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 1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU 

1.1 Sprawd ź wersj ę sterownika XC660D 
1. Wersja jest oznaczona na tabliczce znamionowej s terownika XC64D 

 
2. Jeśli wersja sterownika to 3.0, nale ży post ępować zgodnie z niniejsz ą instrukcj ą w 

innym wypadku nale ży skontaktowa ć się z Dixell Srl 

2. UWAGI OGÓLNE 

2.1 Proszę przeczyta ć przed przyst ąpieniem do pracy 
• Ta instrukcja jest częścią produktu i powinna być przechowywana w jego pobliżu dla 

zapewnienia szybkiego i łatwego dostępu do informacji w niej zawartych. 
• Sterownik nie może być używany w celach innych niż opisane w tej instrukcji. Nie może być 

używany jako wyposażenie zabezpieczające. 
• Przed przystąpieniem do montaży należy zapoznać się z charakterystyką instalacji 
• Dixell Srl rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez konieczności 

powiadamiania, przy zachowaniu niezmiennej funkcjonalności. 

2.2  Uwagi dotycz ące bezpiecze ństwa 
• Przed podłączeniem sterownika należy sprawdzić poprawność parametrów zasilania 

elektrycznego 
• Sterownik nie może być narażony na kontakt wodą lub wysoką wilgotnością: sterownika 

należy używać w określonych przedziałach temperatury i wilgotności, unikając częstych 
zmian temperatur oraz wysokiej wilgotności względnej mogącej powodować kondesację. 

• Uwaga: przed przystąpieniem do konserwacji należy odłączyć wszystkie podłączenia 
elektryczne. 

• Sterownik powinien pozostawać zamknięty. 
• W przypadku błędu lub nieprawidłowego działania sterownik należy odesłać do producenta 

„Dixell S.r.l.” (patrz dane adresowe) wraz ze szczegółowym opisem usterki. 
• Należy przestrzegać maksymalnej wartości prądu jaki może płynąć przez przekaźniki (patrz 

dane techniczne) 
• Upewnij się że przewody czujników, obciążeń i zasilania są prowadzone oddzielnie w 

odpowiedniej odległości od siebie, bez przecinania się lub pokrywania. 
• Czujniki należy zamontować taka aby nie były dostępne dla użytkownika ostatecznego. 
• W przypadku zastosować przemysłowych konieczne jest użycie filtrów (model FT1) ze 

względu na możliwe zakłócenia pochodzące od obciążeń indukcyjnych. 
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3.  Opis ogólny 
 
Sterownik XC660D został zaprojektowany do zarządzania praca sprężarek i wentylatorów w 
układach chłodniczych. Zarządzane sprężarki mogą być typu Scroll lub strumieniowe w 
układach pojedynczych lub zespołach. 
Możliwe jest zarządzanie instalacją z dwiema liniami ssącymi i jednym skraplaczem. Regulacja 
ze strefą neutralną bazuje na wskazaniach z pomiarów temperatur i ciśnień ze stron nisko (LP) i 
wysokociśnieniowej (HP) układu. Specjalny algorytm reguluje pracę sprężarek wyrównując ich 
czas pracy. Sterownik może konwertować wartości ciśnień LP oraz HP na wyświetlaną wartość 
temperatury. Panel przedni dostarcza wszelkich informacji o systemie,  jego statusie 
wyświetlając wartości ciśnienia (temperatury) ssania i tłoczenia, status urządzeń regulowanych, 
aktywnych alarmów i informacje o konserwacji. 
Każde z podłączanych urządzeń ma własne wejście alarmowe które może spowodować 
wyłączenie urządzenie (w przypadku aktywacji wejścia). Dla zagwarantowania pełnego 
bezpieczeństwa systemu dostępne są dwa wejścia dla presostatów wysokiego i niskiego 
ciśnienia: w przypadku ich aktywacji układ jest zatrzymywany. 
Sterownik może być łatwo zaprogramowany za pośrednictwem klucza programującego „HOT 
KEY”. Sterownik może być podłączony do X-WEB, systemu kontroli i monitoringu, poprzez 
wyjście szeregowe RS485, przy użyciu protokołu ModBus RTU. 
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4. CZUJNIKI DLA  XC645D 
 
Nazwa   Opis  Numer cz ęści  

4-20mA przetwornik ci śnienia ssania   PP11 (-0.5÷11bar) BE009302 07  

4-20mA przetwornik ciśnienia  skraplania   PP30 (0÷30bar) BE009302 04 

Klucz programuj ący HOT KEY  HOT KEY 4K DK00000100  

 
 

4.1 Przetworniki ci śnienia PP07, PP11, PP30 PP50: 4÷20mA 
PP07   2,0MT  -0,5+7bar rel FE   kod BE009302 00 
PP11   2,0MT  -0,5+7bar rel FE  kod BE009302 07 
PP30   2,0MT  0+307bar rel FE   kod BE009302 04     
PP50   2,0MT  0+507bar rel FE  kod BE009002 05 
 

4.2 NP4-67: montowany na rur ę czujnik temperatury 
 

 

Czujnik temperatury NP4 -67 
może byc montowany na linii 
tłocznej dla monitorowania 
temperatury tłoczenia sprężarki 
Digital Scroll. 
 
Czujnik pomiarowy NP4-67  1.5MT 
NTC  
Zakres:  -40+110°C,  
Przewód: 1,5mt  
Kod: BN609001 52 

 
 
 

5. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE 

5.1 Połączenia ogólne 
Przed podłączeniem przewodów upewnij się że parametry zasilania elektrycznego są zgodne z 
opisanymi dla danego sterownika. 

Przewody czujników należy odseparować od przewodów zasilania oraz przewodów sterujących 
(wyjść).  
Nie wolno przekracza ć dopuszczalnej warto ści maksymalnej pr ądu dla przeka źników: 5A 
rezystancyjne,  w przypadku konieczności stosowania większego prądu należy zastosować 
zewnętrzny przekaźnik. 
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5.2 Podł ączenia 
 
 

 

Out Triac:  wyjście dla triaka 
Load 1…4: obciążenia (sterowane urządzenia) 
DI1…5: wejścia cyfrowe 
Out 1…2 : wyjścia analogowe  
RS485: złącze szeregowe dla sieci monitoringu 
HOT KEY:  port dla klucza programującego 
Pb1…3:  czujniki  
LP:  presostat niskiego ciśnienia 
HP: presostat wysokiego ciśnienia  
Power Supply : podłączenie zasilania 

 

 
UWAGA: 
Wersje dla zasilania 120V: dla podłączenia zasilania należy użyć zacisków 47-48. Zaciski 44-45-46 
pracują z napięciem 120V 
Wersje dla zasilania 24V: dla podłączenia zasilania należy użyć zacisków 47-48. 
 

5.3 Podł ączenie czujników 
 

5.3.1 Uwagi ogólne 
Przetworniki ci śnienia (4 - 20mA lub logarytmiczne) : należy przestrzegać polaryzacji 
przewodów. Przy podłączaniu należy zwrócić uwagę czy na zaciskach nie znajdują się zworki 
mogące spowodować zwarcie lub elementy mogące wprowadzać zakłócenia o wysokiej 
częstotliwości. W celu zminimalizowania wpływu zakłóceń należy zastosować przewód 
ekranowany z ekranem podłączonym do uziemienia. 
Czujniki temperatury:  dla zapewnienia poprawności pomiaru zalecane jest nie montowanie 
czujników w strumieniu nawiewanego powietrza.  

