ.

o36 DO4-konfiguration
Denna parameter konfigurerar 4:e reläet som ljus eller larm om regulatorn har fyra reläer (ERC 214).
Lig = ljus
ALA = larm

r-- Referens
r00 Temperaturens börvärde

Denna parameter anger den temperatur i skåpet vid vilken kompressorn kopplas ur. 
Det inställda värdet kan låsas eller begränsas till ett visst intervall med hjälp av inställningarna i ”r02” och ”r03”.

r01 Differens
Denna parameter anger skillnaden mellan ur- och inkoppling av kompressorreläet. 
Kompressorreläet kommer att kopplas in när temperaturen i skåpet når börvärdet + differensen.
I värmeapplikationer kopplas värmaren in när temperaturen når börvärdet - differensen.

r02 Undre begränsning för börvärde
Det lägsta tillåtna börvärdet kan konfigureras här för att undvika att alltför låga värden ställs in av en slump/misstag.

r03 Övre begränsning för börvärde
Det högsta tillåtna börvärdet kan konfigureras här för att undvika att alltför höga värden ställs in av en slump/misstag.

r04 Displayjustering
Korrektionsvärde för temperaturen på displayen. Om temperaturen vid produkterna och temperaturen som 
tas emot av regulatorn inte är identiska, kan en kompenserande justering av temperaturen på displayen göras 
under denna menykod.

r05 Temperaturenhet på displayen
Här anger du om regulatorn ska visa temperaturvärden i °C eller °F. Vid byte av enhet uppdateras alla 
temperaturinställningar automatiskt till respektive enhet.

r09 Kalibrering av Sair
Justering för lufttemperaturkalibrering.
Kompensationsmöjlighet vid lång givarkabel.

r12 Huvudbrytare
Med den här inställningen kan kylning startas och stoppas, och manuell överstyrning av utgångarna kan tillåtas. 
Stoppad kylning ger en ”AV”-signal på displayen.
-1 = service (manuell styrning av utgångar tillåten)
0 = AV
1 = PÅ

r13 Nattsänkning
Termostatreferensen består av inställningspunkten plus det här värdet då regulatorn byter till nattdrift. 
(Ange ett negativt värde om kylackumulering önskas.) 
Aktiveringen kan göras via en digital ingång.

r40 Referensförskjutning av termostatens temperatur
Termostatreferensen och larmvärdet ändras följande antal grader när referensförskjutningen aktiveras. 
Aktiveringen kan göras via en digital ingång.
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Menykod Beskrivning av parameter
r96 Evakueringens varaktighet

Maximal varaktighet för evakueringsläget.
r97 Temperaturgräns vid evakuering

En säkerhetsfunktion – lägsta tillåtna temperatur under evakuering.
A-- Larm
A03 Fördröjning för temperaturlarm under normala förhållanden

Om övre eller nedre larmgränsvärde överskrids startar en timerfunktion. 
Larmet aktiveras när den angivna tidsfördröjningen har förflutit.

A12 Fördröjning för temperaturlarm under evakuering/uppstart/avfrostning
Den här tidsfördröjningen används under uppstart, vid avfrostning samt vid evakuering. Fördröjningen ändras 
till normal tidsfördröjning ”A03” när temperaturen sjunker innanför larmgränserna.

A13 Larmgräns för hög temperatur
Om temperaturen i skåpet håller sig över denna gräns den tid som larmfördröjningen anger, aktiveras larmet 
för hög temperatur.

A14 Larmgräns för låg temperatur
Om temperaturen i skåpet håller sig under denna gräns den tid som larmfördröjningen anger, aktiveras larmet 
för låg temperatur.

A27 DI1-fördröjning
Om ”DI1” är konfigurerad som ett larm vid öppen dörr eller som ett externt larm, används denna fördröjning för 
att aktivera respektive larm.

A28 DI2-fördröjning
Om ”DI2” är konfigurerad som ett larm vid öppen dörr eller som ett externt larm, används denna fördröjning för 
att aktivera respektive larm.

A37 Övre larmgräns för kondensor
Om kondenseringstemperaturen går över denna gräns, aktiveras kondensorlarmet omedelbart och ingen 
åtgärd vidtas. Larmet nollställs om temperaturen faller 5 K under den inställda temperaturen.

A54 Övre blockeringsgräns för kondensor
Om kondenseringstemperaturen fortsätter att stiga över ”A37”-gränsen och når denna temperaturgräns, 
aktiveras kondensorns blockeringslarm och kompressorn stoppas. Den kan inte startas förrän larmet återställs 
manuellt. Manuell återställning av kondensorns blockeringslarm kan utföras på två sätt:
– Stäng AV strömmen till regulatorn och slå PÅ den igen.
– Stäng AV och slå PÅ regulatorn med huvudbrytaren eller knappen på framsidan.

A72 Aktivera spänningsskydd
Denna parameter aktiverar och avaktiverar spänningsskyddet som skyddar kompressorn från skadliga driftspänningar.

A73 Minimal inkopplingsspänning
När kompressorn ska starta kontrolleras spänningen på strömtillförseln och kompressor tillåts bara att starta om 
spänningen är över detta parametervärde.

A74 Minimal urkopplingsspänning
När kompressor är igång kommer den att stängas AV om spänningen sjunker under detta parametervärde.

A75 Maximal spänning
När kompressor är igång kommer den att stängas AV om spänningen överskrider detta parametervärde.
Om kompressor redan är stoppad kommer den att förbli avstängd.

d-- Avfrostning
d01 Avfrostningsmetod

Här anger du om avfrostningen ska utföras med el, varmgas eller naturligt.
no = ingen
nAt = naturligt
EL = elektriskt
gAS = gas

d02 Stopptemperatur för avfrostning
Denna parameter anger vid vilken temperatur avfrostningscykeln avstannar.
Temperaturvärdet ges av förångningsgivaren eller av temperaturgivaren i skåpet enligt definitionen i menykod ”d10”.

d03 Avfrostningsintervall
Anger tidsperioden mellan starterna av två avfrostningscykler. I händelse av strömavbrott lagras den förflutna 
tiden i minnet och nästa avfrostning utförs när det angivna tidsintervallet har avslutats.

d04 Maximal avfrostningstid
Denna parameter anger avfrostningstiden när den baseras på tid. Vid avfrostning baserad på temperatur 
behandlas värdet som en säkerhetstid för att stoppa avfrostningen om den inte avslutas baserat på temperaturen.
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Menykod Beskrivning av parameter
d05 Avfrostningsfördröjning vid uppstart eller DI-signal

Denna parameter bestämmer fördröjningstiden när avfrostningen startas med digitala ingångar eller vid uppstart. 
Den här funktionen gäller endast om du har flera kylapplikationer eller grupper där du vill att avfrostningarna 
ska förskjutas tidsmässigt i förhållande till varandra.

d06 Avdroppningstid
Denna parameter anger fördröjningstiden för att starta kompressorn efter att avfrostningsvärmaren stängts AV. 
Denna fördröjning används vanligtvis för att säkerställa att alla vattendroppar på förångaren droppar av innan 
kylningscykeln startas.

d07 Fördröjning av fläkt efter avfrostning
Anger fördröjningen mellan start av kompressorn och fläkten efter avfrostningscykeln.

