
ELIWELL IDPlus 974

INSTRUKCJA OBS£UGI I MONTA¯U

PRZYCISKI I ICH FUNKCJE

Przycisk “GÓRA” Zmienia parametry i zwiêksza ich
 wartoœci. 

Uruchamia rêczny tryb odszraniania.

Przycisk “DÓ£” Zmienia parametry i zmniejsza ich
 wartoœci. 

Przycisk “CZUWANIE” (ESC) Wyjœcie
Powrót do poprzedniego poziomu 
menu.
Potwierdzenie wartoœci parametru.
Aktywacja stanu czuwania (par. H08).

Przycisk “SET” Wyœwietlenie alarmów (gdy s¹ aktywne)
Wejœcie do menu podstawowego.
Wejœcie do menu programowania.
Potwierdzenie poleceñ.

DIODY
SPRÊ¯ARKA
Œwieci gdy sprê¿arka pracuje. Pulsuje gdy aktywne s¹ 
parametry dotycz¹ce opóŸnienia lub zabezpieczenia 
sprê¿arki.

DEFROST
Œwieci podczas cyklu odszraniania uaktywnionego 
automatycznie. Pulsuje gdy proces odszraniania 
rozpoczêty jest rêcznie. 

ALARM
Œwieci gdy alarm jest aktywny. Pulsuje gdy alarm jest 
wyciszony.

WENTYLATOR
Œwieci siê gdy wentylator pracuje.

MENU PODSTAWOWE
Nacisn¹æ i zwolniæ przycisk  , na wyœwietlaczu zobaczymy 
pierwsz¹ etykietê "SEt" (jeœli nie jest aktywny alarm). Nacisn¹æ 
powtórnie przycisk  , na wyœwietlaczu zobaczymy wartoœæ 
nastawion¹. Jej wielkoœæ mo¿emy zmieniæ naciskaj¹c przycisk   
lub  . Naciskaj¹c przycisk   dwa razy, lub nie naciskaj¹c 
¿adnego z przycisków w czasie 15 sekund spowodujemy powrót 
sterownika do normalnej pracy. 
Jeœli alarm jest aktywny, to po pierwszym naciœniêciu przycisku 
 , na wyœwietlaczu zobaczymy napis "AL". 
Z pomoc¹ przycisków   i   mo¿na przewijaæ kolejne pozycje w 
menu podstawowym:
- AL folder alarmowy (wystêpuje tylko gdy aktywne s¹ alarmy)
- SEt wartoœæ nastawy
- Pb1 wartoœæ czujnika 1 (komory)
- Pb2 wartoœæ czujnika 2 (odszraniania)
- dit czas pomiêdzy cyklami odszraniania
- dEt czas trwania cyklu odszraniania
- dSt temperatura koñca cyklu odszraniania
Parametry "dit", "dEt" i "dSt" mo¿na modyfikowaæ w analogiczny 
sposób jak nastawê "SEt".

ZABLOKOWANIE KLAWIATURY
Parametr „LOC” pozwala nam zablokowaæ mo¿liwoœæ zmiany 
przez osoby niepowo³ane parametrów w menu podstawowym. 
Je¿eli po wejœciu w menu podstawowe wyœwietli siê napis "LOC", 
to znaczy i¿ zablokowana zosta³a mo¿liwoœæ edycji parametrów, 
istnieje tylko mo¿liwoœæ podgl¹dniêcia wartoœci parametrów bez 
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mo¿liwoœci ich zmiany. 
Status blokady mo¿na zmieniæ na dwa sposoby:
1. wejœæ w menu podstawowe i przytrzymuj¹c klawisze   i   

przez dwie sekundy.
2. wejœæ w parametry wyœwietlacza i zmieniæ parametr "LOC". 