5.3.2 Podłączenie czujników 
Strona nisko napi ęciowa :  Przewody należy prowadzić z dala od przewodów zasilania. Dla 
dłuższych połączeń należy użyć przewodów ekranowanych.  
UWAGA1: PIN 38 jest wspólny dla czujników temperatury 
UWAGA2: PIN 37 podaje napięcie 12Vdc dla zasilania przetworników ciśnienia 4-20mA  
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PP07 PP11, PP30, PP50 4÷20mA przetworniki 
ciśnienia przestrzegać polaryzacji. 
Ssanie 1 (P1C = Cur) 
Brązowy(+) do zacisku 37; biały(-) do zacisku 40 
Skraplacz (P2C = Cur) 
Brązowy(+) do zacisku 37; biały(-) do zacisku 41  
Czujniki temperatury  (NTC 10K) 
Ssanie: 38-40 (P1C = NTC) 
Skraplacz: 38-41 (P2C =NTC) 
Pb3 (P3C = NTC): 38-42 
Pb4 (P4C = NTC): 38-42  
 
Przetworniki logarytmiczne (0.5÷4.5Vdc) 
Ssanie 1 (P1C = 0-5) 
40 (In); 38(+); 39 (gnd) 
Skraplacz (P2C =0-5) 
41 (In); 38(+); 39 (gnd)  
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5.4 PODŁĄCZENIE OBCIĄŻEŃ 
 
!!!OSTRZEŻENIE: Zawór spr ężarki Digital Scroll mo że wymaga ć zasilania napi ęciem 
230Vac, 115Vac lub 24Vac. W przypadku zasilania 24V ac nale ży zewrzeć zaciski 1-2. 
 

5.4.1 Podłączenia dla modeli z zasilaniem 230V lub 115V i cewką zaworu 
sprężarki Digital zasilaną napięciem 115 lub 230V. 
 
  

 
Digital valve – zawór sprężarki Digital Scroll 
Digital compr. – Sprężarka Digital 
Load 2…4 – obciążenia 1-4 
Main Voltage – napięcie zasilania, Out Triac – wyjście dla triaka 

5.4.2 Podłączenia dla modeli z zasilaniem 230V lub 115V lub 24V i cewką 
zaworu sprężarki Digital zasilaną napięciem 24V. 
 

 
Digital valve – zawór sprężarki Digital Scroll 
Digital compr. – Sprężarka Digital 
Load 2…4 – obciążenia 1-4 
Main Voltage – napięcie zasilania, Out Triac – wyjście dla triaka 

5.5 KONFIGURACJA WEJ ŚĆ CYFROWYCH BEZPIECZEŃSTWA 
– BEZNAPIĘCIOWYCH 

5.5.1 Wejscia bezpieczeństwa 
Każde obciążenie ma własne, beznapięciowe, wejście bezpieczeństwa. To wejście ma za 
zadanie podawać informację o statusie wyposażenia zabezpieczającego odnoszącego się do 
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sprężarki: termistory, presostaty itp. W przypadku aktywacji wejścia dane urządzenie jest 
wyłączane i nie bierze udziału w procesie regulacji. Powiązania obciążeń (sprężarek lub 
wentylatorów) i ich wejść bezpieczeństwa jest opisana poniżej: 
 
OBCIĄŻENIE ZACISKI  WEJŚCIE 

BEZPIECZ. 
ZACISKI  PODŁĄCZENIE 

Obciążenie 1 
(digital) 

5-6 Di1 13-14 

 

Obciążenie 2 7-8 Di2 13-15 
Obciążenie 3 9-10 Di3 16-17 
Obciążenie 4 11-12 Di4 16-18 

 

5.5.2  Wejścia cyfrowe konfigurowalne. 
 
Sterownik XC660D posiada dwa wejścia cyfrowe które mogą być konfigurowane, pierwsze z 
nich może również działać jako wejście dla czujnika. Ich funkcja zależy od nastawy parametru 
iF07 oraz iF08 (odpowiednio) 
Wejścia mogą być użyte do monitoringu poziomu cieczy, aktywacji funkcji oszczędzania energii 
lub aktywacji trybu pracy cichej na podstawie sygnału z urządzenia zewnętrznego. 
Podłączenie wejść cyfrowych jest opisane w tabeli poniżej: 
Wejście cyfrowe  ZACISKI Powi ązany 

parametr  
PODŁĄCZENIE 

Pierwsze cyfrowe 
wejście 
konfigurowalne/ 
czujnik 4 

22-23 (i1F/Pb4) iF07: funkcja 
iP07: polaryzacja 
 

 

Drugie 
konfigurowalne 
wejście cyfrowe   

22-24 (i2F) iF08: funkcja 
iP08: polaryzacja 
 

 

5.6 Podł ączenie presostatów HP – LP  
!!!UWAGA: sterownik jest wyposa żony w wej ścia beznapi ęciowe i wej ścia napi ęciowe.!!!  
Wejścia napięciowe są zaprojektowane jedynie dla podłączenia presostatów wysokiego i 
niskiego ciśnienia  
Presostat niskiego ci śnienia  powinien być podłączony do zacisku 45 (wspólny) oraz 44 (faza)  
Presostat wysokiego ci śnienia  powinien być podłączony do zacisku 45 (wspólny) oraz 46 
(faza) jak pokazano na schemacie poniżej: 
 

 
Main Voltage: Napięcie zasilania 

UWAGA: Napięcie zasilania jest uzależnione od napięcia 
zasilania sterownika. 
Modele dla zasilania 115V lub 230V: wejścia pracują z 
napięciami 115V lub 230V 
Modele dla zasilania 24V wejścia pracują z napięciem 24V. 
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5.7 Podł ączenie wyj ść analogowych 
Sterownik jest wyposażony w 2 wyjścia analogowe, ich rodzaj I funkcjonalność zostały opisane 
w tabeli poniżej: 
 Zaciski  Powi ązany parametr  
Wyjście analogowe 
1 

25[+] – 26[-]. AOC: Rodzaj sygnału(4-20mA/0-10V) 
AOF: funkcja 

Wyjście analogowe 
2 

27[+] – 28[-]. 2AOC: Rodzaj sygnału (4-20mA/0-10V) 
2AOF: funkcja 

 

5.8 Jak podł ączyć system monitoringu - RS485 poł ączenie 
szeregowe 
Parametr Adr  określa adres (numer) każdego sterownika podłączonego do system monitoringu. 
Każde urz ądzenie musi mie ć swój niepowtarzaj ący si ę adres , w innym przypadku 
komunikacja z systemem monitoringu nie może być zapewniona (Adr  jest również adresem dla 
ModBUS)  
 

 

1) Zaciski [31] [+] oraz  [32] [-]. 
2) Należy użyć przewodu ekranowanego. Np: Belden® 8762 

o 8772 lub skrętki Cat5. 
3) Maksymalna długość: 1Km. 
4) Nie należy podłączać ekranu do uziemienia lub zacisku 

GND sterownika, należy zabezpieczyć ekran taśmą 
izolacyjną. 

 

6. Monta ż 
Sterownik jest przeznaczony jedynie do montażu wewnątrz. 
Sterownik XC660D jest przeznaczony do montażu na szynie DIN. 
Zakres temperatur pracy: -10 do 600C 
Należy unikać miejsc gdzie występują silne wibracje, gazy powodujące korozję lub nadmierne 
zabrudzenia. Powyższe uwagi dotyczą również czujników. Należy zapewnić swobdony przepływ 
powietrza wokół sterownika.  
 

7. Pierwsza instalacja 
Podczas pierwszej instalacji konieczne jest: 
 
1. Wybranie u żytego czynnika chłodniczego. 
2. Ustawienie zakresu pomiaru dla czujników ci śnienia. 
 
W poniższym podpunkcie opisano w skrócie procedurę ustawienia tych parametrów. 
Szczegółowy opis procedury jest opisany w rozdziale 11 oraz 17. 
 