d08 Fläktens starttemperatur efter avfrostning
Detta gäller endast om en temperaturgivare för förångaren är monterad. 
Denna parameter bestämmer vid vilken förångningstemperatur fläkten startar efter att en avfrostningscykel är slutförd. 
Om tiden inställd i ”d07” uppnås innan temperaturen inställd i ”d08”, startar fläkten i linje med ”d07”. 
Om temperaturen inställd i ”d08” uppnås först, startar fläkten i linje med ”d08”. 

d09 Fläkt under avfrostning
Denna parameter anger om fläkten ska vara i drift under avfrostning eller inte.

d10 Givare för avfrostningsstopp
Denna parameter anger vilken givare som måste användas för att avsluta avfrostningen.
non = ingen, avfrostning baseras på tid
Air = Sair-givare
dEF = S5-givare (avfrostningsgivare)

d18 Kompressorns ackumulerade körtid för att starta avfrostning
Avfrostningen startas när kompressorns ackumulerade körtid är lika med detta parametervärde. Om kompressorns 
körtid är mindre än det inställda värdet under det angivna avfrostningsintervallet ”d03”, startas avfrostning baserat 
på avfrostningsintervallet ”d03”. Denna funktion är avaktiverad när parametern är inställd på noll.

d19 Behovsstyrd avfrostning
Regulatorn övervakar kontinuerligt ”S5”-temperaturen för att uppskatta isbildningen. 
Om ”S5”-temperaturen mellan två avfrostningar understiger värdet som anges här, startar regulatorn en 
behovsstyrd avfrostning. 
Denna funktion är avaktiverad när parametern är inställd på 20. Den här funktionen kan endast användas i 
1:1-system.

d30 Fördröjning av avfrostning efter evakuering
Denna parameter anger fördröjningstiden för att starta avfrostning efter evakueringscykeln. 
Detta säkerställer att avfrostning inte sker omedelbart efter evakueringscykeln.

F-- Fläktstyrning
F01 Fläkt vid urkoppling av kompressor

Denna parameter definierar fläktdriften under kompressorns AV-cykel.
FAo = fläkten alltid PÅ
FFC = fläkt följer kompressor
FPL = pulserande fläkt

F04 Förångningstemperatur för fläktstopp
Denna parameter anger maximal förångningstemperatur vid vilken fläkten måste stängas AV. 
Om avfrostningsgivaren registrerar en högre temperatur än den som har angetts här stoppas fläktarna för att 
undvika att den varma luften cirkulerar i skåpet.

F07 Fläktens PÅ-cykel
Denna parameter är endast tillämplig när fläkten vid urkoppling av kompressorn, ”F01”, är inställd på 
pulserande fläkt. 
PÅ-tiden för pulserande fläkt kommer att vara lika med tiden i denna parameter.

F08 Fläktens AV-cykel
Denna parameter är endast tillämplig när fläkten vid urkoppling av kompressorn, ”F01”, är inställd på 
pulserande fläkt. 
AV-tiden för pulserande fläkt kommer att vara lika med tiden i denna parameter.

 c-- Kompressor
C01 Kompressorns minimala PÅ-tid

Denna parameter bestämmer det minsta antal minuter kompressorn måste köras innan en urkoppling kan 
träda i kraft baserat på temperatur. Detta görs för att undvika att kompressorn snabbt slås PÅ och stängs AV.
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Menykod Beskrivning av parameter
C02 Kompressorns minimala AV-tid

Denna parameter bestämmer det minsta antal minuter kompressorn måste vara AV innan en inkoppling kan 
träda i kraft baserat på temperatur. Detta görs för att undvika att kompressorn snabbt stängs AV och slås PÅ.

Menykod Beskrivning av parameter
C04 Kompressorns AV-fördröjning vid öppen dörr

Denna parameter anger fördröjningen i minuter innan kompressorn stannar när dörren öppnas. 
Om den är inställd på noll är funktionen avaktiverad.

C70 Val av Zero crossing
Denna funktion ökar reläets livslängd samt minskar kontaktsvetsningen och omkopplingsljudet genom att slå 
PÅ vid Zero crossing. Avaktivera Zero crossing när ett extern relä används.

o-- Andra
o01 Fördröjning av utgångar vid uppstart

Efter uppstart kan regulatorns funktioner fördröjas med tiden angiven här för att undvika överbelastning av 
strömtillförseln. 

o02 DI1-konfiguration
Här kan du konfigurera DI1 till en av de funktioner som listas nedan.
oFF = används inte
Sdc = utgång statusdisplay
doo = dörrlarm med återupptagande (dörrfunktion). När ingången är öppen signalerar den att dörren är öppen. 
Kompressor/värmare och fläkt stoppas efter ”C04 kompressorns fördröjning vid öppen dörr”. Ett larm aktiveras 
och kylningen återupptas om dörren är öppen så länge som anges av ”DI1-fördröjning”.
doA = dörrlarm utan återupptagande (dörrlarm). När ingången är öppen signalerar den att dörren är öppen. 
Kompressor/värmare och fläkt stoppas efter ”C04 kompressorns fördröjning vid öppen dörr” och förblir 
avstängda tills dörren stängs. Efter den tid som anges av ”DI1-fördröjning” från den tidpunkt då dörren öppnas, 
aktiveras ett larm (och kylningen återupptas inte).
SCH = huvudbrytare. Styrning sker när ingången kortsluts och stoppas när ingången har positionen AV.
nig = dag-/nattläge. När ingången kortsluts startas nattdriftsstyrningen.
rFd = referensförskjutning. Värdet i ”r40” ska adderas till referensen ”r00” när ingången är kortsluten.
EAL = externt larm. Ett larm aktiveras när ingången kortsluts.
dEF = avfrostning. Avfrostning startas när ingången kortsluts. Edge triggning används. Avfrostning kan avslutas 
baserat på tid, temperatur eller genom att för hand trycka på avfrostningsknappen på frontpanelen.
Pud = evakuering. Evakuering startas när ingången kortsluts. Edge triggning används. 
Evakueringen avbryts baserat på tid och temperatur enligt parameter ”r96” och ”r97” eller stoppas manuellt 
genom att trycka på evakueringsknappen på frontpanelen.
Sc = kondensorgivare

o03 Seriell adress
Datakommunikation är möjlig genom extern TTL till RS485-gateway.

o05 Lösenord
Om inställningarna i regulatorn ska skyddas med en åtkomstkod kan du ange ett numeriskt värde mellan 0 och 
999. Du kan stänga av funktionen med inställningen 0. 

o06 Val av givartyp
Denna parameter definierar typen på temperaturgivarna som är anslutna till regulatorn. 
Användaren kan konfigurera givarna NTC 5 K, NTC 10 K, PTC och PT 1000 i denna regulator. 
Alla monterade givare (Sair, S5 och Sc) måste vara av samma typ.

o07 Kylning/värme
Denna parameter är endast tillämpligt på regulator med ett relä (ERC 211) för att välja kyl- eller värmeapplikation.

o15 Displayens upplösning
Denna parameter anger stegen med vilken temperaturen visas – 0,1, 0,5 eller 1.
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Menykod Beskrivning av parameter
o23 Räknare, relä 1 

Antalet cykler för ”DO1”-reläet visas i denna meny. 
Det avlästa värdet multipliceras med 100 för att erhålla antalet cykler. 
När antalet når 999x100 cykler börjar räknaren om från 0.

o24 Räknare, relä 2 
Antalet cykler för ”DO2”-reläet visas i denna meny. 
Det avlästa värdet multipliceras med 100 för att erhålla antalet cykler. 
När antalet når 999x100 cykler börjar räknaren om från 0.

o25 Räknare, relä 3 
Antalet cykler för ”DO3”-reläet visas i denna meny. 
Det avlästa värdet multipliceras med 100 för att erhålla antalet cykler. 
När antalet når 999x100 cykler börjar räknaren om från 0.