PROGRAMOWANIE
W sterowniku ID Plus 974 menu sk³ada siê z folderów.
Aby przejœæ do procesu programowania nale¿y nacisn¹æ w czasie 
d³u¿szym ni¿ 5 sek, przycisk  . Je¿eli has³o nie jest 
zaprogramowane to zobaczymy etykietê pierwszego folderu 
parametrów, aby wejœæ do któregoœ z folderów nale¿y nacisn¹æ 
przycisk  . W celu wyœwietlania wartoœci parametru nale¿y 
kolejny raz nacisn¹æ przycisk  . Przechodzenie pomiêdzy 
folderami, przechodzenie pomiêdzy poszczególnymi 
parametrami i zmiana wartoœci parametrów wykonuje siê za 
pomoc¹ przycisków   i  . Naciskaj¹c przycisk   lub   lub nie 
naciskaj¹c ¿adnego z przycisków w czasie 15 sekund spowoduje 
to zatwierdzenie wartoœci i powrót sterownika do poprzedniego 
poziomu. 

KARTA KOPIUJ¥CA
Karta kopiuj¹ca dziêki mo¿liwoœci zapisania wartoœci parametrów 
pozwala nam na s zybkie zaprogramowanie kolejnych 
sterowników.
W celu zapisania wartoœci na karcie kopiuj¹cej nale¿y pod³¹czyæ 
j¹ do portu TTL sterownika, otworzyæ folder "FPr", wybraæ 
parametr "UL", nacisn¹æ przycisk  .
Przed pierwszym u¿yciem karty w danym typie sterownika, nale¿y 
j¹ sformatowaæ za pomoc¹ funkcji "Fr" 
Aby zaprogramowaæ sterownik z karty kopiuj¹cej nale¿y 
pod³¹czyæ kartê do sterownika gdy urz¹dzenie jest wy³¹czone. Po 
w³¹czeniu urz¹dzenia parametry zostan¹ automatycznie 
œci¹gniête do urz¹dzenia. Prawid³owe zakoñczenie procesu 
zostanie potwierdzone napisem "dLY" lub "dLn" jeœli zakoñczy siê 
niepowodzeniem.

HAS£O
Has³o “PA1 ” mo¿na zaprogramowaæ w celu zabezpieczenia przed 
modyfikacj¹ parametrów przez niepowo³ane osoby.
Je¿eli jest wprowadzone has³o (wartoœæ parametru "PA1 " ró¿na 
od 0), has³o musi zostaæ wprowadzone przy wejœciu w 
programowanie. Wykonaj tê operacjê wybieraj¹c odpowiedni¹ 
wartoœæ has³a przy wykorzystaniu klawiszy   i  , nastêpnie 
potwierdziæ poprzez naciœniêcie klawisza  .
W przypadku niepoprawnego wprowadzenia has³a, sterownik 
wyœwietla ponownie etykietê "PA1 " i ponownie poprosi o 
wprowadzenie prawid³owego has³a.

RÊCZNE ODSZRANIANIE
Nacisn¹æ i przytrzymaæ przez 5 sekund przycisk  .
Jeœli temperatura ch³odnicy jest wy¿sza ni¿ nastawiony parametr 
temperatury koñca odszraniania to wyœwietlacz zapulsuje 3 razy i 
nie rozpocznie siê cykl odszraniania.

ALARM
Urz¹dzenie sygnalizuje alarm w³¹czon¹ diod¹   
lub brzêczykiem (jeœli jest). Po naciœniêciu przycisku   (jeœli 
alarm jest aktywny) na wyœwietlaczu zobaczymy napis "AL", po 
powtórnym naciœniêciu   zobaczymy napisy "AH1", "AL1", "EA" 
lub "Opd" oznaczaj¹ce odpowiednio:
! alarm górny "AH1" - przekroczenie wartoœci nastawionej 

parametrem "HAL", zale¿nej od wartoœci parametru "Att";
! alarm dolny "AL1" - przekroczenie wartoœci nastawionej 

parametrem "LAL", zale¿nej od wartoœci parametru "Att";
! alarm zewnêtrzny "EA" - aktywacja wejœcia cyfrowego 

zaprogramowanego na alarm zewnêtrzny
! alarm otwartych drzwi "Opd" - przekroczony czas "tdO" 

aktywacji wejœcia cyfrowego zaprogramowanego na 
w³¹cznik drzwiowy.
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Alarmy wyœwietlane bezpoœrednio na wyœwietlaczu:
- E1 - alarm uszkodzenia czujnika temperatury komory. 
- E2 - alarm uszkodzenia czujnika temperatury odszraniania. 