7.1 Jak ustali ć rodzaj u żytego czynnika chłodniczego 
Typ użytego czynnika jest określany parametrem FtyP. 
W pamięci sterownika są zapisane relacja pomiędzy temperaturami a ciśnieniami dla niektórych 
czynników chłodniczych. 
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Domyślnie ustawiony jest czynnik: r404. (FtyP=404) 
 
Jeśli użyto innego gazu należy: 
1. Przejść do trybu programowania poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sek 

przycisków:  Set oraz DOWN. 
2. Wybrać parametr “Pr2”. Następnie wprowadzić hasło 3 2 1 0. 
3. Wybrać parametr: FtyP, okre ślający rodzaj czynnika.  
4. Nacisnąć “SET”: wartość parametru zacznie migać 
5. Użyć “UP” lub “DOWN” aby zmienić rodzaj użytego czynnika: r22= R22; r404=R404A; - 

407A = r407A; 407C= r407C; 407F= r407F; 410= r410; 507=R507; 134=134; 134= r134; 
CO2= CO2. Nacisnąć “SET ” aby zapisać wprowadzoną wartość i przejść do następnego 
parametru. 

 
Aby wyj ść: naci śnij SET + UP lub odczekaj 30s bez wciskania jakiegokolwiek przycisku. 
 
UWAGA: ustalona wartość jest zapisywana nawet gdy procedura programowania została 
zakończona w wyniku upłynięcia czasu 30 sek bez wciskania przycisków. 
 

7.2 Jak ustali ć zakres pomiarowy czujników ci śnienia  
Jeśli używany jest sterownik z numerem: XC645D – xxxxF, oznacza to że jest on wstępnie 
skonfigurowany do pracy z czujnikami o zakresie: 
 Ssanie : -0.5 ÷11.0 bar (ciśnienie względne);  
Tłoczenie  : 0÷30.0 bar (ciśnienie względne) 
Jeśli używane czujniki mają inny zakres pomiarowy należy: 
 
Aby ustalić zakres pomiarowy czujnika 1 (czujnik ci śnienia ssania)  należy użyć parametru:  
PA04:  regulacja warto ści odczytu odpowiadaj ąca 4mA (0.5V)  
PA20:  regulacja warto ści odczytu odpowiadaj ąca 20mA (4.5V)  
 
Aby ustalić zakres pomiarowy czujnika 2 (czujnik skraplacza) należy użyć parametru: 
FA04:  regulacja warto ści odczytu odpowiadaj ąca 4mA (0.5V)  
FA20:  regulacja warto ści odczytu odpowiadaj ąca 20mA (4.5V)  
 
Faktycznie te parametry określają początek i koniec skali pomiarowej (zakresu) danego 
czujnika. 
 
Jak post ępować: 
1. Przejść do trybu programowania poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sek 

przycisków:  Set oraz DOWN. 
2. Wybrać parametr “Pr2”. Następnie wprowadzić hasło 3 2 1 0. 
3. Wybrać parametr: PA04, regulacja warto ści odczytu odpowiadaj ąca 4mA (0.5V).  
4. Nacisnąć “SET” wartość parametru zacznie migać.  
5. Należy ustawić dolną granicę zakresu pomiarowego czujnika (mniejsza wartość). 
6. Nacisnąć SET aby zatwierdzić nową wartość. Pojawi się parametr: PA20: regulacja 

warto ści odczytu odpowiadaj ąca 20mA (4.5V) . 
7. Należy ustawić górną granicę zakresu pomiarowego czujnika (większa wartość) 
8. Nacisnąć SET aby zatwierdzić nową wartość. Wyświetlony zostanie następny parametr. 
 
Te same czynności należy wykonać dla czujnika 2, z parametrami FA04, FA20. 
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8. Interfejs u żytkownika 
 

 

8.1 Wyświetlacz  
 

OBSZAR GÓRNY OBSZAR DOLNY  IKONY 
Temperatura lub ciśnienie 
ssania 

Temperatura lub ciśnienie tłoczenia  - Aktywne obciążenia 
- Jednostki pomiaru 
- Ikony alarmu lub statusu 

8.2 Klawiatura 
SET (SET) 

Dla ekranu głównego: wyświetlenie lub zmiana punktu nastawy. W trybie 
programowania wybór parametru do zmiany i potwierdzenie wprowadzonych zmian. 

 Menu alarmów: przytrzymanie przez 3 sek – wykasowanie aktualnego alarmu.  
oooo (UP).  

W trybie programowania:  przewijanie listy parametrów lub zwiększanie wyświetlonej 
wartości.  
Z podł ączonym kluczem programuj ącym: rozpoczęcie procedury programowania. 
Dostęp do menu informacyjnego:  aby uzyskać dostęp do menu informacji należy 
wcisnąć i zwolnić ten przycisk. 

    

nnnn (DOWN)  
W trybie programowania:  przewijanie listy parametrów lub zmniejszanie wyświetlonej 
wartości.  

 Ręczny restart obci ążeń: Wciśnięcie I przytrzymanie przez 3 sek powoduje ponowne 
uruchomienie urządzeń wcześniej zablokowanych przez cyfrowe wejście 
bezpieczeństwa.  

 MENU KONSERWACJI/ZEGAR:  Wyświetlenie godzin pracy urządzeń. 
 Przytrzymanie przez 3s spowoduje przejście do Menu konserwacji.   

 

 Przejście do menu Alarmów  
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KOMBINACJE PRZYCISKÓW 
oooo    +  nnnn zablokowanie / odblokowanie klawiatury  

SET + nnnn Przejście do trybu programowania  
SET + oooo    Wyjście z trybu programowania  

8.3 Ikony 
 
LED Funkcja  Znaczenie  

 WŁ Stopnie Celsjusza 

 WŁ Stopnie Fahrenheit ‘a 
bar WŁ Ciśnienie wyświetlane w bar  
PSI WŁ Ciśnienie wyświetlane w PSI 
kPa WŁ Ciśnienie wyświetlane w KPA  

 WŁ Aktywna sprężarka Digital scroll (DGS) 

 Miganie DGS oczekuje na uruchomienie (1HZ) lub alarm wejścia cyfrowego dla DGS
(2Hz) lub DGS w statusie konserwacji (2Hz). 

 WŁ Aktywne obciążenie 2 

 Miganie Obciążenie 2 oczekuje na uruchomienie (1HZ) lub alarm wejścia cyfrowego 
przypisanego do obciążenia 2 (2Hz),lub obciążenie 2 w statusie konserwacji 
(2Hz). 

 WŁ Aktywne obciążenie 3 

 Miganie Obciążenie 3 oczekuje na uruchomienie (1HZ) lub alarm wejścia cyfrowego 
przypisanego do obciążenia 3 (2Hz),lub obciążenie 3 w statusie konserwacji 
(2Hz). 

 WŁ Aktywne obciążenie 4 

 Miganie Obciążenie 4 oczekuje na uruchomienie (1HZ) lub alarm wejścia cyfrowego 
przypisanego do obciążenia 4 (2Hz),lub obciążenie 4 w statusie konserwacji 
(2Hz). 

 WŁ Zawór sprężarki Digital scroll jest zasilany 

  WŁ Przejście do menu konserwacji  

  Miganie Jedno lub więcej obciążeń przeszło w status konserwacji.  

LP WŁ Alarm presostatu niskiego ciśnienia  
HP WŁ Alarm presostatu wysokiego ciśnienia  

 WŁ Aktywny alarm  

 WŁ Wszystkie zapisane alarmy zostały wyświetlone 

 Miganie Aktywny nowy alarm  

 WŁ Aktywny tryb oszczędzania energii 
 

9. Jak wy świetli ć i zmieni ć punkty nastawy  

9.1 Jak wy świetli ć i zmieni ć parametry spr ężarek/wentylatorów 
Jeśli sterownik zarządza pracą sprężarek i wentylatorów wówczas punkty nastawy będą 
wyświetlane w kolejności, w innym wypadku wyświetlane będą parametry sekcji aktywnej. 
 