Menykod Beskrivning av parameter
o26 Räknare, relä 4 

Antalet cykler för ”DO4”-reläet visas i denna meny. 
Det avlästa värdet multipliceras med 100 för att erhålla antalet cykler. 
När antalet når 999x100 cykler börjar räknaren om från 0.

o36 DO4-konfiguration
Denna parameter konfigurerar det fjärde reläet som ljus eller larm om regulatorn har fyra reläer (ERC 214).
Lig = ljus
ALA = larm

o37 DI2-konfiguration
Här kan du konfigurera DI1 till en av funktionerna i listan nedan.
oFF = används inte
Sdc = utgång statusdisplay
doo = dörrlarm med återupptagande (dörrfunktion). När ingången är öppen signalerar den att dörren är öppen. 
Kompressor/värmare och fläkt stoppas efter ”C04 kompressorns fördröjning vid öppen dörr”. Ett larm aktiveras 
och kylningen återupptas om dörren är öppen så länge som anges av ”DI1-fördröjning”.
doA = dörrlarm utan återupptagande (dörrlarm). När ingången är öppen signalerar den att dörren är öppen. 
Kompressor/värmare och fläkt stoppas efter ”C04 kompressorns fördröjning vid öppen dörr” och förblir 
avstängda tills dörren stängs. Efter den tid som anges av ”DI1-fördröjning” från den tidpunkt då dörren öppnas, 
aktiveras ett larm (och kylningen återupptas inte). 
SCH = huvudbrytare. Styrning sker när ingången kortsluts och stoppas när ingången har positionen AV. 
nig = dag-/nattläge. När ingången kortsluts startas nattdriftsstyrningen.
rFd = referensförskjutning. Värdet i ”r40” ska adderas till referensen ”r00” när ingången är kortsluten.
EAL = externt larm. Ett larm aktiveras när ingången kortsluts.
dEF = avfrostning. Avfrostning startas när ingången kortsluts. Edge triggning används. Avfrostning kan avslutas 
baserat på tid, temperatur eller genom att för hand trycka på avfrostningsknappen på frontpanelen.
Pud = evakuering. Evakuering startas när ingången kortsluts. Edge triggning används. 
Evakueringen avbryts baserat på tid och temperatur enligt parameter ”r96” och ”r97” eller stoppas manuellt 
genom att trycka på evakueringsknappen på frontpanelen.

o38 Ljusstyrning
Denna parameter anger hur ljuset ska styras. Nedan visas de tre tillgängliga alternativen för ljusstyrning.
on = alltid på
dAn = dag/natt
doo = baserat på dörraktivitet

o61 Fördefinierade applikationer
Fördefinierade applikationer ger användaren ett enkelt och snabbt sätt att konfigurera regulatorn för en 
specifik applikation baserat på lagringstemperatur, avfrostningstyp och avfrostningsmetod.
I denna meny kan användarna välja lämplig applikation som uppfyller deras krav (se tabellen med fördefinierade 
applikationer i avsnitt 2.4 för mer information). Den fördefinierade applikationen skyddas av huvudbrytaren. 

o67 Spara inställningar som fabriksinställningar
När denna parameter ställs in på YES, sparas regulatorns aktuella parameterinställningar som 
fabriksinställningar.
VARNING: De ursprungliga fabriksinställningarna skrivs över.

o71 DO2-konfiguration
Här kan du konfigurera det andra reläet som avfrostning eller larm för regulator med tre reläer (ERC 213).
dEF = avfrostning
ALA = larm
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Menykod Beskrivning av parameter
o91 Visning vid avfrostning

Här kan du ange vad som ska visas under avfrostning.
Air = faktisk lufttemperatur
FrE = frystemperatur (visa temperaturen strax innan avfrostningen startar)
-d- = ”-d-” visas

Menykod Beskrivning av parameter
P-- Polaritet
P73 DI1-ingångens polaritet

no (normalt öppen) = tillhörande funktioner aktiveras när ”DI1”-porten är kortsluten. 
Den tillhörande funktionen avaktiveras när ”DI1”-porten är en öppen krets.
nc (normalt stängd) = tillhörande funktioner aktiveras när ”DI1”-porten är en öppen krets och avaktiveras när 
”DI1”-porten är kortsluten.

P74 DI2-ingångens polaritet
no (normalt öppen) = tillhörande funktioner aktiveras när ”DI2”-porten är kortsluten. 
Den tillhörande funktionen avaktiveras när ”DI2”-porten är en öppen krets.
nc (normalt stängd) = tillhörande funktioner aktiveras när ”DI2”-porten är en öppen krets och avaktiveras när 
”DI2”-porten är kortsluten.

P75 Inverterat larmrelä
Här kan larmreläets drift inverteras
0 = normal
1 = inverterad reläåtgärd

P76 Aktivera knappsatslås
YES = aktivera knappsatslås efter 5 minuter utan aktivitet på knappsatsen.
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7| Parameterlista

7.1| Parameterlista – ERC 211

Parameternamn – ERC 211 Kod Min. Max. Enhet
App. 0
(Stan.)

App. 1 App. 2 App. 3 App. 4 App. 5

Konfiguration cFg
Huvudbrytare
-1 = service, 0 = AV, 1 = PÅ

r12 -1 1 1 1 1 1 1 1

Fördefinierade applikationer
AP0, AP1, AP2, AP3, AP4, AP5

o61 AP0 AP5 AP0 AP1 AP2 AP3 AP4 AP5

Val av givartyp
n5 = NTC 5 K, n10 = NTC 10 K,  
Ptc = PTC, Pt1 = Pt1000

o06 n5 Pt1 n10 n10 n10 n10 n10 n10

Referens/termostat r--
Temperaturens börvärde r00 -100,0 200,0 C/F 2,0 8,0 4,0 4,0 40,0 2,0
Differens r01 0,1 20,0 K 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Undre begränsning för börvärde r02 -100,0 200,0 C/F -35,0 4,0 2,0 2,0 20,0 -35,0
Övre begränsning för börvärde r03 -100,0 200,0 C/F 50,0 20,0 6,0 6,0 60,0 50,0
Displayjustering 
(korrektionsvärde för 
temperaturen på displayen)

r04 -10,0 10,0 K 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Displayenhet (°C/°F) r05 -C -F -C -C -C -C -C -C
Kalibrering av Sair 
(justering för 
lufttemperaturkalibrering)

r09 -20,0 20,0 K 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Huvudbrytare
-1 = service, 0 = AV, 1 = PÅ

r12 -1 1 1 1 1 1 1 -

Nattsänkning 
(temperaturjustering under 
nattdriftsläge)

r13 -50,0 50,0 K 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Referensförskjutning av 
termostaten 
(temperaturjustering)

r40 -50,0 50,0 K 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Evakueringens varaktighet r96 0 960 min 0 - 0 0 - -
Temperaturgräns vid evakuering r97 -100,0 200,0 C/F 0,0 - 0,0 0,0 - -
Larm A--
Fördröjning för temperaturlarm 
under normala förhållanden

A03 0 240 min 30 45 45 45 30 30

Fördröjning för temperaturlarm 
under evakuering/uppstart/
avfrostning

A12 0 240 min 60 60 90 90 60 60

Larmgräns för hög temperatur 
(kyldisk/rum)

A13 -100,0 200,0 C/F 8,0 16 10 10 80 8,0

Larmgräns för låg temperatur A14 -100,0 200,0 C/F -30,0 0,0 0,0 0,0 10 -30,0
DI1-fördröjning 
(fördröjningstid för  
vald DI1-funktion)

A27 0 240 min 30 30 30 30 30 30

Övre larmgräns för kondensor A37 0 200 C/F 80 80 80 80 - -
Övre blockeringsgräns för 
kondensor

A54 0 200 C/F 85 85 85 85 - -

Aktivera spänningsskydd A72 no yES no no no no no no
Obs: dolda parametrar är nedtonade
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Parameternamn – ERC 211 Kod Min. Max. Enhet
App. 0
(Stan.)

