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1. UWAGI OGÓLNE

1.1 PROSZĘ PRZECZYTAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM INSTALACJI 

• Ta instrukcja jest częścią produktu i powinna być przechowywana w pobliżu sterownika w celu
zapewnienia łatwego i szybkiego dostępu do informacji w niej zawartych. 

• Sterownik nie może być używany do celów innych niż opisane w niniejszej instrukcji. Sterownika nie
można traktować jako urządzenie zabezpieczające. 

• Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z charakterystyką instalacji. 
• Dixell Srl rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji produktu, bez konieczności

powiadamiania, zachowując tą samą niezmienną funkcjonalność produktu. 

1.2  UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

• Przed podłączeniem sterownika należy sprawdzić napięcie zasilania  czy jest zgodne z podanym na
urządzeniu. 

• Unikać wody i zawilgocenia: sterownika należy używać jedynie w zalecanych przedziałach pracy 
temperatury i wilgotności aby zapobiegać wykraplaniu wilgoci, unikając szybkich i częstych zmian 
temperatur. 

• Uwaga: przed rozpoczęciem czynności konserwacyjnych należy odłączyć zasilanie elektryczne
• Czujniki należy zamontować tak, aby nie były dostępne dla użytkownika. Urządzenie nie może być 

otwarte. 
• W przypadku błędnego działania sterownik należy dostarczyć do dystrybutora lub bezpośrednio do

“Dixell S.p.A. (patrz dane adresowe) z dokładnym opisem błędnego działania. 
• Upewnij się że przewody czujników są ułożone możliwe jak najdalej od przewodów siłowych bez 

przecinania się i przeplatania. 
• W przypadku zastosowań przemysłowych, ze względu występowania obciążeń indukcyjnych, może

okazać się konieczne zastosowanie filtrów (model FT1) 

2. OPIS SKRÓCONY
Sterownik XC30CX, o wymiarach 32x74mm, jest termostatem cyfrowym przeznaczonym do 
sterowania agregatami skraplającymi. Posiada trzy wyjścia cyfrowe (przekaźniki), jedno dla sprężarki 
oraz dwa pozostałe do sterowania wentylatorami. Posiada również 2 wejścia NTC lub dla 
przetworników logarytmicznych dla ssania i tłoczenia. Inne wejścia cyfrowe są przeznaczone dla 
podłączenia urządzeń zabezpieczających prace agregatu. Sterownik posiada złącze dla klucza 
programującego HOT-KEY pozwalającego na szybkie programowanie parametrów. Sterownik jest 
również w pełni konfigurowany za pośrednictwem klawiatury. 

Model XC10CX równi się od modelu XC30CX ilością wyjść cyfrowych. XC10CX posiada tylko jedno 
wyjście cyfrowe, przeznaczone dla sterowania pracą sprężarki. 

3. STEROWANE URZĄDZENIA

3.1 SPRĘŻARKA 

Regulacja jest wykonywana na 
podstawie pomiaru ciśnienia 
dokonywanego czujnikiem ciśnienia 
ssania P1. 
Włączenie sprężarki jest determinowane 
parametrem Cin. 
Wyłączenie, natomiast jest określane 
parametrem Cou. 

W przypadku błędu czujnika regulacji start i zatrzymanie sprężarki są określane w czasie parametrami 
Con oraz CoF. 

3.2 ZARZĄDZANIE WENTYLATORAMI (TYLKO DLA XC30CX) 

Sterownik XC30CX może regulować pracę 1 lub 2 wentylatorów skraplacza. 
Regulacja wprost proporcjonalna (dla chłodzenia) jest określana parametrami: 

SF1 
Punkt pracy wentylatora 1 (dla czujnika NTC: -40°C do SF2 lub 40°F do SF2;  dla 
czujnika ciśnienia: P2i do SF2 bar/PSI/kPA) 

HF1 Dyferencjał pracy 1 (0.1 do 10.0°C/bar; 1 do 100°F/PSI) 

SF2 
Punkt pracy wentylatora 2 (dla czujnika NTC: SF1 do 110°C lub SF1 do 230°F;  
dla czujnika ciśnienia: SF1 do P2E bar/PSI/kPA) 

HF2 Dyferencjał pracy 2 (0.1 do 10.0°C/bar; 1 do 100°F/PSI/kPA) 
Wentylator jest włączany gdy temperatura (ciśnienie) jest wyższa niż SF1+HF1, wyłączenie następuje 
gdy wartość mierzona powraca do poziomu  SF1, jak przedstawiono na wykresie poniżej: 

F1

F2

Sf2
Sf2+HF2 ZIC

Sf1 + Hf1
Sf1

3.3 ROTACJA PRACY WENTYLATORÓW (TYLKO DLA XC30CX) 

Aby ilość godzin pracy obu wentylatorów był zbliżona sterownik XC30CX zapisuje ilość godzin pracy 
każdego z nich i realizuje rotacje  w pracy tak aby każdy z wentylatorów był równomiernie obciążony.  

Uwaga: w przypadku jednego wentylatora jego włączenie nastąpi gdy T>SF1+HF1,  oraz wyłączenie 
dla T<SF1. 

4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Wyświetlenie punktu nastawy temperatury pracy, w trybie programowania wybór 
parametru i potwierdzenie wprowadzonych zmian. 
(RESTART) W zależności od parametru rSC; dla rSC=rSt przycisk pozwala na 
ręczny restart (wznowienie pracy) i reset „strefy martwej” ; dla rSC=nP wciśnięcie 
spowoduje jedynie reset strefy martwej.  
(UP) Wyświetlenie na 5 sek temperatury skraplania; w trybie programowania 
przeglądanie listy parametrów lub zwiększanie wartości parametru. 
(DOWN) Wyświetlenie temperatury dLt; w trybie programowania przeglądanie listy 
parametrów lub zmniejszanie wartości parametru. 