1) Naciśnij przycisk SET ; 
2) Na dolnej części ekranu pojawi się symbol “SEtC” , na górnej części ekranu pojawi się 

wartości tego parametru. 
3) Aby wyświetlić punkty nastawy dla wentylatora należy ponownie wcisnąć SET. 
4) Na dolnej części ekranu pojawi się symbol “SEtF” , podczas gdy na górnej części ekranu 

pojawi się wartości tego parametru. 
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Aby wyj ść: naciśnij SET lub odczekaj 30 nie wciskając żadnego z przycisków 

9.2 Jak zmieni ć punkt nastawy dla spr ężarki i/lub wentylatorów 
 
******OSTRZEŻENIE: przed pierwszym ustawieniem żądanego punktu nastawy, sprawd ź i 
jeśli to konieczne zmie ń rodzaj u żytego czynnika chłodniczego (parametry FtyP) oraz 
jednostk ę miary (parametr dEU) dla spr ężarki i wentylatorów********** 
 
CZYNNOŚCI WSTĘPNE 
1. Ustal rodzaj u żytego czynnika chłodniczego nastaw ą parametru FtyP (patrz 8. 1 jak 

zmienić rodzaj czynnika chłodniczego)  
2. Ustal żądaną jednostk ę miary (parametr dEU). 
3. Sprawd ź jeśli to koniczne zmie ń punkty nastawy (parametry LSE oraz HSE). 
PROCEDURA 
1. Przytrzymaj przycisk SET przez więcej niż 2 sek; 
2. Na dolnej części ekranu pojawi się oznaczenie parametru “SEtC” ,na górnej części ekranu 

pojawi się migająca wartość tego parametru. 
3. Aby zmienić wartość punktu nastawy dla ciśnienia ssania, naciśnij  o o o o lub nnnn w                                    

ciągu 30s. 
4. Aby zapamiętać wprowadzoną wartość i przejść do punktu nastawy wentylatora należy 

nacisnąć przycisk SET. 
5. Na dolnej części ekranu pojawi się oznaczenie parametru “SEtF” , na górnej części ekranu 

pojawi się migająca wartość tego parametru. 
6. Aby zmienić wartość punktu nastawy dla ciśnienia ssania, naciśnij  o o o o lub nnnn w                                    

ciągu 30s.. 
 
Aby wyj ść: naciśnij SET lub odczekaj 30 nie wciskając żadnego z przycisków. 
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10. Menu informacyjne 
Sterownik może wyświetlić pewne informacje bezpośrednio z menu głównego. 
Aby przejść do menu informacyjnego należy nacisnąć przycisk UP. 
 
Poniżej znajduje się lista parametrów jakie mogą być wyświetlone: 

UWAGA: Informacje s ą wyświetlane tylko je śli dana funkcja jest aktywna  

• P1t: wartość temperatury czujnika P1 
• P1P: wartość ciśnienia czujnika P1 
• P2t: wartość temperatury czujnika P2 
• P2P: wartość ciśnienia czujnika P2 (jeśli P2 podłączony) 
• P3t: wartość temperatury czujnika P3 (jeśli P3 podłączony) 
• P3P: wartość ciśnienia czujnika P3 (jeśli P3 podłączony) 
• P4t: wartość temperatury czujnika P4 (jeśli P4 podłączony) 
• LInJ : status wyjścia wtrysku (“On” – “OFF”), Ta informacja jest dostępna tylko 

jeśli jeden z przekaźników oA2 ÷oA4 jest ustawiony jako “Lin”. 
• SEtd : wartość Dynamicznego punktu nastawy .  
• Ta informacja jest dostępna tylko jeśli aktywna jest funkcja Dynamicznego 

punktu nastawy (parametr dSEP ≠ nP) 
• dStO : procentowa wartość sygnału wyjścia PWM sterującego zaworem 

sprężarki Digital Scroll. 
• dSFr : wartości temperatury lub ciśnienia dla której aktywowany jest filtr regulacji 

sprężarki Digital scroll (par. dFE=YES „TAK”). Funkcja „filtr regulacji” oblicza 
średnią wartość temperatury/ciśnienia podczas cyklu PWM i używa tej wartości 
dla algorytmu regulacji.  

• AO1 Procentowa wartość sygnału wyjścia 1 (4-20mA lub 0-10V).    
• Ta informacja jest dostępna zawsze 
• AO2:  Procentowa wartość sygnału wyjścia 2 (4-20mA lub 0-10V).    
• Ta informacja jest dostępna zawsze 
• SSC1: Punkt nastawy układu 1 z system monitoring,  jeśli system monitoringu 

wysyła informację o wartości punktu nastawy dla układu 1. 
• SSC2: Punkt nastawy układu 2 z system monitoring,  jeśli system monitoringu 

wysyła informację o wartości punktu nastawy dla układu 2. 
• SStF: Punkt nastawy wentylatora z system monitoring , jeśli system 

monitoringu wysyła informację o wartości punktu nastawy dla wentylatora. 
 
WYJŚCIE:  naciśnij jednocześnie przyciski SET+UP. 
 
 

11. Programowanie parametrów 

11.1 Jak przej ść do listy parametrów “Pr1” 
 
Aby przejść do listy parametrów “Pr1” należy: 
 
1. Przetrzymać jednocześnie przyciski SET oraz DOWN przez 3s. 
2. Sterownik wyświetli nazwę parametru na dolnej części wyświetlacza i jego wartość na górnej 

części wyświetlacza. 
3.  Wciśnij “SET” : wartość parametru zacznie migać. 
4. Użyj przycisków “UP” lub “DOWN” aby zmienić wartość parametru. 
5. Naciśnij “SET” aby zapisać nową wartość i przejść do następnego parametru.  
Aby wyj ść: naciśnij SET + UP lub odczekaj 30 nie wciskając żadnego z przycisków. 
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UWAGA: ustalona wartość jest zapisywana nawet gdy procedura programowania została 
zakończona w wyniku upłynięcia czasu 30 sek bez wciskania przycisków.  

 

11.2 Jak przej ść do listy parametrów “Pr2” 
Lista parametrów “Pr2” jest chroniona hasłem. 

 
HASŁO:  3210 

 
Dostęp do parametru “Pr2”: 
1. Należy przejść do listy parametrów poziomu “Pr1”. 
2. Wybrać “Pr2”  i nacisnąć przycisk “SET”.  
3. Pojawi się migająca wartość “0 ---”.  
4. Użyj przycisków oooo lub nnnn aby wprowadzić hasło zabezpieczające, następnie wciśnij 

przycisk “SET”. 
5. Powtórz operację 2 i 3 dla innych cyfr. 
 
UWAGA: każdy z parametrów listy “Pr2” może być przeniesiony do listy “Pr1” (poziom 
użytkownika) poprzez wciśniecie “SET”  + nnnn. Gdy dany parametr jest obecny również na liście 
“Pr1” na dolnej części wyświetlacza aktywny jest znacznik miejsca dziesiętnego (przecinek).  

11.3 Jak zmieni ć warto ść parametru 
1. Przejść do trybu programowania. 
2. Wybrać żądany parametr oooo lub nnnn. 
3. Naciśnij “SET” wartość parametru zacznie migać. 
4. Użyj oooo lub nnnn aby zmienić wartość parametru. 
5. Naciśnij “SET” aby zapisać nową wartość i przejść do następnego parametru.  
 
Aby wyj ść: naciśnij SET + UP lub odczekaj 15 sek nie wciskając żadnego z przycisków. 
 
UWAGA: ustalona wartość jest zapisywana nawet gdy procedura programowania została 
zakończona w wyniku upłynięcia czasu bez wciskania przycisków.  
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12. Jak dezaktywowa ć wyj ście 
Aby dezaktywować (wyłączyć) wyjście na czas przeprowadzania czynności konserwacyjnych.  

12.1 Jak dezaktywowa ć wyj ście na czas konserwacji. 

1. Naciśnij przycisk KONSERWACJA/ZEGAR ( ) przez 3s. 
2. Dioda LED’s pierwszego wyjścia będzie włączona, na dolnej części wyświetlacza pojawi 

się oznaczenie “StA”, podczas gdy na górnej części wyświetlacza pojawi się komunikat 
“On” jeśli pierwsze wyjście jest aktywne, lub komunikat “oFF”  jeśli wyjście jest wyłączone 
(dezaktywowane) na czas przeprowadzenia czynności konserwacyjnych.    
W przypadku sprężarki ze stopniową regulacją wydajności wszystkie diody LED 
powiązane ze sprężarką oraz zawory są włączone. 