App. 1 App. 2 App. 3 App. 4 App. 5

Minimal inkopplingsspänning A73 0 270 V 0 0 0 0 0 0
Minimal urkopplingsspänning A74 0 270 V 0 0 0 0 0 0
Maximal spänning A75 0 270 V 270 270 270 270 270 270
Obs: dolda parametrar är nedtonade

Parameternamn – ERC 211 Kod Min. Max. Enhet
App. 0
(Stan.)

App. 1 App. 2 App. 3 App. 4 App. 5

Avfrostning d--
Avfrostningsmetod
no = ingen avfrostning,  
nAt = naturlig

d01 no nAt no no nAt nAt no no

Stopptemperatur för 
avfrostning

d02 0,0 50,0 C/F 6,0 - - 8 - 6,0

Avfrostningsintervall d03 0 240 timmar 8 - 6 6 - 8
Max. avfrostningstid d04 0 480 min 30 - 45 60 - 30
Avfrostningsfördröjning vid 
uppstart(eller DI-signal)

d05 0 240,0 min 0 - 0 0 - -

Droppfördröjning d06 0 60 min 0 - 0 0 - -
Givare för avfrostningsstopp 
konfiguration non = tid,  
Air = Sair (lufttemperatur)

d10 non Air non - non Air - non

Kompressorns ackumulerade 
körtid för att starta  
avfrostning0 = AV

d18 0 96 timmar 0 - 0 0 - -

Fördröjning av avfrostning efter 
evakuering0 = AV

d30 0 960 min 0 - 0 0 - -

Kompressor c--
Kompressorns minimala PÅ-tid C01 0 30 min 0 0 0 0 0 0,0
Kompressorns minimala AV-tid C02 0 30 min 2 2 2 2 2 2,0
Kompressorns AV-fördröjning 
vid öppen dörr

C04 0 15 min 0 0 0 0 0 1

Val av Zero crossing C70 no yES yES yES yES yES yES yES
Andra o--
Fördröjning av utgångar vid 
uppstart

o01 0 600 min 5 5 5 5 5 5

DI1-konfiguration 
oFF = används inte,  
Sdc = utgång statusdisplay,  
doo = dörrlarm med 
återupptagande, doA = dörrlarm 
utan återupptagande,  
SCH = huvudbrytare, nig = dag-/
nattläge, rFd = referensförskjutning,  
EAL = externt larm, dEF = avfrostning, 
Pud = evakuering,  
Sc = kondensorgivare

o02 oFF Sc oFF oFF oFF oFF oFF oFF

Seriell adress o03 0 247 0 0 0 0 0 -
Lösenord o05 no 999 no no no no no no
Val av givartyp
n5 = NTC 5 K, n10 = NTC 10 K,  
Ptc = PTC, Pt1 = Pt1000

o06 n5 Pt1 n10 n10 n10 n10 n10 -

Kylning/värme 
rE = kylning (kyla)
Ht = värme

o07 rE Ht rE rE rE rE Ht rE

Obs: dolda parametrar är nedtonade
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Parameternamn – ERC 211 Kod Min. Max. Enhet
App. 0
(Stan.)

App. 1 App. 2 App. 3 App. 4 App. 5

Displayens upplösning 
0,1 = steg på 0,1 °C,  
0,5 = steg på 0,5 °C,  
1,0 = steg på 1,0 °C 

o15 0,1 1,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Obs: dolda parametrar är nedtonade

Parameternamn – ERC 211 Kod Min. Max. Enhet
App. 0
(Stan.)

App. 1 App. 2 App. 3 App. 4 App. 5

Räknare, relä 1 
(1 antal = 100 driftscykler)

o23 0 999 0 0 0 0 0 -

Fördefinierade applikationer o61 AP0 AP5 AP0 AP1 AP2 AP3 AP4 -
Spara inställningar som 
fabriksinställningarVARNING: 
De tidigare fabriksinställningarna 
skrivs över

o67 no yES no no no no no -

Visning vid avfrostning 
Air = faktisk lufttemperatur,  
FrE = frystemperatur, -d- = ”-d-” visas

o91 Air -d- -d- - -d- -d- - -d-

Polaritet P--
DI1-ingångens polaritet 
nc = normalt stängd,  
no = normalt öppen

P73 nc no no no no no no no

Aktivera knapplås P76 no yES no no no no no -
Avläsningar u--
Regulatorstatus 
S0 = kylning PÅ/värme PÅ,  
S2 = vänta på att kompressorns 
PÅ-tid förflyter,  
S3 = vänta på att kompressorns 
AV-tid förflyter – omstartstid,  
S4 = avdroppningsfördröjning efter 
avfrostning,  
S10 = kylning stoppad  
S11 = kylning stoppad av 
termostat/värme AV,  
S14 = avfrostningstillstånd, 
S15 = fläktfördröjningstillstånd efter 
avfrostning, S17 = öppen dörr (DI-
ingång), S20 = nödkylning,  
S25 = manuell reglering av 
utgångar, S30 = kontinuerlig cykel/
evakuering, S32 = fördröjning av 
utgångar vid start

u00 S0 S32 --

Lufttemperatur (Sair) u01 -100,0 200,0 C/F ---
Läs av nuvarande 
styrningsreferens

u02 -100,0 200,0 C/F ---

DI1-ingång u10 oFF on ---
Status för nattdrift u13 oFF on ---
Kondenseringstemperatur (Sc) U09 -100,0 200,0 C/F ---
Kompressorns relästatus u58 oFF on ---
Avläsning av Firmware-version u80 000 999 ---
Obs: dolda parametrar är nedtonade
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7.2| Parameterlista – ERC 213

Parameternamn – ERC 213 Kod Min. Max. Enhet
App. 0
(Stan.)