(SERVICE) Przejście do menu serwisowego 

(Alarm menu) Przejście do menu alarmów 

KOMBINACJE PRZYCISKÓW: 

 + Zablokowanie/odblokowanie klawiatury. 

 + Przejście do trybu programowania. 

 + ����
Powrót do wyświetlania ciśnienia ssania. 

4.1 DIODY LED 

Funkcje diod LED opisano w poniższej tabeli. 

LED stan funkcja 
świeci Sprężarka pracuje 
miga Odliczane czasu opóźnienia włączenia sprężarki 

1 
świeci Pracuje wentylator 1 (tylko dla XC30CX) 

2 
świeci Pracują oba wentylatory (tylko dla XC30CX) 

kPA 
świeci Wyświetlanie ciśnienia w kPA  
miga Tryb programowania 

bar 
świeci Wyświetlanie ciśnienia w bar  
miga Tryb programowania 

PSI 
świeci Wyświetlanie ciśnienia w PSI 
miga Tryb programowania 

świeci Przeglądanie menu serwisowego 

miga Aktywny nowy alarm  
świeci Przeglądanie menu alarmów 
świeci Aktywny alarm 

5. POZOSTAŁE FUNKCJE

5.1 OPÓŹNIENIE ALARMU BŁĘDU CZUJNIKA CIŚNIENIA PRZY 
URUCHOMIENIU 

Jeśli przy uruchomieniu urządzenia nastąpi błąd czujnika ciśnienia, jego sygnalizacja zostanie 
opóźniona o czas P1d, sprężarka zostanie uruchomiona jeśli zostaną spełnione warunki: 

- odliczony został czas opóźnienia uruchomienia odS,  
- dla di1=Y, aktywne jest wejście termostatu cyfrowego 14-17 
- wejście cyfrowe HP lub parametr temperaturowy dLt nie powoduje blokowania regulacji. 
W tym okresie na ekranie sterownika pojawi się migający komunikat P1E. 
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Jeśli w czasie P1d alarm czujnika zaniknie, rozpocznie się normalny proces regulacji, w innym 
przypadku po upłynięciu czasu P1d sygnalizowany będzie alarm błędu czujnika P1, sprężarka będzie 
cyklicznie włączana i wyłączana zgodnie z czasami określonymi przez Con oraz CoF. 

5.2 OPÓŹNIENIE ALARMU BŁĘDU CZUJNIKA CIŚNIENIA PRZY WYŁĄCZONEJ 
SPRĘŻARCE 

Jeśli sprężarka nie pracuje błąd czujnika ciśnienia nie jest sygnalizowany. W takim przypadku jeśli 
ciśnienie wzrośnie i przekroczy zakres pomiaru ciśnienia, na sterowniku pojawi się migająca ostatnio 
zmierzona wartość ciśnienia. 
W takiej sytuacji sprężarka uruchomi się jeśli 

a. Dla di1=Y : wejście cyfrowe termostatu (14-17) jest aktywne 
b. Dla di1=n : po odliczeniu opóźnień czasowych dotyczących sprężarki  
c. Jeśli sprężarka została wyłączona aktywacją wejścia zabezpieczenia wysokiego 

ciśnienia HP lub w wyniku przekroczenia temperatury dLt zostanie uruchomiona po 
ustąpieniu tych warunków blokujących.  

5.3 RESET STREFY MARTWEJ 

Jeśli wartość ciśnienia jest w zakresie [Cou do Cin] a przekaźnik sprężarki jest nieaktywny, możliwe 
jest wymuszenie pracy sprężarki poprzez przytrzymanie wciśniętego przez 2 sek przycisku 
RESTART. Sprężarka będzie działać do osiągnięcia wartości progu Cou. 

5.4 TERMOSTAT ZEWNĘTRZNY (14-17) 

Funkcja: wejście termostatu, jeśli jest obecny aktywuje pracę. 
Zaciski: 14-17 beznapięciowe 
 
Parametry:  

di1 
Obecność termostatu podłączonego do zacisków (14-17)  
n = regulacja jest prowadzona niezależnie od statusu wejścia cyfrowego 14-17. 
Y = regulacja jest prowadzona tylko jeśli wejście 14-17 jest aktywne. 

i1P 
Polaryzacja wejścia cyfrowego 14-17  
oP = 14-17 wejście jest aktywne gdy zestyki są otwarte. 
CL = 14-17 wejście jest aktywne gdy zestyki są zamknięte. 

5.5 PRESOSTAT WYSOKIEGO CIŚNIENIA HP (15-17) 

Funkcja: wejście presostatu wysokiego ciśnienia, zatrzymuje sprężarkę gdy jest aktywny. 
Zaciski: 15-17 beznapięciowe 
Parametry: 

di2 
Obecność presostatu wysokiego ciśnienia HP podłączonego do zacisków 15-17  
n = regulacja jest prowadzona niezależnie od statusu wejścia cyfrowego 15-17. 
Y = regulacja jest prowadzona tylko jeśli wejście 15-17 nie jest aktywne. 

i1P 
Polaryzacja wejścia presostatu HP 15-17 
oP = 15-17 wejście jest aktywne gdy zestyki są otwarte. 
CL = 15-17 wejście jest aktywne gdy zestyki są zamknięte. 

HPn 

Ilość aktywacji wejścia cyfrowego HP do zablokowania automatycznego 
wznowienia pracy sprężarki  
0 = restart zawsze automatyczny 
1 do 15 = jeśli ilość aktywacji wejścia cyfrowego HP przekroczy ustaloną tym 
parametrem wartość, sprężarka jest blokowana a jaj uruchomienie wymaga kasowania 
ręcznego . 

HPF 
Minimalny czas wyłączenia sprężarki po aktywacji wejścia presostatu HP (0 do 15 
min). 

5.5.1 Działanie  
 
Uwaga: stan wejścia cyfrowego presostatu HP jest sprawdzany jedynie gdy sprężarka pracuje 
 
Jeśli wejście presostatu HP jest aktywne: 

a. Sprężarka zostanie wyłączona. 
b. Na ekranie pojawi się komunikat “HP” naprzemiennie z pomiarem z czujnika ciśnienia 

ssania 
c. Licznik ilości aktywacji presostatu odliczy kolejną aktywację HP . 