3. Wybierz wyjście przy pomocy przycisków UP  lub DOWN. 
4. Zmiana status wyj ścia : naciśnij przycisk SET, informacja o statusie wyjścia będzie 

migać, należy wcisnąć przycisk UP lub DOWN aby zmienić status z “On” na “OFF” i 
odwrotnie. 

5. Naciśnij przycisk SET aby potwierdzić zmianę status i przejść do następnego wyjścia. 
 
Aby wyj ść: naciśnij przycisk CLOCK lub odczekaj 30 sek nie wciskając żadnego z przycisków. 
 

12.2 Sygnalizacja wył ączenia wyj ścia 
Jeśli dane wyjście jest wyłączone jego dioda miga (2 Hz) 
 

12.3 Regulacja przy wył ączonych niektórych wyj ściach. 
Jeśli niektóre z wyjść zostały wyłączone, wówczas nie biorą one udziału w procesie regulacji, 
regulacja jest nadal stosowana dla pozostałych wyjść.  
  



 

1592001800 XC645D PL r3.0 12.04.2013_DXL.docx XC645D www.dixellpolska.pl 19/47 

 

 

13. Godziny pracy urz ądzeń  

13.1 Jak wy świetli ć licznik godzin pracy. 
Sterownik zapisuje ilość godzin pracy dla każdego ze sterowanych urządzeń (obciążeń).  
 
Aby wyświetlić ilość godzin pracy urządzenia należy:  

1. Wcisnąć przycisk  “KONSERWACJA/ZEGAR ( )”.  
2. Zaświeci się diodę pierwszego wyjścia, na górnej cz ęści wy świetlacza  pojawi się 

oznaczenie “HUr” , na dolnej cze ści wy świetlacza  pojawi się zarejestrowana ilość godzin 
pracy pierwszego wyjścia. 

3. Aby wyświetlić ilości godzin pracy pozostałych obciążeń należy wcisnąć przycisk UP. 
 

Aby wyj ść: naciśnij przycisk  lub odczekaj 30 sek 
 

13.2 Jak skasowa ć licznik godzin pracy. 
1. Wyświetl ilość godzin pracy według procedury opisanej powyżej. 
2. Wybierz obciążenie i wciśnij przycisk UP. 
3. Naciśnij SET (na dolnej części wyświetlacza pojawi się komunikat rSt ). 
4. Przytrzymaj wciśnięty przycisk SET aż komunikat rSt zacznie migać a dolna część 

wyświetlacza pokaże zero. 
  
Aby wyj ść: naciśnij przycisk CLOCK lub odczekaj 30 sek nie wciskając żadnego z 
przycisków. 

 
UWAGA: jeśli przycisk SET zostanie zwolniony przed upływem 2s, sterownik powróci do 
wyświetlania ilości godzin pracy obciążenia. 
 



 

1592001800 XC645D PL r3.0 12.04.2013_DXL.docx XC645D www.dixellpolska.pl 20/47 

 

 

14. Menu alarmów  
Sterownik zapamiętuje ostatnich 20 alarmów, wraz z czasem ich trwania. 
Opis kodów alarmów znajduje się w rozdziale19. 

14.1 Jak wy świetli ć alarmy 

1. Wciśnij przycisk .  
2. Na górnej części wyświetlacza pojawi się ostatnio zapisany alarm, na dolnej części 

wyświetlacza pojawi się numer alarmu.  
3. Wciśnij przycisk oooo pojawi się kolejny alarm zapisany w kolejności od najnowszego. 
4. Aby wyświetlić czas trwania  należy wcisnąć przycisk SET. 
5. Kolejne wciśnięcie o o o o lub SET spowoduje przejście do kolejnego alarmu. 
 
Kasowanie alarmów. 
1.  Przejdź do menu alarmów. 
2.  Aby skasować wciśnij “SET” aż do pojawienia się symbolu “rSt” na dolnej części 

wyświetlacza,  
 UWAGA nie można skasować aktywnych alarmów 
3.  Aby skasować całe menu alarmów, naciśnij i przytrzymaj przez 1 sek przycisk “SET”.  
 

15. Blokowanie klawiatury 

15.1 Jak zablokowa ć klawiatur ę 
1. Przytrzymaj wciśnięte przez więcej niż 3 sek przyciski oooo oraz nnnn. 
2. Na ekranie pojawi się komunikat “POF” oznaczający zablokowanie klawiatury. Przy 

zablokowanej klawiaturze możliwe jest jedynie wyświetlenie punktu nastawy oraz przejście 
do menu HACCP.  

15.2 Jak odblokowa ć klawiatur ę 
Przytrzymaj wciśnięte przez więcej niż 3 sek przyciski oooo oraz nnnn, na ekranie pojawi się 
migający komunikat “POn” . 
 
 

16. Użycie klucza programuj ącego “HOT KEY “ 

16.1 Jak zgra ć program ze sterownika do klucza (zgranie) 
1. Zaprogramuj jeden sterownik przy użyciu klawiatury. 
2. Przy włączonym sterowniku podłącz klucz programujący “Hot key ” i naciśnij przycisk oooo; 

na ekranie pojawi się komunikat "uPL" a następnie migający komunikat “End”  
3. Naciśnij “SET”  komunikat End  przestanie migać. 
4. Wyłącz sterownik odłącz klucz programujący “Hot Key”, włącz ponownie sterownik. 
 
UWAGA: jeśli nastąpi błąd programowania pojawi się komunikat “Err ”. Wówczas dla pionowej 
próby zgrania należy ponownie wcisnąć przycisk oooo , lub odłączyć klucz “Hot key ” aby 
zakończyć. 
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16.2 Jak zaprogramowa ć sterownik przy u życiu klucza 
programuj ącego hot key (wgranie) 
1. WYŁĄCZ sterownik. 
2. Podłącz zaprogramowany klucz “Hot Key” do zł ącza 5 –pinowego i wł ącz sterownik . 
3. Zgrywanie listy nastaw parametrów z klucza do sterownika rozpocznie się automatycznie, 

na ekranie pojawi się komunikat “doL ” następnie migający komunikat “End”.  
4. Po 10 sterownik wznowi prace z nowymi parametrami.  
5. Odłącz klucz “Hot Key”. . 
 
Uwaga: jeśli nastąpi błąd programowania pojawi się komunikat “Err ”. Wówczas dla pionowej 
próby zgrania należy ponownie wcisnąć przycisk oooo , lub odłączyć klucz “Hot key ” aby 
zakończyć.. 
Sterownik może zgrywać lub wgrywać listę parametrów z jego własnej pamięci E2 na klucz 
programujący i odwrotnie.  
 

17. Lista parametrów 

17.1 Konfiguracja instalacji i typ regulacji. 
Sterownik XC645D jest wstępnie skonfigurowany do regulacji sprężarki  Digital Scroll.  
 
Przekaźnik oA1 (zaciski 5-6), jest ustawiony do zarządzania sprężarką Digital Scroll podczas 
gdy triack – wyjścia 1-3 są przeznaczone dla zaworów elektromagnetycznych. 
oA2 (zaciski 7-8), oA3 (zaciski 9-10), oA4 (zaciski  11-12),  wyjścia 2 3 4 konfiguracja : przy 
pomocy tych parametrów instalacje można skonfigurować pod kątem ilości i typu sprężarek i/lub 
wentylatorów oraz ilości stopni regulacji dla każdego z urządzeń. 