App. 1 App. 2 App. 3 App. 4 App. 5 App. 6

Konfiguration cFg
Huvudbrytare
-1 = service, 0 = AV, 1 = PÅ

r12 -1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fördefinierade applikationer
AP0, AP1, AP2, AP3, AP4, AP5, AP6

o61 AP0 AP6 AP0 AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6

Val av givartyp
n5 = NTC 5 K, n10 = NTC 10 K,  
Ptc = PTC, Pt1 = Pt1000

o06 n5 Pt1 n10 n10 n10 n10 n10 n10 n10

Referens/termostat r--
Temperaturens börvärde r00 -100,0 200,0 C/F 2,0 4,0 2,0 -24,0 2,0 -24,0 2,0
Differens r01 0,1 20,0 K 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Undre begränsning för börvärde r02 -100,0 200,0 C/F -35,0 2,0 0,0 -26,0 0,0 -26,0 -35,0
Övre begränsning för börvärde r03 -100,0 200,0 C/F 50,0 6,0 4,0 -20,0 4,0 -20,0 50,0
Displayjustering 
(korrektionsvärde för 
temperaturen på displayen)

r04 -10,0 10,0 K 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Displayenhet (°C/°F) r05 -C -F -C -C -C -C -C -C -C
Kalibrering av Sair 
(justering för 
lufttemperaturkalibrering)

r09 -20,0 20,0 K 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Huvudbrytare
-1 = service, 0 = AV, 1 = PÅ

r12 -1 1 1 1 1 1 1 1 -

Nattsänkning 
(temperaturjustering under 
nattdriftsläge)

r13 -50,0 50,0 K 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Referensförskjutning av 
termostaten 
(temperaturjustering)

r40 -50,0 50,0 K 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Evakueringens varaktighet r96 0 960 min 0 0 0 0 0 0 -
Temperaturgräns vid evakuering r97 -100,0 200,0 C/F 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Larm A--
Fördröjning för temperaturlarm 
under normala förhållanden

A03 0 240 min 30 45 30 30 30 30 30

Fördröjning för temperaturlarm 
under evakuering/uppstart/
avfrostning

A12 0 240 min 60 90 60 60 60 60 60

Larmgräns för hög temperatur 
(kyldisk/rum)

A13 -100,0 200,0 C/F 8,0 10,0 8,0 -15,0 8,0 -15,0 8,0

Larmgräns för låg temperatur A14 -100,0 200,0 C/F -30,0 0,0 -2,0 -30,0 -2,0 -30,0 -30,0
DI1-fördröjning 
(fördröjningstid för  
vald DI1-funktion)

A27 0 240 min 30 30 30 30 30 30 30

DI2-fördröjning 
(fördröjningstid för  
vald DI2-funktion)

A28 0 240 min 30 30 30 30 30 30 30

Obs: dolda parametrar är nedtonade
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Parameternamn – ERC 213 Kod Min. Max. Enhet
App. 0
(Stan.)

App. 1 App. 2 App. 3 App. 4 App. 5 App. 6

Övre larmgräns för kondensor A37 0 200 C/F 80 80 80 80 80 80 -
Övre blockeringsgräns för 
kondensor

A54 0 200 C/F 85 85 85 85 85 85 -

Aktivera spänningsskydd A72 no yES no no no no no no no
Minimal inkopplingsspänning A73 0 270 V 0 0 0 0 0 0 0
Minimal urkopplingsspänning A74 0 270 V 0 0 0 0 0 0 0
Maximal spänning A75 0 270 V 270 270 270 270 270 270 270
Obs: dolda parametrar är nedtonade

Parameternamn – ERC 213 Kod Min. Max. Enhet
App. 0
(Stan.)

App. 1 App. 2 App. 3 App. 4 App. 5 App. 6

Avfrostning d--
Avfrostningsmetod
no = ingen avfrostning,  
nAt = naturlig, EL = elektrisk,  
gAS = varmgas

d01 no gAS EL nAt EL EL EL EL EL

Stopptemperatur för 
avfrostning

d02 0,0 50,0 C/F 6,0 - - - 6,0 6,0 6,0

Avfrostningsintervall d03 0 240 timmar 8 6 8 12 8 12 8
Max. avfrostningstid d04 0 480 min 30 45 15 15 30 30 30
Avfrostningsfördröjning  
vid uppstart  
(eller DI-signal)

d05 0 240,0 min 0 0 0 0 0 0 -

Droppfördröjning d06 0 60 min 0 0 0 0 0 0 5
Fördröjning av fläkt efter 
avfrostning

d07 0 60 min 0 0 0 0 0 0 5

Fläktens starttemperatur  
efter avfrostning

d08 -50,0 0,0 C/F -5,0 - - - -5,0 -5,0 -

Fläkt under avfrostning d09 oFF on on on on on on on on
Givare för avfrostningsstopp 
konfiguration non = tid,  
Air = Sair (lufttemperatur), 
dEF = S5 (avfrostningsgivare)

d10 non dEF non non non non dEF dEF non

Kompressorns ackumulerade 
körtid för att starta  
avfrostning0 = AV

d18 0 96 timmar 0 0 0 0 0 0 -

Behovsstyrd avfrostning 
20,0 = AV

d19 0,0 20,0 K 20,0 - - - 20,0 20,0 -

Fördröjning av avfrostning  
efter evakuering 
0 = AV

d30 0 960 min 0 0 0 0 0 0 -

Fläktstyrning F--
Fläkt vid urkoppling av 
kompressor
FFc = fläkt följer kompressor,  
FAo = fläkt alltid PÅ,  
FPL= pulserande fläkt

F01 FFc FPL FAo FAo FAo FAo FAo FAo FAo

Förångningstemperatur  
för fläktstopp 
50,0 = AV

F04 -50,0 50,0 C/F 50,0 - - - 50,0 50,0 -

Obs: dolda parametrar är nedtonade



28 FR · ERC 21X användarhandbok · DKRCC.ES.RL0.H8.07  · ©Danfoss

Parameternamn – ERC 213 Kod Min. Max. Enhet
App. 0
(Stan.)

App. 1 App. 2 App. 3 App. 4 App. 5 App. 6

Fläktens PÅ-cykel F07 0 15 min 2 2 2 2 2 2 2
Fläktens AV-cykel F08 0 15,0 min 2 2 2 2 2 2 2
Kompressor c--
Kompressorns minimala PÅ-tid C01 0 30 min 0 0 0 0 0 0 0
Kompressorns minimala AV-tid C02 0 30 min 2 2 2 2 2 2 2
Kompressorns AV-fördröjning 
vid öppen dörr

C04 0 15 min 0 0 0 0 0 0 1

Val av Zero crossing C70 no yES yES yES yES yES yES yES yES
Obs: dolda parametrar är nedtonade

Parameternamn – ERC 213 Kod Min. Max. Enhet
App. 0
(Stan.)

App. 1 App. 2 App. 3 App. 4 App. 5 App. 6

Andra o--
Fördröjning av utgångar 
vid uppstart

o01 0 600 min 5 5 5 5 5 5 5

DI1-konfiguration 
oFF = används inte,  
Sdc = utgång statusdisplay,  
doo = dörrlarm med 
återupptagande, doA = dörrlarm 
utan återupptagande, SCH = 
huvudbrytare, nig = dag-/nattläge, 
rFd = referensförskjutning,  
EAL = externt larm, dEF = 
avfrostning, Pud = evakuering,  
Sc = kondensorgivare

o02 oFF Sc oFF oFF oFF oFF oFF oFF oFF

Seriell adress o03 0 247 0 0 0 0 0 0 -
Lösenord o05 no 999 no no no no no no no
Val av givartyp
n5 = NTC 5 K, n10 = NTC 10 K, Ptc = 
PTC, Pt1 = Pt1000

o06 n5 Pt1 n10 n10 n10 n10 n10 n10 -

Displayens upplösning 
0,1 = steg på 0,1 °C,  
0,5 = steg på 0,5 °C,  
1,0 = steg på 1,0 °C 