5.5.2 Automatyczny restart (wznowienie pracy)  
Jeśli wejście HP nie jest aktywne, uruchomienie sprężarki może nastąpić gdt odliczone zostaną czasu 
opóźnienia  HPF oraz AC. 
Jeśli wejście HP został aktywowane więcej niż HPn razy w ciągu godziny, wymagane będzie ręczne 
kasowanie alarmu wówczas:  

a. Sprężarka będzie wyłączona. 
b. Na ekranie pojawi się komunikat “HPL” naprzemiennie z pomiarem z czujnika ciśnienia 

ssania 
c. Licznik  ilości aktywacji presostatu odliczy kolejną aktywację HP . 

5.5.3 Ręczny restart  
a. Wyłącz i włącz ponownie sterownik - lub - 
b. Dla rSC=rSt, Przytrzymaj wciśnięty przez więcej niż 5 sek przycisk RESTART - lub - 
c. Przejdź do trybu programowania i ustal wartość parametru:  rSt=Y. 

5.6 FUNKCJA BUMP START  

Przeznaczenie: funkcja pozwala na opróżnienie sprężarki z czynnika, bez utraty całości oleju w 
przypadku uruchomienia w możliwych warunkach zalania sprężarki lub gdy nie działa funkcja pump 
down i grzałka karteru sprężarki .  
Parametry:  

bMP 
Aktywacja funkcji Bump   
n = nieaktywna. 
Y = aktywna. 

on Czas włączenia sprężarki: 1 do 15 sec. 
oFF Czas wyłączenia sprężarki: 1 do 15 sec. 
nub Ilość cykli : 1 do 15. 

bEn 
Czas bez aktywności sprężarki po którym następuje uruchomienie w funkcji  bump 
start: 1.0 to 23h50min, zmiana co 10 min. 

5.6.1 Działanie  
Po przywróceniu zasilania lub gdy sprężarka pozostaje wyłączona przez czas bEn sprężarka jest 
włączana na czas określony przez  on, wyłączana na czas oFF sek, w ilości cykli: nub razy. 

5.7 WYŁĄCZENIE SPRĘŻARKI W WYNIKU ALARMU WYSOKIEJ 
TEMPERATURY DLT  

Przeznaczenie: dla P3C=dLt, możliwe jest podłączenie czujnika PTC 990ohm do zacisków 16-17 dla 
monitorowania temperatury tłoczenia. Gdy temperatura mierzona tym czujnikiem przekroczy wartość 
progu sprężarka zostanie wyłączona. 
Parametry 

doF 
DLT alarm temperatury tłoczenia zatrzymujący pracę sprężarki: don do 200°C; don 
do 392°F 

don 
DLT delta temperatury dla ponownego uruchomienia: -30.0°C od wartości F; -22°F 
od wartości doF 

ALd Opóźnienie wyłączenia sprężarki: 0 to 255 sec 

nPS 

Ilość aktywacji alarmu DLT w ciągu godziny dla zablokowania automatycznego 
wznowienia pracy 
0 = restart zawsze automatyczny 
1 do 15 = jeśli ilość aktywacji alarmu DLT przekroczy wartość nPS w ciągu godziny, 
sprężarka jest blokowana a jaj uruchomienie wymaga kasowania ręcznego . 

dLF Minimalny czas wyłączenia sprężarki po aktywacji alarmu dLt : 0 do 15 min 

 

5.7.1 Działanie 
Gdy temperatura zmierzona czujnikiem DLT jest wyższa od wartości doF nastąpi: 

a. Wyłączenie sprężarki. 
b. Na ekranie pojawi się komunikat “dLt” naprzemiennie z pomiarem z czujnika ciśnienia 

ssania. 
c. Licznik ilości aktywacji alarmu dLt odliczy kolejną aktywację 

5.7.2 Automatyczny restart (wznowienie pracy) 
Jeśli temperatura zmierzona dLT jest niższa niż wartość don sprężarka zostanie uruchomiona po 
odliczeniu czasów opóźnienia dLF oraz AC. 
 
Jeśli temperatura zmierzona czujnikiem dLT osiągnie wartość doF więcej razy w ciągu godziny niż 
wartość nPS wymagane będzie ręczne kasowanie alarmu. 
Wówczas: 

a. Sprężarka będzie wyłączona. 
b. Na ekranie pojawi się komunikat “dLL” naprzemiennie z pomiarem z czujnika ciśnienia 

ssania. 
d. Licznik ilości aktywacji alarmu dLL odliczy kolejną aktywację 

5.7.3 Ręczny restart 
a. Wyłącz i włącz ponownie sterownik - lub - 
b. Dla rSC=rSt, Przytrzymaj wciśnięty przez więcej niż 5 sek przycisk RESTART - lub - 
c. Przejdź do trybu programowania i ustal wartość parametru:  rSt=Y. 

 
UWAGA: w każdym przypadku sprężarka może być ponownie uruchomiona tylko gdy wartość 
temperatury dLt jest niższa niż don. 

6. MENU GŁÓWNE 

6.1 WYŚWIETLENIE PUNKTU PRACY 

 

1. Naciśnij przycisk SET: na ekranie pojawi się komunikat Cin.  
2. Naciśnij  SET aby wyświetlić wartość. 
3. Naciśnij przycisk SET: na ekranie pojawi się komunikat Cou.  
4. Naciśnij  SET aby wyświetlić wartość.  