Każdy z przekaźników w zależności od ustawienia parametru oA(i) może pracować jako: 
- Nie używany = nu 
- Sprężarka układu 1 : oAi  = cPr1,  
- Stopie ń wydajno ści: oAi  = StP 
- Digital Scroll lub Strumieniowa 4D : oAi  = dGS  
- Strumieniowa 6D : oAi  = 6dG  
- Wentylator:  oAi =  FAn 
- Wentylator z inwerterem/wentylator ECI:  oAi =  InF 
- Alarm:  oAi = ALr 
- Wtrysk ciekłego czynnika:  oAi = Lin 

 
UWAGA:  obecne są również wartości “ cPr2”, “InC1”, “InC2”,   “dGst” ” Wartości tych nie 
należy używać. 

  
W zależności od konfiguracji oA1, oA2, oA3, oA4, możliwe jest zdefiniowanie 2 rodzajów 
instalacji: 
 Układ spr ężarek: wszystkie oAi różne od FAn 
 Układ spr ężarek i wentylatorów:  zarówno FAn jak i CPr są używane do 
definiowania oAi. 
 
UWAGA: KONFIGURACJA SPR ĘŻARKI ZE STOPNIOWĄ REGUALCJĄ WYDAJNOŚCI: 
wyjście dla sprężarki należy skonfigurować przed konfiguracją wyjść dla kroków wydajności.  
ES. Sprężarka z dwoma stopniami wydajno ści : oA2 = cPr, oA3= StP.  
 
Jeśli skonfigurowano oAi jako krok wydajno ści bez wcze śniejszego skonfigurowania 
wyj ścia dla spr ężarki cPr, zostanie aktywowany alarm bł ędu konfiguracji “CStP” 
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PRZYKŁADY KONFIGURACJI UKŁADÓW:  
Układ z  2 sprężarkami 
(jedna z nich digital) oraz 2 
wentylatory, konfiguracja 
fabryczna z przetwornikami 
ciśnienia PP11, PP30:  
oA1 = dGS,  
oA2 = CPr,  
oA3 = FAn,  
oA4 = FAn,  
dGty = SCrL 
 

 
Digital valve – zawór sprężarki Digital;Digital compr.- 

spręż.didgital. CMP2 – sprężarka; FAN1…2 – wentylatory 
Out Triac – wyjście triaka Main Voltage – napięcie 

zasilania 
Układ  4 sprężarek bez 
wentylatorów:  
oA1 = dGS,  
oA2 = CPr,  
oA3 = CPr,  
oA4 = CPr,  
dGty = SCrL 
  

Digital valve – zawór sprężarki Digital;Digital compr.- 
spręż.didgital. CMP2..4 – sprężarki; Out Triac – wyjście 
triaka Main Voltage – napięcie zasilania 

  
Układ  4 sprężarek z 
wentylatorem 
inwerterowym:  
oA1 = dGS,  
oA2 = CPr,  
oA3 = CPr,  
oA4 = CPr,  
dGty = SCrL 
AOC = tEn 
AOF = InF 
 

 
Digital valve – zawór sprężarki Digital;Digital compr.- 
spręż.didgital. CMP2..4 – sprężarki; Out Triac – wyjście 
triaka Main Voltage – napięcie zasilania; Analog Out1 – 
wyjście analogowe 1 

 

 
dGty Rodzaj spr ężarki 
 SCrL = Digital Scroll: zakres regulacji wydajności: 10% do 100% 
 StrM = Digital Stream: zakres regulacji wydajności 0% do 100% 
StP  Polaryzacja wyj ść zaworów (regulacji wydajno ści): polaryzacja wyjść dla zaworów 

regulacji wydajności. Określa status wyjść przekaźnikowych powiązanych z zaworami 
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regulacji wydajności (tylko dla sprężarek o tej samej mocy lub sprężarek z krokową 
regulacją wydajności) 
oP=zawór aktywny gdy przekaźnik rozwarty;  
cL=zawór aktywny gdy przekaźnik zwarty. 

FtyP :  Typ czynnika chłodniczego : ustalenie typu czynnika chłodniczego użytego w układzie: 
r22= R22; r404=R404A; - 407A = r407A; 407C= r407C; 407F= r407F; 410= r410A; 
507=R507; 134= r134; CO2= CO2 (dwutlenek węgla). 

rTy:  Typ regulacji (patrz rozdział. 17.13):  
db  = ze strefą neutralną,- ustal ten rodzaj regulacji dla układu ze sprężarką Digital 
Scroll  
Pb = zakres proporcjonalności. 

Sty  Aktywacja rotacji pracy spr ężarek 
 YES = rotacja aktywna  : algorytm działania powoduje dzielenie pracy czasu pomiędzy 

dostępne sprężarki tak aby godziny pracy były wyrównane. 
 no  = stała sekwencja uruchamiania : sprężarki są aktywowane i wyłączane w 

ustalonej kolejności : pierwsza, druga itd. 
 UWAGA: jeśli przekaźnik jest zdefiniowany jako inwerterowy zawsze jest uruchamiany 

jako pierwszy i wyłączany jako ostatni. W każdym przypadku, jeśli jest zablokowany w 
wyniku działania zabezpieczenia czasowego, może być uruchomiony w celu utrzymania 
ciśnienia w zakresie regulacji.  

rot  Aktywacja rotacji wentylatorów 
 YES = rotacja aktywna : algorytm działania powoduje dzielenie pracy czasu pomiędzy 

wentylatory tak aby godziny pracy były wyrównane. 
 no  = stała sekwencja uruchamiania : wentylatory są aktywowane i wyłączane w 

ustalonej kolejności. 
 

17.2 Konfiguracja czujników 
Czujniki mogą być używane na różne sposoby w zależności od charakterystyki układu, według 
opisu poniżej:  

17.2.1 Konfiguracja czujnika ssania 
P1c: Ustawienia czujnika ssania (czujnik 1):  

nP = nie używany: nie należy ustawiać;   
Cur = przetwornik ciśnienia 4 ÷ 20 mA; zaciski 37(+), 40 (in); 39 (gnd) jeśli jest obecny 
tEn = logarytmiczny przetwornik ciśnienia 0.5÷4.5V; zaciski 38(+), 40 (in); 39  (gnd) 
ntc = czujnik NTC 10K;  zaciski 38-40 

PA04:   regulacja warto ści odczytu czujnika 1 (używane tylko gdy P1c=Cur lub tEn). W 
zależności od sygnału na wejściu podawanego przez czujnik ssania 4mA lub 0.5V  (-1.0 
÷ PA20bar; -15÷PA20PSI; -100 ÷ PA20KPA)  

 E.I. PP11 przetwornik ciśnienia względnego, zakres: -0.5÷11.0 bar. PA04=-0.5; 
PA20=11.0  

 PP30 przetwornik ciśnienia względnego, zakres: 0÷30bar.  PA04=0.0; PA20=30.0. 
PA20:  Regulacja warto ści odczytu czujnika 1 W zależności od sygnału na wejściu 

podawanego przez czujnik ssania 20mA lub 4.5V  (PA04 ÷ 51.0BAR; PA04 ÷ 750PSI; 
PA04 ÷ 5100KPA). 