o15 0,1 1,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Räknare, relä 1 
(1 antal = 100 driftscykler)

o23 0 999 0 0 0 0 0 0 -

Räknare, relä 2 
(1 antal = 100 driftscykler)

o24 0 999 0 0 0 0 0 0 -

Räknare, relä 3 
(1 antal = 100 driftscykler)

o25 0 999 0 0 0 0 0 0 -

DI2-konfiguration
oFF = används inte,  
Sdc = utgång statusdisplay,  
doo = dörrlarm med 
återupptagande, doA = dörrlarm 
utan återupptagande,  
SCH = huvudbrytare, nig = dag-/
nattläge, rFd = referensförskjutning,  
EAL = externt larm, dEF = avfrostning, 
Pud = evakuering

o37 oFF Pud oFF oFF oFF oFF oFF oFF oFF

Fördefinierade applikationer o61 AP0 AP6 AP0 AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 -
Spara inställningar som 
fabriksinställningarVARNING: 
De tidigare fabriksinställningarna 
skrivs över

o67 no yES no no no no no no -

Obs: dolda parametrar är nedtonade
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Parameternamn – ERC 213 Kod Min. Max. Enhet
App. 0
(Stan.)

App. 1 App. 2 App. 3 App. 4 App. 5 App. 6

DO2-konfiguration 
dEF = avfrostning; ALA = larm

o71 dEF ALA dEF ALA dEF dEF dEF dEF dEF

Visning vid avfrostning 
Air = faktisk lufttemperatur,  
FrE = fryst temperatur,  
-d- = ”-d-” visas

o91 Air -d- -d- -d- -d- -d- -d- -d- -d-

Obs: dolda parametrar är nedtonade

Parameternamn – ERC 213 Kod Min. Max. Enhet
App. 0
(Stan.)

App. 1 App. 2 App. 3 App. 4 App. 5 App. 6

Polaritet P--
DI1-ingångens polaritet 
nc = normalt stängd,  
no = normalt öppen

P73 nc no no no no no no no no

DI2-ingångens polaritet 
nc = normalt stängd,  
no = normalt öppen

P74 nc no no no no no no no no

Inverterat larmrelä 
0 = normal,  
1 = inverterad reläåtgärd

P75 0 1 0 0 - - - - -

Aktivera knapplås P76 no yES no no no no no no -
Avläsningar u--
Regulatorstatus 
S0 = kylning PÅ/värme PÅ,  
S2 = vänta på att kompressorns 
PÅ-tid förflyter,  
S3 = vänta på att kompressorns 
AV-tid förflyter – omstartstid,  
S4 = avdroppningsfördröjning efter 
avfrostning,  
S10 = kylning stoppad  
S11 = kylning stoppad av 
termostat/värme AV,  
S14 = avfrostningstillstånd, 
S15 = fläktfördröjningstillstånd efter 
avfrostning, S17 = öppen dörr (DI-
ingång), S20 = nödkylning, S25 = 
manuell reglering av utgångar,  
S30 = kontinuerlig cykel/evakuering,
S32 = fördröjning av utgångar 
vid start

u00 S0 S32 --

Lufttemperatur (Sair) u01 -100,0 200,0 C/F ---
Läs av nuvarande 
styrningsreferens

u02 -100,0 200,0 C/F ---

Avfrostningstemperatur (S5) u09 -100,0 200,0 C/F --- - - -
DI1-ingång u10 oFF on ---
Status för nattdrift u13 oFF on ---
DI2-ingång u37 oFF on ---
Kondenseringstemperatur (Sc) U09 -100,0 200,0 C/F ---
Kompressorns relästatus u58 oFF on ---
Status för fläktrelä u59 oFF on ---
Status för avfrostningsrelä u60 oFF on ---
Status för ljusrelä u63 oFF on ---
Avläsning av Firmware-version u80 000 999 ---
Obs: dolda parametrar är nedtonade
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7.3| Parameterlista – ERC 214

Parameternamn – ERC 214 Kod Min. Max. Enhet
App. 0
(Stan.)

App. 1 App. 2 App. 3 App. 4 App. 5 App. 6

Konfiguration cFg
Huvudbrytare
-1 = service, 0 = AV, 1 = PÅ

r12 -1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fördefinierade applikationer
AP0, AP1, AP2, AP3, AP4, AP5, AP6

o61 AP0 AP6 AP0 AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6

Val av givartyp
n5 = NTC 5 K, n10 = NTC 10 K,  
Ptc = PTC, Pt1 = Pt1000

o06 n5 Pt1 n10 n10 n10 n10 n10 n10 n10

DO4-konfiguration
Lig = ljus, ALA = larm

o36 Lig ALA Lig Lig Lig Lig Lig Lig Lig

Referens/termostat r--
Temperaturens börvärde r00 -100,0 200,0 C/F 2,0 4,0 2,0 -24,0 2,0 -24,0 2,0
Differens r01 0,1 20,0 K 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Undre begränsning för börvärde r02 -100,0 200,0 C/F -35,0 2,0 0,0 -26,0 0,0 -26,0 -35,0
Övre begränsning för börvärde r03 -100,0 200,0 C/F 50,0 6,0 4,0 -20,0 4,0 -20,0 50,0
Displayjustering 
(korrektionsvärde för 
temperaturen på displayen)

r04 -10,0 10,0 K 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Displayenhet (°C/°F) r05 -C -F -C -C -C -C -C -C -C
Kalibrering av Sair 
(justering för 
lufttemperaturkalibrering)

r09 -20,0 20,0 K 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Huvudbrytare
-1 = service, 0 = AV, 1 = PÅ

r12 -1 1 1 1 1 1 1 1 -

Nattsänkning 
(temperaturjustering under 
nattdriftsläge)

r13 -50,0 50,0 K 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Referensförskjutning av 
termostaten 
(temperaturjustering)

r40 -50,0 50,0 K 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Evakueringens varaktighet r96 0 960 min 0 0 0 0 0 0 -
Temperaturgräns vid evakuering r97 -100,0 200,0 C/F 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Larm A--
Fördröjning för temperaturlarm 
under normala förhållanden

A03 0 240 min 30 45 30 30 30 30 30

Fördröjning för temperaturlarm 
under evakuering/uppstart/
avfrostning

A12 0 240 min 60 90 60 60 60 60 60

Larmgräns för hög temperatur 
(kyldisk/rum)

A13 -100,0 200,0 C/F 8,0 10,0 8,0 -15,0 8,0 -15,0 8,0

Larmgräns för låg temperatur A14 -100,0 200,0 C/F -30,0 0,0 -2,0 -30,0 -2,0 -30,0 -30,0
DI1-fördröjning 
(fördröjningstid för  
vald DI1-funktion)

A27 0 240 min 30 30 30 30 30 30 30

Obs: dolda parametrar är nedtonade
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Parameternamn – ERC 214 Kod Min. Max. Enhet
App. 0
(Stan.)