INSTALACJA
Urz¹dzenie jest przeznaczone do monta¿u panelowego w 
otworze 71 x 29 mm przy pomocy uchwytów mocuj¹cych. 
Regulator montowaæ w miejscu, gdzie nie ma zbyt du¿ej wilgoci i 
nie zachodzi kondensacja, nale¿y umo¿liwiæ wentylacjê w celu 
odprowadzenia ciep³a.

PRZEWODY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Uwaga!
Nigdy nie pracowaæ przy przy³¹czach elektrycznych gdy 
urz¹dzenie jest w³¹czone.

2Sterownik posiada przy³¹cza elektryczne 2,5mm ka¿de. 
Sprawdziæ wartoœci podane na nalepce sterownika. Upewniæ siê, 
¿e napiêcie zasilaj¹ce jest w³aœciwe dla danej wersji sterownika. 
Nie przekraczaæ maksymalnie dopuszczonego natê¿enia pr¹du. 
Dla wiêkszych obci¹¿eñ u¿ywaæ dodatkowo styczników.
Czujniki regulatora nie wymagaj¹ zachowania polaryzacji i mog¹ 
byæ przed³u¿ane. 
Przewody czujników temperatury prowadziæ z zachowaniem 
odleg³oœci od przewodów zasilaj¹cych w celu unikniêcia 
zak³óceñ.

Koñcówkê czujnika instalowaæ w pozycji pionowej skierowan¹ ku 
górze, aby uniemo¿liwiæ przedostanie siê wilgoci do czujnika.- 
(dotyczy czujników PTC)

DANE  TECHNICZNE
zabezpieczenie czo³owe: IP65
wymiary:  przód 74x32 mm, g³êbokoœæ 59 mm
instalacja: monta¿ panelowy 71 x 29 (+0.2/-0.1mm) 

odopuszczalna temperatura otoczenia: -5..55C
odopuszczalna temperatura sk³adowania: -30..85C

dopuszczalna wilgotnoœæ otoczenia: 10...90%
o ozakres: -50...110C (NTC); -50...140C (PTC)

orozdzielczoœæ: 0,1C 
wejœcie: 2 czujniki NTC lub PTC (wybór przez parametr "H00")
wejœcie cyfrowe: 1 wejœcie (bez napiêciowe) 
wejœcie TTL do pod³¹czenia Karty Kopiuj¹cej
wyjœcie: 3 przekaŸniki:

SPST 15A (1hp) 250V~
SPDT 6A 250V~
SPST 5A 250V~

dok³adnoœæ: > 0,5% 
zasilanie: 230 V~ (+10% / -15%) 50/60 Hz
pobór mocy: 3 W max

PARAMETRY PROGRAMU 

Parametr  Opis Zakres Wartoœæ   Jednostki
ustawiona

Folder "CP" regulacja i zabezpieczenie sprê¿arki
o oSEt nastawa temperatury zadanej LSE...HSE 0.0 C / F
o odiF ró¿nica ³¹czeñ; regulator wy³¹czy urz¹dzenie po osi¹gniêciu wartoœci 0.1...30 2.0 C / F

nastawionej (patrz nastawa), ponowne uruchomienie nast¹pi po osi¹gniêciu
 wartoœci nastawionej plus 'dif'  

o oHSE maksymalne ograniczenie temperatury komory LSE...302 99.0 C / F
o oLSE minimalne ograniczenie temperatury komory -58.0...HSE -50.0 C / F
o oOSP wartoœæ temperatury, która zostanie dodana do wartoœci nastawionej w czasie -30...30 0 C / F

pracy z nastaw¹ zredukowan¹; tryb ten jest aktywowany przez wejœcie cyfrowe 
(par.H11=±2)

dOd wy³¹czenie sprê¿arki i wentylatorów w czasie otwartych drzwi; n=nie; y=tak n / y n -
(Jeœli wejœcie cyfrowe nastawione jest na wy³¹cznik drzwiowy)