6.2 ZMIANA WARTOŚCI PUNKTU PRACY  

 

1. Naciśnij SET na ekranie pojawi się kod Cin.  
2. Naciśnij SET aby przejść do zmiany wartości. 
3. Użyj przycisków UP lub DOWN aby zmienić wartość. 
4. Naciśnij  SET pojawi się kod Cou 
5. Naciśnij SET aby przejść do zmiany wartości 
6. Użyj przycisków UP lub DOWN aby zmienić wartość 

6.3 ZMIANA WARTOŚCI PUNKTU NASTAWY  
Aby zmienić wartość punktu nastawy:  
1. Przejdź do trybu programowania przytrzymując wciśnięte przez 3 sek przyciski SET+DOWN 

(dioda  “PSI” lub “bar” zacznie migać). 
2. Wybierz żądany parametr i naciśnij SET aby wyświetlić jego aktualną wartość. 
3. Użyj przycisków UP lub DOWN aby zmienić wartość 
4. Naciśnij SET aby zapisać zmiany i przejść do kolejnego parametru. 
 
Aby wyjść: Naciśnij SET+UP lub odczekaj 15 sek nie wciskając żadnego z przycisków. 
UWAGA: zmiana wartości jest zapisywana nawet jeśli wyjście z trybu programowania nastąpi poprzez 
upłynięcie czasu.  

6.4 MENU UKRYTE 

Menu ukryte zawiera wszystkie parametr sterownika. 

6.4.1 JAK PRZEJŚĆ DO MENU UKRYTEGO 

1. Przejdź do trybu programowania przytrzymując wciśnięte przez 3 sek przyciski SET+DOWN 
(dioda  “PSI” lub “bar” zacznie migać). 

2. Ponownie wciśnij SET+DOWN przytrzymując je przez więcej niż 7 sec. Pojawi się oznaczenie Pr2 
wraz z parametrem HY.  
Teraz nastąpiło przejście do menu ukrytego. 

3. Wybierz żądany parametr  
4. Naciśnij SET aby wyświetlić jego aktualną wartość 
5. Użyj przycisków UP lub DOWN aby zmienić wartość. 
6. Naciśnij SET aby zapisać zmiany i przejść do kolejnego parametru. 
 
Aby wyjść: Naciśnij SET+UP lub odczekaj 15 sek nie wciskając żadnego z przycisków 
UWAGA1: jeśli w poziomie menu Pr1 nie jest dostępny żaden z parametrów, p o3 sek pojawi się 
komunikat “noP” . Należy przytrzymać wciśnięte przyciski SET+DOWN aż do pojawienia się 
komunikatu Pr2.  
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UWAGA2: zmiana wartości jest zapisywana nawet jeśli wyjście z trybu programowania nastąpi 
poprzez upłynięcie czasu.  
 

6.4.2 JAK PRZENIEŚĆ PARAMETR Z MENU UKRYTEGO DO POZIOMU Pr1 I ODWROTNIE 

Każdy z parametrów znajdujących się w menu ukrytym może być przeniesiony do pierwszego 
poziomu programowania (poziom użytkownika) poprzez wciśnięcie SET+DOWN. Jeśli dany parametr 
jest obecny w poziomie Pr1 podczas jego wyświetlania w menu ukrytym przy oznaczeniu znajduje się 
przecinek wartości dziesiętnych. 

6.5 BLOKOWANIE KLAWIATURY 
1.  Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sek przyciski  UP +  DOWN. 
2.  Na ekranie pojawi się komunikat “PoF” oznaczający zablokowanie klawiatury. Wówczas można 

jedynie wyświetlić jedynie punkt nastawy  lub minimalną i maksymalną temperaturę składowania  
3.  Wciśnięcie przycisku przez ponad 3 sek powoduje pojawienie się komunikatu “PoF”. 

6.6 ODBLOKOWANIE KLAWIATURY 

Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sek przyciski  UP +  DOWN. Na ekranie pojawi się komunikat “Pon”. 

7. MENU ALARMÓW 
Sterownik zapisuje w menu alarmów ilość aktywacji alarmów:  

- Presostatu wysokiego ciśnienia HP   ( do 999) - HP 
- Wysokiej temperatury dLt ( do 999) - dLt 
- Całkowitą ilość resetów ręcznych (HPL oraz dLL) do 255 - LOC. 

7.1 WYŚWIETLENIE LICZNIKÓW ALARMÓW 

1. Naciśnij przycisk ALR. 
2. Pojawi się komunikat “HP”.  
3. Naciśnij SET aby wyświetlić ilość aktywacji.  
4. Pojawi się komunikat “dLt”.  
5. Naciśnij SET aby wyświetlić ilość aktywacji.  
6. Pojawi się komunikat  “LoC”.  
7. Naciśnij SET aby wyświetlić ilość aktywacji.  

8. MENU SERWISOWE 
W menu serwisowym zapisane są informacje: 

• Ilość aktywacji sprężarki: StH (0 do 999, rozdz. 1000); StL (0 do 999, rozdz. 1) 
ES: StH=22 oraz StL=568: oznacza że całkowita ilość uruchomień to 22568. 

• Liczba godzin pracy sprężarki (godz): CHH (0 do 65, rozdz 1000); CHL (0 do  999, 
rozdz. 1).  
UWAGA: Jeśli zostanie osiągnięta wartość 65535 zapisywanie zostanie zatrzymane i 
pojawi się alarm H_C. 
Kasowanie: przejdź do trybu programowania i ustaw rCh=Y. 

• Godziny pracy wentylatora 1 :  F1H (0 do 65, rozdz. 1000); F1L (0 do 999; rozdz. 1). 
UWAGA: Jeśli zostanie osiągnięta wartość 65535 zapisywanie zostanie zatrzymane i 
pojawi się alarm H_F. 
Kasowanie: przejdź do trybu programowania i ustaw rFh=Y. 

• Godziny pracy wentylatora 2 :  F2H (0 do 65, rozdz. 1000); F2L (0 do 999; rozdz. 1). 
UWAGA: Jeśli zostanie osiągnięta wartość 65535 zapisywanie zostanie zatrzymane i 
pojawi się alarm H_F 
Kasowanie: przejdź do trybu programowania i ustaw rFh=Y. 

