
ecs-974neo
Manual do usuário ecs-974neo 
Controlador de temperatura

Recomendações de segurança
Este produto deve ser instalado por técnicos devidamente capacitados que sejam capazes de 
realizar conexões elétricas com equipamente de proteção pessoal. nossos especialistas de suporte técnico no site ou através do número de telefone que se 

3. PAINEL DE EXIBIÇÃO E OPERAÇÃO

2. APLICAÇÕES

1. VISÃO GERAL DO PRODUTO

4. PARÂMETROS TÉCNICOS

5. LED

refulgence

SET

SET

setdrip

Faixa de medição de temperatura:
Resolução:

~

SEt LSE ~ HSE

Menu do Administrador

Precisão:
Faixa de controle de temperatura: ~

Fonte de alimentação:

~Temperatura de Operação:

~Temperatura de armazenamento:

~

Flash

setpoint.

tempo de retardo

Umidade de armazenamento:

Grau de proteção do painel frontal:

6. TABELA DE PARÂMETROS

Refrigeração

Degelo

Drenagem

LED Símbolo Status

No. Item do 
Menu Descrição Faixa de ajuste Padrão Unidade

~ 
diF ~ 
HSE SEt ~ 
LSE ~ SEt

em caso de sensor desconec
tado ou em falha.

~ min

~ min

Tempo de compressor 

desconectado ou em falha.

Compressor sempre 

respeita os tempos 

drip

~ min
tempo de retardo toda vez 

~ mininstrumento.

dty ~ 

compressor.

dit ~ hora



7. FUNÇÃO DE TECLAS

Chave Função Operação LED

No. Item do 
Menu Descrição Faixa de ajuste Padrão Unidade

~ min

dCt

dEt ~ min

y

dSt ~ 
n

FSt ~ 
FAd ~ 
Fdt ~ min
dt ~ min

dFd y
y

HAL ~ Alarme de temperatura alta.

LAL ~ 

~ hora

~ min

~ min

n

~ 
ndt y

~ 

~ 

Set no display +Led Set.
Entrar no menu de administrador.

ddl

Função de “enter”.

desejado para o parâmetro.

desejado para o parâmetro.

Aumenta o valor do parâmetro 
+ Led Set.

Diminui o valor do parâmetro + 
Led Set.

"Er" se der erro no download 
para o controlador.

dos parâmetros

+

"Er" se der falha na cópia.

SET

7.1 CHAVES:



apareça no display.

7.2 OPERAÇÃO:

c. Use as teclas        e        para alterar o valor SEt.

SEt.

o valor da senha.

8. SAÍDA DE CONTROLE

9. CÓDIGO DE FALHA

Compressor Compressor 

fechada.

fechada.

8.1 REFRIGERAÇÃO:

8.2 DEGELO:

8.3 ALARME:

Quando a função dEt=0 o controlador não efetuará o degelo.

transcorrido dt (tempo de drenagem).

Tipo de degelo: dty = 0: degelo elétrico; dty = 1: degelo reverso (gás quente); dty = 2: 
degelo livre (compressor quente)

Nota: 

Status do sistema/
Tipo de degelo Degelo elétrico Degelo por gás 

quente Degelo Natural

Compressor Compressor Compressor 

Exibição Falhas

Erro de leitura do sensor do evaporador.

Er

controlador.
rSt



ELIMINAÇÃO CORRETA

10. INSTALAÇÃO ELÉTRICA:

220 VAC

127 VAC

11. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
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Entrada para chave
de programação 10A 10A17(5)A
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de programação 10A 10A17(5)A
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