CAL :  Kalibracja czujnika 1: zakres zależy od parametru dEU: 
dEU=bar lub °C: -12.0÷12.0;  
dEU=PSI lub °F: -200÷200;  
dEU=kPA:   -999÷999; 

17.2.2 Konfiguracja czujnika skraplacza 
P2c:  Ustawienia czujnika skraplacza (czujnik 2):  

nP = nie używany:   



 

1592001800 XC645D PL r3.0 12.04.2013_DXL.docx XC645D www.dixellpolska.pl 24/47 

 

Cur = przetwornik ciśnienia 4 ÷ 20 mA; zaciski. 37(+), 41 (in); 39 (gnd) jeśli jest obecny 
tEn =  logarytmiczny przetwornik ciśnienia 0.5÷4.5V; zaciski 38(+), 41 (in); 39 (gnd) 
ntc =  czujnik NTC 10K;  zaciski 38- 41 

FA04:   Regulacja warto ści odczytu czujnika 2 (używany tylko gdy P2c=Cur lub tEn). W 
zależności od sygnału na wejściu podawanego przez czujnik: 4mA or 0.5V  
(-1.0 ÷ FA20bar; -15÷FA20PSI; -100 ÷ FA20KPA)  

FA20: Regulacja warto ści odczytu czujnika 2 W zależności od sygnału na wejściu 
podawanego przez czujnik: 20mA lub 4.5V (FA04 ÷ 51.0BAR; FA04 ÷ 750PSI; FA04 ÷ 
5100KPA)  

FCAL :  Kalibracja czujnika 2: zakres zależy od parametru dEU: 
dEU=bar lub °C: -12.0÷12.0;  
dEU=PSI lub °F: -200÷200;  
dEU=kPA:   -999÷999; 

17.2.3 Konfiguracja czujnika 3 
P3c:  Ustawienia czujnika 3: 

nP = nie używany:   
Cur = przetwornik ciśnienia 4 ÷ 20 mA; zaciski 37(+), 42 (in); 39 (gnd) jeśli jest obecny 
tEn =  logarytmiczny przetwornik ciśnienia 0.5÷4.5V; zaciski 38(+), 42 (in); 39 (gnd) 
nt10 = NTC 10K 38-42 
nt86 = NTC 86K 38-42 

3P04:  Regulacja warto ści odczytu czujnika 3 (używany tylko gdy P3c=Cur lub tEn). W 
zależności od sygnału na wejściu podawanego przez czujnik: 4mA or 0.5V   
(-1.0 ÷ FA20bar; -15÷FA20PSI; -100 ÷ FA20KPA)  

3P20:  Regulacja warto ści odczytu czujnika 3 W zależności od sygnału na wejściu 
podawanego przez czujnik: 20mA or 4.5V (FA04 ÷ 51.0BAR; FA04 ÷ 750PSI; FA04 ÷ 
5100KPA)  

O3:  Kalibracja czujnika 3: zakres zależy od parametru dEU: 
dEU=bar or °C: -12.0÷12.0;  
dEU=PSI or °F: -200÷200;  
dEU=kPA:   -999÷999; 

17.2.4 Konfiguracja czujnika 4 
P4c:  Ustawienia czujnika 4 (22-23): 

nP = nie używane   
nt10 = NTC 10K  
nt86 = NTC 86K  

O4:  Kalibracja czujnika 3: zakres zależy od parametru dEU  
dEU= °C: -12.0÷12.0;  
dEU= °F: -200÷200;  

17.2.5 Wybór czujnika dla wentylatora 
FPb:  Wybór czujnika dla wentylatora skraplacza 

nP = nie używane:   
P1 = Czujnik 1  
P2 = Czujnik 2  
P3 = Czujnik 3 
 

17.3 Konfiguracja wej ść cyfrowych  
iF07 Konfiguracja funkcji wej ścia cyfrowego i1F (zaciski 22-23): 
 NB: PONIŻSZE FUNKCJE SĄ AKTYWNE JEDYNIE GDY P4C=NP 

nu = Nie u żywane:  wejście cyfrowe jest nieaktywne 
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inF = Wejście bezpieczeństwa dla wentylatora inwerterowego, używane gdy nie ma 
przekaźnika przeznaczonego dla wentylatorów inwerterowych. 
ES = Oszczędzanie energii;  
oFF = wyłączenie instalacji;  
LL =  alarm poziomu cieczy  
SIL = aktywacja pracy cichej 
EAL = ogólny alarm zewnętrzny, bez wpływu na instalację 
UWAGA: dostępne są również wartości: “OA1”, “OA2”, “OA3”, “OA4”, “OA5”, “OA6”,  
“LP1”,  “HP” ” Tych wartości nie wolno  używać.  

iF08 Konfiguracja funkcji wej ścia cyfrowego (zaciski 22-24): 
nu = Nie u żywane:  wejście cyfrowe jest nieaktywne 
inF = Wejście bezpieczeństwa dla wentylatora inwerterowego, używane gdy nie ma 
przekaźnika przeznaczonego dla wentylatorów inwerterowych. 
ES = Oszczędzanie energii;  
oFF = wyłączenie instalacji;  
LL =  alarm poziomu cieczy  
SIL = aktywacja pracy cichej 
EAL = ogólny alarm zewnętrzny, bez wpływu na instalację 
UWAGA: dostępne są również wartości: “OA1”, “OA2”, “OA3”, “OA4”, “OA5”, “OA6”,  
“LP1”,  “HP” ” Tych wartości nie wolno  używać. 

i1P  Polaryzacja wej ścia bezpiecze ństwa obci ążenia 1 (13-14): 
oP: wejście cyfrowe aktywne gdy zestyk rozwarty;  
CL: wejście cyfrowe aktywne gdy zestyk zwarty. 

i2P  Polaryzacja wej ścia bezpiecze ństwa obci ążenia 2 (13-15): 
oP: wejście cyfrowe aktywne gdy zestyk rozwarty;  
CL: wejście cyfrowe aktywne gdy zestyk zwarty. 

i3P  Polaryzacja wej ścia bezpiecze ństwa obci ążenia 3 (16-17): 
oP: wejście cyfrowe aktywne gdy zestyk rozwarty;  
CL: wejście cyfrowe aktywne gdy zestyk zwarty. 

i4P  Polaryzacja wej ścia bezpiecze ństwa obci ążenia 4 (16-18): 
oP: wejście cyfrowe aktywne gdy zestyk rozwarty;  
CL: wejście cyfrowe aktywne gdy zestyk zwarty. 

i7P  Polaryzacja wej ścia bezpiecze ństwa obci ążenia i1F (22-23): 
oP: wejście cyfrowe aktywne gdy zestyk rozwarty;  
CL: wejście cyfrowe aktywne gdy zestyk zwarty. 

i8P  Polaryzacja wej ścia bezpiecze ństwa obci ążenia i2F (22-24) 
oP: wejście cyfrowe aktywne gdy zestyk rozwarty;  
CL: wejście cyfrowe aktywne gdy zestyk zwarty. 

iP9:  Polaryzacja alarmu presostatu niskiego ci śnienia (zaciski 44-45) 
 oP =LP alarm aktywny gdy brak napięcia 

cL= LP alarm aktywny gdy jest obecne napięcie 
iP10:  Polaryzacja wej ścia alarmu niskiego ci śnienia (zaciski 45-46) 
 oP =alarm wysokiego ciśnienia HP sygnalizowany gdy brak napięcia na wejściu 

cL= alarm wysokiego ciśnienia HP sygnalizowany gdy jest napięcie na wejściu 
did Opó źnienie alarmu poziomu cieczy : (aktywne tylko gdy iF07 lub iF08=LL) 0÷255min  
didA Opó źnienie alarmu zewn ętrznego : (aktywne tylko gdy iF07 lub iF08=EAL) 0÷255min  
ALMr  Ręczny reset alarmów spr ężarek i wentylatorów. 
 no = automatyczne zakończenie alarmu: regulacja powraca gdy dane wejście cyfrowe 

przestaje być aktywne; yES = ręczne kasowanie alarmów sprężarek i wentylatorów, 
patrz również rozdział 19.1.2  

17.4 Wyświetlacz i jednostki miary 
Jednostki pomiaru ciśnienia i temperatury zależą od parametrów dEU, CF oraz PMu. 
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UWAGA: Przy zmianie parametrów sterownik automatycznie konwertuje wartości punktów 
nastawy i parametrów odnoszących się do ciśnienia/temperatury. W każdym przypadku należy 
sprawdzić wartość parametrów temperaturowych i ciśnieniowych po zmianie parametru dEU.  
 
dEU: Wybór jednostki pomiaru: ci śnienie lub temperatura 

dEU = tMP: parametr odnoszący się do ciśnienia/temperatury będzie wyświetlany w 
jednostkach temperatury w zależności od wartości parametru CF (°C lub °F) 
dEU = PrS: parametr odnoszący się do ciśnienia/temperatury będzie wyświetlany w 
jednostkach ciśnienia w zależności od wartości parametru PMU (bar, PSI lub KPA) 