8.1 JAK PRZEJŚĆ DO MENU SERWISOWEGO 

Przytrzymaj wciśnięty przez 3 sek przycisk SERVICE. Nastąpi przejście do menu: StH, StL, CHH, 
CHL, F1H, F1L, F2H and F2L. 
Wyjście: naciśnij SERVICE lub jednocześnie przyciski SET+UP. 

9. PARAMETRY 
KOD OPIS ZAKRES 

 REGULACJA SPRĘŻARKI 

Cin Włączenie CoU do US bar/PSI/kPA 

CoU Wyłączenie LS do Cin bar/PSI/kPA 

LS Minimalny punkt nastawy  P1i do Cou bar/PSI/kPA 

US Maksymalny punkt nastawy  Cin do P1E bar/PSI/kPA 
odS Opóźnienie aktywacji wyjść przy uruchomieniu 0 do 255 sec 

AC Opóźnienie wyłączenie po uruchomieniu 6 do 900 sec 

ono 
Minimalny czas pomiędzy dwoma kolejnymi 
uruchomieniami 

0 do 15 min 

Con Czas pracy sprężarki przy błędzie czujnika 0 do 255 min 

CoF Czas wyłączenia sprężarki przy błędzie czujnika 0 do 255 min 

 REGULACJA WENTYLATORA (TYLKO DLA XC30CX) 

SF1 Punkt nastawy dla wentylatora 1 
P2C=ntC: [-40.0°C do SF2] [-40°F do SF2]    P2C=0-5: 

P2i do SF2 bar/PSI/kPA 

HF1 Dyferencjał wentylatora 1 

°C [0.1 do 10.0]  
°F [1 do 100] 

bar [0.1 do 100] 
PSI [1 do 100] 
kPA [1 do 100] 

SF2 Punkt nastawy dla wentylatora 2 
P2C=ntC: [-40.0°C do SF2] [-40°F do SF2]    P2C=0-5: 

P2i do SF2 bar/PSI/kPA 

HF2 Dyferencjał wentylatora 2 

°C [0.1 do 10.0]  
°F [1 do 100] 

bar [0.1 do 100] 
PSI [1 do 100] 
kPA [1 do 100] 

nFA Ilość pracujących wentylatorów przy błędzie P2 0 do 2 

 USTAWIENIA CZUJNIKÓW 

P1C 
Konfiguracja czujnika 1 (9-10-11)(tylko dla 
XC30CX) 

0-5 = logarytmiczny; ntC 

KOD OPIS ZAKRES 

P1i Początek zakresu czujnika 1 

°C [-50 do 110] 
°F [-58 do 230] 

bar [-1.0 do P2E]  
PSI [-15 do P2E] 

kPA [-100 do P2E] 

P1E Koniec zakresu czujnika 1 

°C [-50 do 110] 
°F [-58 do 230] 

bar [P1i do 99.9]  
PSI [P1i do 999] 
kPA [P1i do 999] 

P1F Kalibracja czujnika 1 

°C [-12.0 do 12.0]  
°F [-21 do 21] 

bar [-1.2 do 1.2]  
PSI [-120 do 120] 
kPA [-120 do 120] 

P1d 
Opóźnienie alarmu czujnika ciśnienia po 
uruchomieniu 

0 do 100 min 

P2P Obecność drugiego czujnika no; YES (nie; TAK) 

P2C Konfiguracja drugiego czujnika 
0-5=logarytmiczny;  
ntC= czujnik NTC  

P2i Początek zakresu czujnika 2 

°C [-50 do 110] 
°F [-58 do 230] 

bar [-1.0 do P2E]  
PSI [-15 do P2E] 

kPA [-100 do P2E] 

P2E Koniec zakresu czujnika 2 

°C [-50 do 110] 
°F [-58 do 230] 

bar [P1i do 99.9]  
PSI [P1i do 999] 
kPA [P1i do 999] 

P2F Kalibracja czujnika 2 

°C [-12.0 do 12.0]  
°F [-21 do 21] 

bar [-1.2 do 1.2]  
PSI [-120 do 120] 
kPA [-120 do 120] 

P3C Konfiguracja czujnika 3 (16-17) 
nu; dLt = czujnik PTC (990ohm); 
CPA = nie ustawiać tej wartości 

P3F Kalibracja czujnika 3 
°C [-12.0 do 12.0]  

°F [-21 do 21] 
 JEDNOSTKI POMIARU  

Unt Jednostki pomiaru ciśnienia: PSI, bar, kPA PSI; bar; kPA 

CF Jednostki pomiaru temperatury °C; °F 

rES Rozdzielczość dla  °C : dziesiętne, całkowite dE(0); in(1) 

dLy Opóźnienie wyświetlania pomiaru ciśnienia 0 do 255 sec 

 FUNKCJA BUMP START 

bMP Aktywacja funkcji bump start no; YES (nie; TAK) 

on Czas włączenia sprężarki  1 do 15 sek 

oFF Czas wyłączenia sprężarki  1 do 15 sek 

nub Ilość cykli  1 do 15 

bEn 
Czas zatrzymania sprężarki do kolejnego 
uruchomienia funkcji bump start 

1.0 do 23h50min, rozdz. 10 min 

 ZARZĄDZANIE WEJŚCIEM DLT  

doF DLT temperatura zatrzymania sprężarki [don do 200°C] [don do 392°F] 

don DLT temperatura ponownego uruchomienia  [-30.0°C do doF] [-22°F do doF] 