App. 1 App. 2 App. 3 App. 4 App. 5 App. 6

DI2-fördröjning 
(fördröjningstid för  
vald DI2-funktion)

A28 0 240 min 30 30 30 30 30 30 30

Övre larmgräns för kondensor A37 0 200 C/F 80 80 80 80 80 80 -
Övre blockeringsgräns för 
kondensor

A54 0 200 C/F 85 85 85 85 85 85 -

Aktivera spänningsskydd A72 no yES no no no no no no no
Minimal inkopplingsspänning A73 0 270 V 0 0 0 0 0 0 0
Minimal urkopplingsspänning A74 0 270 V 0 0 0 0 0 0 0
Maximal spänning A75 0 270 V 270 270 270 270 270 270 270
Obs: dolda parametrar är nedtonade

Parameternamn – ERC 214 Kod Min. Max. Enhet
App. 0
(Stan.)

App. 1 App. 2 App. 3 App. 4 App. 5 App. 6

Avfrostning d--
Avfrostningsmetod
no = ingen avfrostning,  
nAt = naturlig, EL = elektrisk,  
gAS = varmgas

d01 no gAS EL nAt EL EL EL EL EL

Stopptemperatur för 
avfrostning

d02 0,0 50,0 C/F 6,0 - - - 6,0 6,0 6,0

Avfrostningsintervall d03 0 240 timmar 8 6 8 12 8 12 8
Max. avfrostningstid d04 0 480 min 30 45 15 15 30 30 30
Avfrostningsfördröjning  
vid uppstart 
(eller DI-signal)

d05 0 240,0 min 0 0 0 0 0 0 -

Droppfördröjning d06 0 60 min 0 0 0 0 0 0 5
Fördröjning av fläkt efter 
avfrostning

d07 0 60 min 0 0 0 0 0 0 5

Fläktens starttemperatur 
efter avfrostning

d08 -50,0 0,0 C/F -5,0 - - - -5,0 -5,0 -

Fläkt under avfrostning d09 oFF on on on on on on on on
Givare för avfrostningsstopp 
konfiguration non = tid,  
Air = Sair (lufttemperatur), 
dEF = S5 (avfrostningsgivare)

d10 non dEF non non non non dEF dEF non

Kompressorns ackumulerade 
körtid för att starta  
avfrostning0 = AV

d18 0 96 timmar 0 0 0 0 0 0 -

Behovsstyrd avfrostning 
20,0 = AV

d19 0,0 20,0 K 20,0 - - - 20,0 20,0 -

Fördröjning av avfrostning  
efter evakuering 
0 = AV

d30 0 960 min 0 0 0 0 0 0 -

Fläktstyrning F--
Fläkt vid urkoppling av 
kompressor
FFc = fläkt följer kompressor,  
FAo = fläkt alltid PÅ,  
FPL= pulserande fläkt

F01 FFc FPL FAo FAo FAo FAo FAo FAo FAo

Förångningstemperatur  
för fläktstopp 
50,0 = AV

F04 -50,0 50,0 C/F 50,0 - - - 50,0 50,0 -

Fläktens PÅ-cykel F07 0 15 min 2 2 2 2 2 2 2
Fläktens AV-cykel F08 0 15,0 min 2 2 2 2 2 2 2
Obs: dolda parametrar är nedtonade
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Parameternamn – ERC 214 Kod Min. Max. Enhet
App. 0
(Stan.)

App. 1 App. 2 App. 3 App. 4 App. 5 App. 6

Kompressor c--
Kompressorns minimala PÅ-tid C01 0 30 min 0 0 0 0 0 0 0
Kompressorns minimala AV-tid C02 0 30 min 2 2 2 2 2 2 2
Kompressorns AV-fördröjning 
vid öppen dörr

C04 0 15 min 0 0 0 0 0 0 1

Val av Zero crossing C70 no yES yES yES yES yES yES yES yES
Obs: dolda parametrar är nedtonade

Parameternamn – ERC 214 Kod Min. Max. Enhet
App. 0
(Stan.)

App. 1 App. 2 App. 3 App. 4 App. 5 App. 6

Andra o--
Fördröjning av utgångar  
vid uppstart

o01 0 600 min 5 5 5 5 5 5 5

DI1-konfiguration 
oFF = används inte,  
Sdc = utgång statusdisplay,  
doo = dörrlarm med 
återupptagande, doA = dörrlarm 
utan återupptagande, SCH = 
huvudbrytare, nig = dag-/nattläge, 
rFd = referensförskjutning,  
EAL = externt larm, dEF = 
avfrostning, Pud = evakuering,  
Sc = kondensorgivare

o02 oFF Sc oFF oFF oFF oFF oFF oFF oFF

Seriell adress o03 0 247 0 0 0 0 0 0 -
Lösenord o05 no 999 no no no no no no 0
Val av givartyp
n5 = NTC 5 K, n10 = NTC 10 K,  
Ptc = PTC, Pt1 = Pt1000

o06 n5 Pt1 n10 n10 n10 n10 n10 n10 -

Displayens upplösning 
0,1 = steg på 0,1 °C,  
0,5 = steg på 0,5 °C,  
1,0 = steg på 1,0 °C 

o15 0,1 1,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Räknare, relä 1 
(1 antal = 100 driftscykler)

o23 0 999 0 0 0 0 0 0 -

Räknare, relä 2 
(1 antal = 100 driftscykler)

o24 0 999 0 0 0 0 0 0 -

Räknare, relä 3 
(1 antal = 100 driftscykler)

o25 0 999 0 0 0 0 0 0 -

Räknare, relä 4 
(1 antal = 100 driftscykler)

o26 0 999 0 0 0 0 0 0 -

DO4-konfiguration 
ALA = larm, Lig = ljus

o36 ALA Lig Lig Lig Lig Lig Lig Lig -

DI2-konfiguration
oFF = används inte,  
Sdc = utgång statusdisplay,  
doo = dörrlarm med 
återupptagande, doA = dörrlarm 
utan återupptagande, SCH = 
huvudbrytare, nig = dag-/nattläge, 
rFd = referensförskjutning,  
EAL = externt larm, dEF = 
avfrostning, Pud = evakuering

o37 oFF Pud oFF oFF oFF oFF oFF oFF oFF

Ljusstyrning
on = alltid på, dAn = dag/natt,  
doo = baserat på dörraktivitet

o38 on doo on on on on on on on

Fördefinierade applikationer o61 AP0 AP6 AP0 AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 -
Obs: dolda parametrar är nedtonade



33FR · ERC 21X användarhandbok · DKRCC.ES.RL0.H8.07· ©Danfoss

Parameternamn – ERC 214 Kod Min. Max. Enhet
App. 0
(Stan.)

App. 1 App. 2 App. 3 App. 4 App. 5 App. 6

Spara inställningar som 
fabriksinställningarVARNING: 
De tidigare fabriksinställningarna 
skrivs över

o67 no yES no no no no no no -

Visning vid avfrostning 
Air = faktisk lufttemperatur,  
FrE = fryst temperatur,  
-d- = ”-d-” visas

o91 Air -d- -d- -d- -d- -d- -d- -d- -d-

Obs: dolda parametrar är nedtonade

Parameternamn – ERC 214 Kod Min. Max. Enhet
App. 0
(Stan.)