Ont stan pracy sprê¿arki podczas uszkodzonego czujnika komory 0...250 0 min.
Jeœli Ont=0 to sprê¿arka ca³y czas wy³¹czona, jeœli Ont>0 zawsze w³¹czona

dOn czas opóŸnienia przed startem 0...250 0 sek
dOF czas opóŸnienia po zatrzymaniu 0...250 0 min.
dbi czas opóŸnienia pomiêdzy kolejnymi startami 0...250 0 min.
OdO czas opóŸnienia za³¹czenia przekaŸników po starcie 0...250 0 min.
Folder "dEF" sterowanie odszranianiem
dtY rodzaj odszraniania 0 / 1 / 2 0 cyfry

0=elektryczne
1=gor¹cym gazem
2=przekaŸnik sprê¿arki nie wspó³pracuje z funkcj¹ odszraniania (sprê¿arka pracuje 
tylko wg nastawy setpoint) - czas pracy przekaŸnika odszraniania sterowany jest 
parametrami dit i dEt.

dit czas pomiêdzy cyklami odszraniania 0...250 6 godz.
dCt wskazanie metody steruj¹cej cyklem odszraniania 0/1/2 1 -

®0=wed³ug sumarycznego czasu pracy sprê¿arki - DIGIFROST
1=wed³ug czasu rzeczywistego
2=po wy³¹czeniu sprê¿arki

dOH opóŸnienie czasowe rozpoczêcia cyklu odszraniania 0...59 0 min.
dEt czas trwania cyklu odszraniania 1...250 30 min.

o odSt ograniczenie temperatury odszraniania -50...150 8.0 C / F
dPO rozpoczêcie odszraniania po w³¹czeniu zasilania; n=nie; y=tak n / y n -
Folder 'FAn' sterowanie wentylatorem

o oFSt wartoœæ temperatury, powy¿ej której wentylator jest zawsze wy³¹czony -50.0...150.0 50.0 C / F
o oFAd dopuszczalna ró¿nica temperatury pomiêdzy prac¹ wentylatorów 1.0...50.0 2.0 C / F

(patrz parametry FSt i Fot).
Fdt opóŸnienie startu wentylatorów po cyklu odszraniania 0...250 0 min.
dt czas ociekania parownika 0...250 0 min.
dFd praca wentylatorów parownika podczas cyklu odszraniania. y=nie, n=tak n / y y -
FCO praca wentylatorów parownika n / y / d.c. n -

Fod praca wentylatorów parownika podczas otwartych drzwi n / y n -

y=wentylator pracuje (zale¿nie od temperatury odczytywanej z parownika, par. FSt)
n=wentylator wy³¹czony,  dc=funkcja niedostêpna
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PARAMETRY PROGRAMU 

Parametr  Opis Zakres Wartoœæ   Jednostki
ustawiona

Folder "AL" alarmy
Att parametr ten okreœla, czy wartoœci parametrów HAL i LAL maj¹ byæ wartoœciami 0 / 1 1 -

absolutnymi, czy odniesionymi do nastawy (setpoint) 
0=wartoœci absolutne, 1=odniesione do nastawy

o oAFd dopuszczalna ró¿nica temperatury pomiêdzy alarmem (patrz parametry HAL, LAL) 1.0...50.0 2.0 C / F
o oHAL max. wartoœæ alarmu LAL...150 50.0 C / F
o oLAL min. wartoœæ alarmu -50.0...LAL -50.0 C / F