ALd Opóźnienie zatrzymania sprężarki  0 do 255 sec 

nPS 
Ilość aktywacji alarmu DLT w ciągu godziny do 
przejścia do resetu ręcznego  

0 to 15; 0 =restart zawsze automatyczny 

dLF 
Minimalny czas wyłączenia sprężarki w przypadku 
wystąpienia alarmu dLL 

0 do 15 min 

 WYSOKA TEMPERATURA SKRAPLACZA 

AU2 
Próg alarmu wysokiej temperatury /ciśnienia 
skraplania 

P2C=ntC:  [AH2 do 110.0°C] [AH2 do 230°F]      P2C=0-
5:  AH2 do P2E bar/PSI/kPA 

AH2 
Dyferencjał dla kasowania alarmu wysokiej 
temperatury/ciśnienia skraplania 

P2C=ntC: [-40.0°C do AU2] [-40°F do AU2]    P2C=0-5: 
P2i do AU2 bar/PSI/kPA 

Ad2 
Opóźnienie alarmu wysokiej temperatury /ciśnienia 
skraplania 

0 do 255min 

 KONFIGURACJA PRZEKAŹNIKA (TYLKO DLA XC30CX) 
tbA Wyciszenie sygnału dźwiękowego alarmu no; YES (nie; TAK) 
oA2 Konfiguracja przekaźnika 1-2 FAn=Wentylator 1 Fn2=wentylator 2  ALr=Alarmowy 

 ZARZĄDZANIE WEJŚCIEM CYFROWYM 

di1 Wejście cyfrowe termostatu 14-17 no; YES (nie; TAK) 

i1P Polaryzacja wejścia cyfrowe termostatu 14-17  oP; CL 

di2 Presostat wysokiego ciśnienia HP 15-17 no; YES (nie; TAK) 

i2P Polaryzacja presostatu wysokiego ciśnienia15-17 oP; CL 

HPn 
Ilość aktywacji wejścia presostatu wysokiego 
ciśnienia HP do zablokowania automatycznego 
wznowienia pracy  

0 do 15; 0 = restart zawsze automatyczny 

HPF 
Minimalny czas wyłączenia sprężarki przy 
wystąpieniu alarmu HP 

0 do 15 min 

 RESET LICZNIKÓW 

rSt 
Wznowienie regulacji po alarmach  dLL oraz HPL 
(tylko dla XC30CX) 

no; YES (nie; TAK) 

rSA Kasowanie liczników alarmów ( dLt, HP)  no; YES (nie; TAK) 
rCA Kasowanie licznika uruchomień sprężarki no; YES (nie; TAK) 
rCH Kasowanie licznika godzin pracy sprężarki  no; YES (nie; TAK) 

rFH 
Kasowanie licznika godzin pracy wentylatora (tylko 
dla XC30CX) 

no; YES (nie; TAK) 

 INNE 

dP1 Wyświetlenie pomiaru czujnika P1  (wartość pomiaru) 
dP2 Wyświetlenie pomiaru czujnika P2 (wartość pomiaru) 
dP3 Wyświetlenie pomiaru czujnika P2 (wartość pomiaru) 
rEL Wersja oprogramowania Tylko odczyt 
Ptb Mapa kodów  Tylko odczyt 
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10. INSTALACJA I MONTAŻ  

 

XC10CX oraz XC30CX powinien być montowany na pionowym 
panelu w otworze o wymiarach 29x71mm i mocowany przy użyciu 
dedykowanych uchwytów.  
Zakres temperatury gwarantujący poprawną pracę to -10 do 55°C. 
Należy unikać montażu w miejscach gdzie występują silne 
wibracje, agresywne gazy, nadmierne zabrudzenie lub wysoka 
wilgotność. Te same zalecenia należy stosować do montażu 
czujników. Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza przez 
otwory chłodzące. 

11. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE 
Sterownik jest wyposażony w terminal zacisków śrubowych pozwalający na podłączanie przewodów o 
przekroju do 2,5 mm2. Przed podłączeniem przewodów należy upewnić się że są zgodne z 
wymaganiami dla sterownika. Przewody zasilania należy układać oddzielnie od przewodów 
sygnałowych i przewodów wyjść. Nie należy przekraczać maksymalnej dozwolonej długości przewodu 
dla każdego z przekaźników, w przypadku dużych obciążeń należy użyć przekaźników zewnętrznych. 

11.1 PODŁĄCZENIE CZUJNIKÓW 
Czujniki powinny być montowane bańkami pomiarowymi do góry, aby zapobiec ich uszkodzeniu w 
wyniku penetracji wilgocią. Zalecane jest umieszczenie czujnika termostatu z dala od strumienia 
przepływającego powietrza aby poprawnie mierzyć wartość temperatury w pomieszczeniu. Czujnik 
temperatury parownika należy umieścić na wymienniku w najzimniejszym jego miejscu, gdzie formuje 
się najwięcej lodu, z dala od grzałek elektrycznych oraz miejsca najcieplejszego podczas 
odszraniania, co zapobiegnie zbyt wczesnemu przerwaniu procesu odszraniania. 

12. UŻYCIE NARZĘDZIA “HOT KEY” 

12.1 JAK ZAPROGRAMOWAĆ HOT KEY ZE STEROWNIKA (WGRANIE) 

1. Zaprogramuj jeden sterownik za pośrednictwem klawiatury  
2. Przy włączonym sterowniku podłącz HOT KEY i naciśnij przycisk: UP; pojawi się komunikat 

"uPL" następnie migający komunikat “End” 
3. Naciśnij “SET” komunikat “End” przestanie migać. 
4. Wyłącz sterownik, odłącz HOT KEY a następnie włącz ponownie sterownik. 
UWAGA: pojawienie się komunikatu “Err” oznacza błąd programowania. W takim wypadku należy 
ponownie nacisnąć przycisk rozpoczęcia programowania, lub odłączyć HOT KEY w celu zakończenia 
czynności. 

12.2 JAK ZAPROGRAMOWAĆ STEROWNIK PRZY UŻYCIU HOT KEY (ZGRANIE) 
1. Wyłącz sterownik  
2. Podłącz zaprogramowany “Hot Key” do złącza 5 - pinowego, następnie włącz sterownik. 
3. Nastąpi automatyczne wgranie parametrów HOT KEY do pamięci sterownika, pojawią się migające 

komunikaty “dol” oraz “End”. 
4. Po 10 sek sterownik wznowi działanie przy uwzględnieniu nowo wgranych parametrów. 
5. Odłącz “Hot Key”.. 
UWAGA: pojawienie się komunikatu “Err” oznacza błąd programowania. W takim wypadku należy ponownie 
nacisnąć przycisk rozpoczęcia programowania, lub odłączyć HOT KEY w celu zakończenia czynności. 

