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 DANE TECHNICZNE 

Napięcie zasilania: 230V (AC) 

Maksymalny prąd wentylatora: 1A 

Maksymalny prąd przekaźników: 4A 

Temperatura pracy urządzenia: od -40oC do +60 oC 

Zakres mierzonych temperatur: od -30oC do +80 oC 

Czujnik temperatury: NTC 3,3k (Vishay) 

 

 ZASADA DZIAŁANIA 

Sterownik BRS04 przeznaczony jest do płynnej regulacji obrotów silnika wentylatora na 

podstawie mierzonej temperatury. W zależności od zadanych parametrów sterownik BRS04 

płynnie zwiększa lub zmniejsza prędkość obrotów silnika wentylatora, aby utrzymać zadaną 

temperaturę mierzoną przez czujnik (C2). Jeśli mierzona temperatura przekracza minimalną 

temperaturę włączenia silnika (TSTA), następuje płynne zwiększenie prędkości obrotowej 

wentylatora aż do prędkości maksymalnej. Jeśli temperatura mierzona jest mniejsza od 

prędkości zadanej (TSTA), następuje zmniejszenie prędkości obrotowej wentylatora do 

wartości zadanej (PMIN) (przy wybranej logice START (TST)) lub do całkowitego zatrzymania 

wentylatora (przy wybranej logice STOP (TST)). W sytuacji gdy mierzona temperatura 

przekroczy zadaną temperaturą alarmową (TALR) wówczas włącza się stan alarmowy układu i 

następuje wyłączenie sprężarki oraz sygnalizacja informująca o stanie alarmowym.  

Sterownikiem BRS04 możemy również regulować grzałkę karteru sprężarki na podstawie 

mierzonej temperatury zewnętrznej (C1). 
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 GŁÓWNE FUNKCJE STEROWNIKA 

- Płynna regulacja obrotów silnika wentylatora 

- Utrzymanie stałej temperatury skraplania 

- Zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą skraplania poprzez stan alarmowy 

- Sterowanie grzałką karteru sprężarki poprzez pomiar temperatury zewnętrznej 

- Przedłużenie żywotności sprężarki 

- Kontrola aktualnej temperatury skraplania  

 

 SCHEMAT POŁĄCZEŃ 

 

 

 OPIS PODŁĄCZENIA 

ZACISK OPIS PODŁĄCZENIA 
L Przewód fazowy zasilający sterownik BRS04 

N Przewód neutralny zasilający sterownik BRS04 

1 Przewód neutralny zasilający silnik wentylatora 

2 Przewód fazowy zasilający silnik wentylatora 

3 Przewód fazowy zasilający grzałkę karteru sprężarki 

4 Przewód neutralny zasilający grzałkę karteru sprężarki 

5 Przewód fazowy zaworu czterodrogowego 

6 Przewód fazowy zasilający cewkę stycznika lub przekaźnika sprężarki 

7 Przewód neutralny zasilający cewkę stycznika lub przekaźnika sprężarki 

8 Przewód zasilający sygnalizację alarmu 

A, B Czujnik temperatury zewnętrznej 

C, D Czujnik temperatury skraplania 

UWAGA – STYK „N” JEST ZMOSTKOWANY ZE STYKIEM „1” 
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 OPIS EKRANU 

 

 

 PODCZAS PRACY 

  

                                 

   AKTUALNA TEMPERATURA SKRAPLANIA 

 

   AKTUALNA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA 

   (GWIAZDKA OZNACZA ZAŁĄCZENIE PRZEKAŹNIKA GRZANIE/CHŁODZENIA) 

     

      GRAFICZNA I LICZBOWA PREZENTACJA AKTUALNEJ MOCY WENTYLATORA 

 

      STAN LOGICZNY WEJŚCIA IN4 

      NUMER BŁĘDU (OPCJONALNIE) 

 

 

 PODCZAS USTAWIEŃ W MENU 

 

FUNKCJA OPIS ZAKRES NASTAW 

TSET Nastawa wartości temperatury skraplania od 0 oC do 70 oC 

TSTA Minimalna temperatura włączenia silnika wentylatora od 0 oC do 60 oC 

TALR Maksymalna temperatura skraplania od 0 oC do 80 oC 

TZEW Nastawa wysokości temperatury zewnętrznej od -30 oC do 80 oC 

TZEW Wybór logiki załączenia przekaźnika grzanie/chłodzenie ↑ / ↓ 

TST Wybór logiki pracy wentylatora poniżej wartości temperatury 
skraplania 

START lub STOP 

PMIN Ustawienie minimalnej mocy wentylatora w stanie czuwania od 10% do 99% 

ROZR Czas rozruchu silnika wentylatora od 0s do 10s 

IN4 Wybór logiki wyjścia 4-way ↑  lub  ↓ 

ERR Tryb obsługi błędu BLOK lub NORM 

 

Logika Styk 5 w BRS04 wentylator 

IN4 =↑ 0 V Płynna regulacja prędkości 

IN4 =↑ 230V Prędkość maksymalna 

IN4 =↓ 0 V Prędkość maksymalna 

IN4 =↓ 23 V Płynna regulacja prędkości 
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 KODY BŁĘDÓW 

NR.BŁĘDU OPIS BŁĘDU 

1 Czujnik skraplania (brak czujnika, zwarcie czujnika, przekroczenie zakresu 
temperatur) 

2 Czujnik zewnętrzny (brak czujnika, zwarcie czujnika, przekroczenie zakresu 
temperatur) 

3 Przekroczenie maksymalnej temperatury skraplania (błąd można skasować poprzez           
wyłączenie urządzenia lub przez przejście wszystkich funkcji w menu 

12(8+4) Przekroczenie maksymalnej temperatury zewnętrznej (błąd można skasować   
przechodząc przez wszystkie funkcje w menu 

 

Podczas wejścia do menu cała regulacja odbywa się uwzględniając zadane parametry. Dzięki temu 

możliwe jest skontrolowanie maksymalnych obrotów wentylatora lub poprawności załączenia 

przekaźnika grzałki 

 

UWAGI: 

 Montaż regulatora BRS4 może przeprowadzać wyłącznie wykwalfikowana osoba 

posiadająca odpowiednie uprawnienia do montażu i naprawy urządzeń elektrycznych 

wymagane przepisami Państwa, w którym montowany lub używany jest regulator.  

 Przed przystąpieniem do montażu należy odłączyć zasilanie od urządzenia, w którym 

montowany jest regulator. 

 Regulator BRS4 musi być montowany w obudowie urządzenia którego prędkość obrotowa 

ma być regulowana. 
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