PAO opóŸnienie za³¹czenia alarmu po w³¹czeniu zasilania 0...10 0 godz.
dAO opóŸnienie za³¹czenia alarmu po cyklu odszraniania 0...999 0 min.
OAO opóŸnienie za³¹czenia alarmu po zamkniêciu drzwi 0...10 0 godz.
tdO opóŸnienie za³¹czenia alarmu dla otwartych drzwi 0...250 0 min.
tAO opóŸnienie za³¹czenia alarmu przy przekroczeniu temperatury 0...250 0 min.
EAL mo¿liwoœæ wy³¹czenia sprê¿arki, odszraniania, wentylatorów ch³odnicy jeœli wejœcie n / y n -

cyfrowe nastawione jest na alarm zewnêtrzny
Folder "diS" wyœwietlacz
LOC zablokowanie przycisków; n = nie; y = tak n / y n -
PA1 has³o (0 = brak has³a) 0...250 0 cyfry
ndt wyœwietlacz z / lub bez punktu dziesiêtnego; n=bez; y=z punktem dziesiêtnym n / y y -

o oCA1 Kalibrowanie czujnika 1 -12...12 0 C / F
o oCA2 Kalibrowanie czujnika 2 -12...12 0 C / F

ddL wskazania na wyœwietlaczu w czasie odszraniania 0 / 1 / 2 1 -
0=wyœwietlanie temperatury odczytywanej przez czujnik
1=wyœwietlanie temperatury odczytywanej przez czujnik przed cyklem odszraniania
2=wyœwietlanie napisu deF

o odro wybór jednostki; 0 = C; 1= F 0 / 1 0 -
Folder "CnF" konfiguracyjny
H00 (!) wybór czujnika; 0=PTC; 1=NTC 0 / 1 1 -
H08 Stan czuwania: 0 / 1 / 2 2 -

0=tylko wyœwietlacz wy³¹czony
1=wyswietlacz w³¹czony, regulator wy³¹czony
2=na wyœwietlaczu napis "OFF", regulator wy³¹czony

H11 konfiguracja wejœcia cyfrowego i jego polaryzacji -6...6 0 -
0=brak polaryzacji
±1=odszranianie
±2=nastawa zredukowana (tryb ekonomiczny - do nastawy "Set" doliczana jest wartoœæ "OSP")
±3=nie u¿ywa siê
±4=wy³¹cznik drzwiowy
±5=alarm zewnêtrzny
±6=funkcja czuwania (Stand-by)
UWAGA! : 
wartoœci dodatnie - wejœcie zamkniête
wartoœci ujemne - wejœcie otwarte

H25 Aktywacja / Dezaktywacja brzêczyka, 0-nieaktywny, 4-aktywny 1,2,3,5,6-brak funkcji 0...6 4 znak
H42 obecnoœæ czujnika ch³odnicy n / y y znak
rEL parametr TYLKO do odczytu / / /
tAb parametr TYLKO do odczytu / / /
Folder "Fpr" karta kopiuj¹ca
UL zapisywanie parametrów na kartê kopiuj¹c¹ / / /
Fr formatowanie karty kopiuj¹cej / / /

(!) UWAGA;  po zmianie tych parametrów nale¿y wy³¹czyæ i ponownie w³¹czyæ urz¹dzenie w celu prawid³owego dzia³ania.

SCHEMAT PO£¥CZEÑ ELEKTRYCZNYCH UWAGA: ZASILANIE 230V
1-2 Normalnie otwarte styki przekaŸnika odszraniania
1-3 Normalnie zwarte styki przekaŸnika odszraniania
1-4 Normalnie otwarte styki przekaŸnika sprê¿arki
1-5 Normalnie otwarte styki przekaŸnika wentylatora
6-7 Zasilanie 
8-9 Wejœcie czujnika komory
8-10 Wejœcie czujnika odszraniania
8-11 Wejœcie cyfrowe
A Wejœcie do KARTY KOPIUJ¥CEJ
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