13. SYGNAŁY ALARMOWE  
KOD ZNACZENIE STAN DIODY 
PoF Zablokowanie klawiatury  Miganie (3 sek) 
Pon Odblokowanie klawiatury  Miganie (3 sek) 
P1 Błąd czujnika ssania Miganie  
P2 Błąd czujnika skraplacza Miganie 
P3 Błąd czujnika DLT  Miganie 
HA Alarm wysokiej temperatury skraplacza Miganie 
dLt Alarm temperatury DLT  Miganie 
dLL Alarm zablokowania DLT  Miganie 
HP Alarm presostatu wysokiego ciśnienia HP  Miganie 

HPL Alarm zablokowania presostatu wysokiego ciśnienia HP  Miganie 
C-H Alarm licznika godzin pracy sprężarki  Miganie 
F-H Alarm licznika godzin pracy wentylatora Miganie 

HdL 
Osiągnięto wartość: 255LOC, 999HP lub 999dLt . 

Konieczne jest skasowanie liczników 
Miganie 

EE Alarm EE  Miganie 

14. SCHEMATY POŁĄCZEŃ 

14.1 XC10CX, 110 OR 230VAC 

 
 

UWAGA: zaciski 4 oraz 5 są dla zasilania 110VAC lub 230VAC w zależności od modelu sterownika. 

14.2 XC30CX, 110 OR 230VAC 

 
UWAGA: zaciski 4 oraz 5 są dla zasilania 110VAC lub 230VAC w zależności od modelu sterownika. 

14.3 OPIS WEJŚĆ-WYJŚĆ 

Czujnik ssania: sterownik może współpracować z czujnikami NTC 10K oraz logarytmicznymi. 
NTC: ustaw parametr P1C=ntC; podłącz czujnik do zacisków 11 oraz 10. 
Logarytmiczny: ustaw parametr P1C=0-5; użyj zacisków 9 (+5V) dla zasilania, dla gnd 
zacisk 11, dla sygnału 12. 

Czujnik skraplacza: sterownik może współpracować z czujnikami NTC 10K oraz logarytmicznymi. 
NTC: ustaw parametr P2C=ntC; podłącz czujnik do zacisków 11 oraz 10. 
Logarytmiczny: ustaw parametr P2C=0-5; użyj zacisków 9 (+5V) dla zasilania, dla gnd 
zacisk 11, dla sygnału 10. 

Wejście termostatu:  użyj zacisków 14-17. 
Wejście presostatu HP :  użyj zacisków 15-17. 
Czujnik  DLT PTC 990ohm: ustaw P3C=dLt, następnie podłącz czujnik do zacisków 16-17. 
Podłączenie CPA: nie dostępne. 
Zasilanie: użyj zacisków 4-5. 
Sprężarka: użyj zacisków 1-3. 
FAN 1: użyj zacisków 6-7 (tylko dla XC30CX). 
FAN 2: użyj zacisków 1-2 (tylko dla XC30CX). 

15. DANE TECHNICZNE 
Materiał obudowy: samogasnące tworzywo ABS. 
Wymiary: front 32x74 mm; głębokość 70mm 
Montaż: na panel w otworze o wymiarach 71x29mm 
Indeks ochrony: IP20 
Indeks ochrony od frontu: IP65 
Podłączenia: końcówki zaciskowe na terminalach 6.2mm 
Zasilanie: w zależności od modelu:  230Vac ±10%, 50/60Hz, 110Vac ±10%, 50/60Hz 
Pobór mocy: 3VA max 
Wyświetlacz: 3 miejscowy, czerwone diody LED, o wysokości 14.2 mm  
Wejścia: do 3 czujników 
Wejście cyfrowe: beznapięciowe 
Wyjścia przekaźnikowe: Sprężarka: SPST 20(8) A, 250Vac 
   Wentylator 2: SPST 5A, 250Vac lub SPST 16(6)A 250Vac (tylko dla 

XC30CX) 
   Wentylator 1: SPDT 8(3) A, 250Vac lub SPST 16(6)A 250Vac (tylko dla 

XC30CX) 
Gromadzenie danych: pamięć stała (EEPROM). 
Typ działania: 1B;  
Stopień zanieczyszczenia: 2; 
Klasa oprogramowania: A.;  
Napięcie impulsowe: 2500V 
Kategoria przepięciowa: II 
Temperatury pracy: -10 to 55 °C (14 do 131°F) 
Temperatury składowania: -30 to 85°C (-22 do 185°F) 
Wilgotność względna: 20 to 85% (bez kondensacji) 
Zakres pomiaru i regulacji: Czujnik NTC : -40 do 110°C (-40 do 230°F) 

Czujnik PTC 990ohm: -50 do 150°C (-58 do 302°F) 
Rozdzielczość: 0,1 °C lub 1°C lub 1 °F (wybieralne).  
Dokładność (dla 25°C):  ±0,7 °C ±1  

16. WARTOŚCI USTAWIEŃ FABRYCZNYCH 

KOD ZAKRES 
XC10CX XC30CX 

Wart. Poziom Wart. Poziom 
Cin CoU do US bar/PSI/kPA 3.3 Pr1 3.3 Pr1 
CoU LS do Cin bar/PSI/kPA 2.6 Pr1 2.6 Pr1 
LS P1i do Cou bar/PSI/kPA 0.5 Pr2 0.5 Pr2 
US Cin do P1E bar/PSI/kPA 7.0 Pr2 7.0 Pr2 
odS 0 do 255 sec 30 Pr2 30 Pr2 
AC 6 do 900 sec 60 Pr2 60 Pr2 
ono 0 do 15 min 5 Pr2 5 Pr2 
Con 0 do 255 min 5 Pr2 5 Pr2 
CoF 0 do 255 min 5 Pr2 5 Pr2 

