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ecoVALVETRONIC steruje pracą bipolarnego/unipolarnego zaworu rozprężnego i ma za zadanie utrzymanie stałego przegrzania/
dochładzania czynnika podczas pracy sprężarki. W sterowniku zastosowano liczne algorytmy ochronne pracy sprężarki i jej układu 
między innymi przed przegrzaniem/dochładzaniem czynnika, przekroczeniem dopuszczalnych wartości ciśnieniem na wyjściu 
parownika, wyciekiem czynnika chłodniczego.

ecoVALVETRONIC zapewnia funkcje ochronne pracy sprężarki i jej układu przed:
• zbyt małą i zbyt dużą wartością przegrzania/dochładzania czynnika
• zbyt niskim i zbyt wysokim ciśnieniem na wyjściu parownika
• zanikiem zasilania elektrycznego sterownika i zaworu - zawór jest automatycznie zamykany. 

• Konfiguracja parametrów sterownika i zaworu z 
poziomu menu regulatora

• Utrzymanie i kontrola przed zbyt niską lub zbyt 
wysoką wartością przegrzania/dochładzania 
czynnika na podstawie pomiaru ciśnienia i 
temperatury na wyjściu parownika (szybka korekta 
położenia zaworu)

• Utrzymanie i kontrola ciśnienia na wyjściu parownika
• Obsługa przez wejście cyfrowe bipolarnego zaworu 

rozprężnego (unipolarne w opracowaniu)
• Niezależne ustawienia trybów pracy zaworu dla 

grzania, chłodzenia, rozmrażania
• Ograniczenie zakresu regulacji zaworu dla każdego 

trybu pracy
• Funkcja wymuszonego otwarcia zaworu przy 

przejściu między trybami – tryb stabilizacji
• Praca cało-krokowa, pół-krokowa, ćwierć-krokowa 

- większa rozdzielczość zaworu oraz dokładniejsza 
regulacja przegrzania/dochładzania czynnika

• Pełne zamknięcie zaworu lub dowolna pozycja zaworu 
po zaniku zasilania (standardowo)

• Odczyt stanu wejść cyfrowych
• Detekcja elektroniczna położenia krańcowego zaworu
• Hierarchia algorytmów ochronnych 
• Wybór czynnika chłodniczego
• Odczytu drugiej wartości ciśnienia i temperatury 
• Możliwość przeprowadzenia testu silnika zaworu
• Sygnalizacja LED stanu pracy sterownika i zaworu oraz 

dodatkowa sygnalizacja alarmów przez przekaźnik
• Wykrywanie wycieku czynnika chłodniczego 

(opcjonalnie)
• Rejestracja liczby kroków wykonanych przez zawór 

oraz łącznych czasów trwania stanów alarmowych dla 
zaworu.
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Przykład podłączenia sterownika do elektronicznego zaworu rozprężnego w układzie
z obiegiem czynnika, w funkcji przegrzania.

• Montaż na szynie DIN TS35. Wymiary modułu: 
65 mm x 90 mm x 52 mm

• UZ  – uziom
• GR – listwa uziemiająca
• SUPPLY – zasilacz sieciowy 24 V/15W
• VALVE – zawór rozprężny
• REL – wyjście przekaźnikowe do sterowania 

sygnalizacją alrmów
• LED1, LED2 - sygnalizacja stanu pracy 

sterowniaka i zaworu
• DIN1, DIN2 – wejścia cyfrowe
• T1, T2 – czujniki temperatury typu CT6
• PS1, PS2 – elektroniczne czujniki ciśnienia z 

wyjściem napięciowym
• COM – port komunikacji z regulatorem lub 

konwerterem RS485/USB

Schemat elektryczny


