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Controlador de Refrigeração EK-3030

Este controlador é adequado para o controle da temperatura média e baixa de armazenamento de 
frio. Pode medir, mostrar e controlar a temperatura, com função de calibração de temperatura, degelo 
forçado, alarme de excesso de temperatura e alarme de falha de sensor.

Pode recuperar os valores de fábrica através do botão (One Key Recovery) para os valores pré-
definidos. Possui design “touch” com função de bloqueio do teclado.

Entrada de sensor dual: Sensor de Temperatura de Gabinete (Pb1) e sensor de degelo (Pb2).
Três formas de saída de controle: Refrigeração, Degelo e Ventilação.

Características>>

• Design touch de 6 teclas, ajuste rápido de 
parâmetros, fácil operação.
• Múltiplos modos de controle de degelo, 
maior estabilidade e com economia de energia, 
evita a acumulação de frio.
• Função de memória do ciclo de degelo 
desligada.
• Pode pré-estabelecer um grupo de 
parâmetros com um botão de recuperação.
• Três modos de trabalho: Modo de refriger-
ação, de aquecimento e de temperatura 
constante.

1. Range de Medição: -40°C ~ 99°C
2. Range de Controle: -40°C ~ 85°C
3. Precisão: -30°C ~ 50°C ±1°C ±0,5dig; outros ±2°C ±0,5dig.
4. Resolução: 0,1°C / 1°C
5. Tamanho de montagem: 71mm*29mm
6. Fonte de alimentação: 220VAC ±10%, 50/60Hz
7. Consumo de energia: <5W
8. Capacidade de Saída: 
 o Refrigeração: 10A/220VAC (ou 16A/220VAC conduz diretamente a uma fase de 
somente um compressor 1 HP)
 o Degelo: 10A/220VAC
 o Ventilação: 10A/220VAC
 o Saída de alarme com timbre.
9. Temperatura de ambiente de trabalho: -5°C ~ 60°C 
10. Umidade de ambiente de trabalho: 10% ~ 90% sem condensar
11. Temperatura de armazenamento: -25°C ~ 75°C
12. Tipo de sensor: NTC (10Ω/25°C , valor B 3435K)
13. Longitude do Sensor: 2M

>> Parâmetros Técnicos