SF1 
P2C=ntC: [-40.0°C do SF2] [-40°F do SF2]    P2C=0-5: 

P2i do SF2 bar/PSI/kPA 
- - 13.0 Pr2 

HF1 

°C [0.1 do 10.0]  
°F [1 do 100] 

bar [0.1 do 100] 
PSI [1 do 100] 
kPA [1 do 100] 

- - 1.0 Pr2 

SF2 
P2C=NTC: [SF1 to 110.0°C] [SF1 do 230°F]  

P2C=0-5: SF1 do P2E bar/PSI/kPA 
- - 14.5 Pr2 

HF2 

°C [0.1 do 10.0]  
°F [1 do 100] 

bar [0.1 do 100] 
PSI [1 do 100] 
kPA [1 do 100] 

- - 1.0 Pr2 

nFA 0 do 2 - - 1 Pr2 

P1C 
°C [-50 do 110] 
°F [-58 do 230] 

bar [-1.0 do P2E]  
- - 0-5 Pr2 
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PSI [-15 do P2E] 
kPA [-100 do P2E] 

P1i 

°C [-50 do 110] 
°F [-58 do 230] 

bar [P1i do 99.9]  
PSI [P1i do 999] 
kPA [P1i do 999] 

0 Pr2 0 Pr2 

P1E 

°C [-12.0 do 12.0]  
°F [-21 do 21] 

bar [-1.2 do 1.2]  
PSI [-120 do 120] 
kPA [-120 do 120] 

15.0 Pr2 15.0 Pr2 

P1F 

°C [-50 do 110] 
°F [-58 do 230] 

bar [-1.0 do P2E]  
PSI [-15 do P2E] 

kPA [-100 do P2E] 

0 Pr2 0 Pr2 

P1d 0 do 100 min 15 Pr2 15 Pr2 
P2P no(0); YES(1) (nie, TAK) YES Pr2 YES Pr2 
P2C 0-5 = logarytmiczny; ntC 0-5 Pr2 0-5 Pr2 

P2i 

°C [-50 do 110] 
°F [-58 do 230] 

bar [-1.0 do P2E]  
PSI [-15 do P2E] 

kPA [-100 do P2E] 

0.0 Pr2 0.0 Pr2 

P2E 

°C [-50 do 110] 
°F [-58 do 230] 

bar [P1i do 99.9]  
PSI [P1i do 999] 
kPA [P1i do 999] 

30.0 Pr2 30.0 Pr2 

 

P2F 

°C [-12.0 do 12.0]  
°F [-21 do 21] 

bar [-1.2 do 1.2]  
PSI [-120 do 120] 
kPA [-120 do 120] 

0.0 Pr2 0.0 Pr2 

P3C 
nu; dLt = DLT czujnik PTC 990ohm;  

CPA = nie ustawiać tej wartości 
nu Pr2 nu Pr2 

P3F [-12.0 do 12.0] [-21 do 21°F] 0 Pr2 0 Pr2 
Unt PSI; bar; kPA bar Pr2 bar Pr2 
CF °C; °F °C Pr2 °C Pr2 
rES dE(0); in(1) dE Pr2 dE Pr2 
dLy 0 do 255 sec 0 Pr2 0 Pr2 
bMP no(0); YES(1) (nie, TAK) no Pr2 no Pr2 
on 1 do 15 sec 2 Pr2 2 Pr2 

oFF 1 do 15 sec 5 Pr2 5 Pr2 
nub 1 do 15 3 Pr2 3 Pr2 
bEn 1.0 do 23h50min; rozdz. 10 min 4.0 Pr2 4.0 Pr2 
doF [don do 200°C] [don do 392°F] 105 Pr2 105 Pr2 
don [-30.0°C do doF] [-22°F do doF] 75 Pr2 75 Pr2 
ALd 0 do 255 sec 10 Pr2 10 Pr2 
nPS 0 to 15, 0 = reset zawsze automatyczny 4 Pr2 4 Pr2 
dLF 0 do 15 min 5 Pr2 5 Pr2 

AU2 
P2C=ntC:  [AH2 do 110.0°C] [AH2 do 230°F]      

P2C=0-5:  AH2 do P2E bar/PSI/kPA 
23.0 Pr2 23.0 Pr2 

AH2 
P2C=ntC: [-40.0°C do AU2] [-40°F do AU2]    P2C=0-

5: P2i do AU2 bar/PSI/kPA 
19.0 Pr2 19.0 Pr2 

Ad2 0 do 255 min 0 Pr2 0 Pr2 
tbA no(0); YES(1) (nie, TAK) - - YES  
oA2 FAn; Fn2; ALr - - Fn2 Pr2 
di1 no(0); YES(1) (nie, TAK) YES Pr2 no Pr2 
i1P  OP; CL CL Pr2 CL Pr2 
di2 no(0); YES(1) (nie, TAK) no Pr2 no Pr2 
i2P  OP; CL CL Pr2 CL Pr2 
HPn 0 to 15, 0 = reset zawsze automatyczny 5 Pr2 5 Pr2 
HPF 0 to 15 min 5 Pr2 5 Pr2 
rSt no(0); YES(1)  (nie, TAK) - - no Pr2 
rSA no(0); YES(1)  (nie, TAK) no Pr2 no Pr2 
rCA no(0); YES(1)  (nie, TAK) no Pr2 no Pr2 
rCH no(0); YES(1)  (nie, TAK) no Pr2 no Pr2 
rFH no(0); YES(1)  (nie, TAK) - - no Pr2 
dP1 (wartość odczytu z czujnika) - Pr2 - Pr2 
dP2 (wartość odczytu z czujnika) - Pr2 - Pr2 
dP3 (wartość odczytu z czujnika) - Pr2 - Pr2 
rEL Tylko odczyt - Pr2 - Pr2 
Ptb Tylko odczyt - Pr2 - Pr2 

 
 