App. 1 App. 2 App. 3 App. 4 App. 5 App. 6

Polaritet P--
DI1-ingångens polaritet 
nc = normalt stängd,  
no = normalt öppen

P73 nc no no no no no no no no

DI2-ingångens polaritet 
nc = normalt stängd,  
no = normalt öppen

P74 nc no no no no no no no no

Inverterat larmrelä 
0 = normal,  
1 = inverterad reläåtgärd

P75 0 1 0 0 0 0 0 0 -

Aktivera knapplås P76 no yES no no no no no no -
Avläsningar u--
Regulatorstatus 
S0 = kylning PÅ/värme PÅ,  
S2 = vänta på att kompressorns 
PÅ-tid förflyter,  
S3 = vänta på att kompressorns 
AV-tid förflyter – omstartstid,  
S4 = avdroppningsfördröjning efter 
avfrostning,  
S10 = kylning stoppad  
S11 = kylning stoppad av 
termostat/värme AV,  
S14 = avfrostningstillstånd, 
S15 = fläktfördröjningstillstånd efter 
avfrostning, S17 = öppen dörr  
(DI-ingång), S20 = nödkylning,  
S25 = manuell reglering av utgångar, 
S30 = kontinuerlig cykel/evakuering,
S32 = fördröjning av utgångar vid 
start

u00 S0 S32 --

Lufttemperatur (Sair) u01 -100,0 200,0 C/F ---
Läs av nuvarande 
styrningsreferens

u02 -100,0 200,0 C/F ---

Avfrostningstemperatur (S5) u09 -100,0 200,0 C/F --- - - -
DI1-ingång u10 oFF on ---
Status för nattdrift u13 oFF on ---
DI2-ingång u37 oFF on ---
Kondenseringstemperatur (Sc) U09 -100,0 200,0 C/F ---
Kompressorns relästatus u58 oFF on ---
Status för fläktrelä u59 oFF on ---
Status för avfrostningsrelä u60 oFF on ---
Status för larmrelä u62 oFF on ---
Status för ljusrelä u63 oFF on ---
Avläsning av Firmware-version u80 000 999 ---
Obs: dolda parametrar är nedtonade
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7.4| Larmkod

Larmstatus Larmkod
Fel på givare för lufttemperatur (Sair) E29
Fel på avfrostningsgivare (S5) E27
Fel på kondensorgivare (Sc) E30
Larm för hög temperatur A01
Larm för låg temperatur A02
Larm för hög spänning A99
Larm för låg spänning AA1
Larm för hög kondenseringstemperatur A61
Dörrlarm A04
Standby-larm A45
DI externt larm A15

7.5| Felsökning

Problem Trolig orsak Åtgärd

Kompressor startar inte

Vänta på kompressorns 
fördröjningstimer Kontrollera c-- ➝ ”C02”

Avfrostning pågår Kontrollera d-- ➝ ”d03”
Kontrollera d-- ➝ ”d19”

Driftspänning till kompressor för låg eller 
för hög

Kontrollera A-- ➝ ”A72”
Kontrollera A-- ➝ ”A73”
Kontrollera A-- ➝ ”A75”

Avfrostning startar inte Regulator i evakueringsläge Kontrollera r-- ➝ ”r96”

Evakuering startar inte
Evakueringens max. varaktighet är 0
Temperaturgränsen vid evakuering för hög

Kontrollera r-- ➝ ”r96”
Kontrollera r-- ➝ ”r97”

Felaktig temperatur visas Fel typ av givare vald Kontrollera cFg ➝ ”o06”

8| Beställning

Typ Beskrivning Relä Antal Art.nr
ERC 211 RÖD LYSDIOD, 115 V, enkel-/storpack 1 1 080G3290
ERC 211 RÖD LYSDIOD, 115 V, 1 givare (NTC 10 kohm vid 25 °C, L = 1,5 m),  

enkel-/storpack
1 1 080G3262

ERC 213 RÖD LYSDIOD, 115 V, enkel-/storpack 3 1 080G3291
ERC 213 RÖD LYSDIOD, 115 V, 2 givare (NTC 10 kohm vid 25 °C, L = 1,5 m),  

enkel-/storpack
3 1 080G3264

ERC 214 RÖD LYSDIOD, 115 V, enkel-/storpack 4 1 080G3292

ERC 211 RÖD LYSDIOD, 230 V, enkel-/storpack 1 1 080G3293
ERC 211 RÖD LYSDIOD, 230 V, 1 givare (NTC 10 kohm vid 25 °C, L = 1,5 m),  

enkel-/storpack
1 1 080G3263

ERC 213 RÖD LYSDIOD, 230 V, enkel-/storpack 3 1 080G3294
ERC 213 RÖD LYSDIOD, 230 V, 2 givare (NTC 10 kohm vid 25 °C, L = 1,5 m),  

enkel-/storpack
3 1 080G3265

ERC 214 RÖD LYSDIOD, 230 V, enkel-/storpack 4 1 080G3295

ERC 211 RÖD LYSDIOD, 230 V, industripaket 1 30 080G3288
ERC 213 RÖD LYSDIOD, 230 V, industripaket 3 30 080G3289
ERC 214 RÖD LYSDIOD, 230 V, industripaket 4 30 080G3296

Verktyg för snabbprogrammering
EKA 183A Programming key for ERC 21X 1 080G9741
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8.1| Givare
Någon av nedanstående Danfoss-givare eller motsvarande. 

Typ Givarelement Givarhölje Kabel Antal Art.nr

EKS 211
NTC 5000 ohm/25 °C
(Beta = 3980 vid 25/100 °C)

Termoplastisk polyester 8x30 1,5 m 150 084B4403
Termoplastisk polyester 8x30 3,5 m 75 084B4404
Termoplastisk polyester 8x30 1,5 m 1 084N1220
Termoplastisk polyester 8x30 3,5 m 1 084N1221

EKS 221
NTC 10000 ohm/25 °C
(Beta = 3435 vid 25/85 °C)

Termoplastiskt gummi 6x5x15 3,5 m 150 084N3206
Termoplastiskt gummi 6x5x15 3,5 m 1 084N3210
Termoplastiskt gummi 6x5x15 8,5 m 50 084N3208
Termoplastiskt gummi 6x5x15 8,5 m 1 084N3209
Rostfritt stål 6x20 1,5 m 150 084N3200

EKS 111 PTC 990 ohm/25°C

Rostfritt stål 6x30 1,5 m 1 084N1178
Rostfritt stål 6x30 1,5 m 150 084N1161
Rostfritt stål 6x30 3,5 m 1 084N1179
Rostfritt stål 6x30 3,5 m 150 084N1163
Rostfritt stål 6x30 6 m 1 084N1180
Rostfritt stål 6x30 6 m 80 084N1173
Rostfritt stål 6x30 8,5 m 60 084N1168

AKS 11 PT1000

Toppdel: PPO (Noryl)
Botten: rostfritt stål

3,5 m 1 084N0003

Toppdel: PPO (Noryl)
Botten: rostfritt stål

5,5 m 1 084N0005

Toppdel: PPO (Noryl)
Botten: rostfritt stål

8,5 m 1 084N0008

AKS 12 PT1000

Rostfritt stål 6x40 1,5 m 1 084N0036
Rostfritt stål 6x40 1,5 m 30 084N0035
Rostfritt stål 6x40 3,5 m 30 084N0039
Rostfritt stål 6x40 5,5 m 30 084N0038

Obs: Alla monterade givare måste vara av samma typ



DKRCC.ES.RL0.H8.07 © Copyright Danfoss | Produced by ADAP-KOOL® |2018.10

Enkel hantering av temperatur  
och avfrostning – otaliga  
funktioner och fördelar
ERC 21X är en smart och mångfunktionell kylregulator som är utformad för att uppfylla de krav som ställs på dagens 
kommersiella kylapplikationer.