CF Jednostka miary temperatury: używana tylko gdy dEU = tMP, określa jednostki 
pomiaru dla ciśnienia/temperatury 

 °C = Stopnie Celsius`a  
 °F = Stopnie Fahrenheit`a 
PMU Jednostka miary ci śnienia: używana tylko gdy dEU = PrS, określa jednostki pomiaru 

dla ciśnienia/temperatury. 
 bar = bar 

PSI = PSI 
PA = kPA   

rES  Rozdzielczo ść dla °C oraz bar  (in = całkowite; dE= z miejscem dziesiętnym) 
dFE Aktywacja filtra ci śnienia: YES = aktywny; no = nie aktywny; filtr powoduje branie pod 

uwagę średniego ciśnienia podczas ostatniego cyklu chłodzenia. 
dEU1 Domy ślny parametr na wy świetlaczu górnym: PrS = ciśnienie; tPr= temperatura 
dSP2 Wybór czujnika dla dolnego wy świetlacza dolnego: nu = wyświetlacz wyłączony - 

P1 = Czujnik 1 - P2 = Czujnik 2 - P3 = Czujnik 3 - P4 = Czujnik 4 - StC1 = punkt 
nastawy sprężarki- StC2 = punkt nastawy sprężarki dla sekcji 2 – SetF = punkt nastawy 
wentylatora 

dEU2 Domy ślny parametr na wy świetlaczu dolnym:  tPr= temperatura, PrS= ciśnienie;  
 

17.5 Regulacja spr ężarek 
Pbd Zakres proporcjonalno ści lub szeroko ść strefy neutralnej (0.1÷5.0bar/0.5÷30°C lub 

1÷150PSI/1÷50°F) Zakres (lub strefa) jest symetryczny w odniesieniu do punktu 
nastawy, z ekstremami: Pkt. nastawy-Pbd/2 ÷ Pkt. nastawy+Pbd/2. Jest 
wykorzystywany jako zakres proporcjonalności dla regulacji PI. 
Jednostki pomiaru zależą od parametrów dEU, CF, PMU.  

rS Przesuni ęcie zakresu proporcjonalno ści: określa przesunięcie zakresu regulacji PI. 
Dla rS=0 the zakres jest pomiędzy Pkt. nastawy-Pbd/2 ÷ Pkt. nastawy+Pbd/2; 

inC Stała całkowania:  (0 ÷ 999s) stała całkowania dla regulacji PI  
dGSP Sprężarka Digital wł ączana jako pierwsza: 
 no: jeśli dostępne są inne sprężarki to dozwolone jest ich uruchomienie gdy sprężarka 

Digital jest blokowana przez zabezpieczenie czasowe. Pozwala to na pokrycie 
zapotrzebowania układu gdy sprężarka Digital jest nieaktywna. 

 yES:  sprężarka digital jest zawsze uruchamiana jako pierwsza. Jeśli jest blokowana 
przez czasy zabezpieczenia regulacja rozpocznie się po odliczeniu tego czasu. 

SUt Czas uruchomienia : Zawór sprężarki digital scroll jest zasilany przez czas SUt po 
włączeniu sprężarki (0÷3s) 

tdS Czas cyklu Digital scroll : (10÷40s) ustala długość cyklu dla regulacji zaworu sprężarki 
Digital (DGS). 

PM DGS wydajno ść minimalna  (10÷PMA dla dGty=ScrL;   0÷PMA = dGty=StrM): ustala 
minimalną dozwoloną wydajność dla sprężarki Digital. 
Dla spr ężarki Digital SCROLL dGt = SCrL dost ępny zakres: 10÷PMA 
Dla spr ężarki digital STREAM dGt = StrM dostepny zakres: 0÷P MA 

PMA DGS wydajno ść maksymalna  (PM÷100) ustala maksymalną dozwoloną wydajność dla 
sprężarki Digital. 
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ton DGS czas maksymalnej wydajno ści PMA przed uruchomieniem kolejnego 
obci ążenia (0÷255s) 

toF DGS czas minimalnej wydajno ści PM przed wył ączeniem kolejnego obci ążenia 
(0÷255s) 

MinP Minimalna wydajno ść DGS ze wzgl ędu na monitorowanie smarowania (0÷100%; 
dla 0 funkcja nie aktywna) Jeśli sprężarka DGS pracuje przez czas tMIn z wydajnością 
równą lub niższą niż MinP, wymuszane jest jej działanie z wydajnością 1005 przez czas 
tMAS dla przywrócenia poprawnego smarowania. 

 tMin Maksymalny czas działania DGS z wydajno ścią niższą niż MinP, przed 
wymuszeniem pełnej wydajno ści (PMA)   (1÷255min) 

tMAS Czas działania DGS z maksymaln ą wydajno ścią (PMA) dla przywrócenia 
poprawnego smarowania ( 1÷255min) 

ESC  Warto ść dla funkcji oszcz ędności energii: (-20÷20bar; -50÷50°C) wartość ta jest 
dodawana do punktu nastawy pracy dla sprężarki. 

2ESC  Wartość dla funkcji oszcz ędności energii układu drugiego: (-20÷20bar; -50÷50°C) 
dodawana do punktu nastawy pracy dla sprężarki. 

onon:  Minimalny czas pomi ędzy kolejnymi wł ączeniami tej samej spr ężarki  (0÷255 min). 
oFon : Minimalny czas pomiędzy wyłączeniem i ponownym włączeniem tej samej sprężarki 

(0÷255min).  Uwaga: zwykle onon jest większą wartością niż oFon. 
don :  Opóźnienie czasowe pomi ędzy wł ączeniem dwóch kolejnych spr ężarek 

(0÷99.5min; rozdzielczość 10s). 
doF:   Opóźnienie czasowe pomi ędzy wył ączeniem dwóch kolejnych spr ężarek (0÷99.5 

min; rozdzielczość 10s). 
donF:  Minimalny czas wł ączenia stopnia (0÷99.5 min; res. 10s) 
Maon Maksymalny czas wł ączenia spr ężarki  (0 ÷ 24 h; dla 0 funkcja jest nieaktywna.) Jeśli 

sprężarka pozostają włączona przez czas MAon, wówczas zostanie wyłączona i 
ponowie włączona po czasie oFon. 

FdLy : “don” opó źnienie aktywne tak że dla pierwszego żądania (wł ączenia). Jeśli aktywne 
włączenie kolejnego kroku jest opóźnione o wartość “don” (no  = “don” nie aktywne;    
yES=”don” aktywne) 

FdLF  “doF” opó źnienie aktywne tak że dla pierwszego wył ączenia . Aktywuje “doF” 
opóźnienie pomiędzy żądaniem wyłączenia a faktycznym wyłączeniem. (no  = “doF” nie 
aktywne;    yES=”doF” aktywne) 

odo :  Opóźnienie regulacji przy uruchomieniu:  (0÷255s) po włączeniu sterownik 
rozpoczyna prace po odliczeniu opóźnienia określonego tym parametrem. 

LSE:  Minimalny punkt nastawy : Jednostka miary zależy od parametru dEU. Ustala 
minimalną wartość jaka może być użyta dla określenia punktu nastawy, zapobiega 
ustawieniu przez użytkownika nieprawidłowego punktu nastawy, 

 HSE:  Maksymalny punkt nastawy : Jednostka miary zależy od parametru dEU. Ustala 
maksymalną dopuszczalna wartość punktu nastawy. 

 

17.6 Termostat wtrysku cieczy  
Lit : Punkt nastawy ( °C) dla termostatu wtrysku cieczy (0 ÷ 150°C) czujnik jest ustalany 

parametrem LiPr, przekaźnik termostatu jest określany ustawieniem oAi = Lin.  
Lid : Dyferencjał termostatu wtrysku cieczy (0.1 ÷ 10.0) czujnik jest ustalany parametrem 

LiPr  
LiPr Czujnik dla termostatu wtrysku cieczy:  

nP:  funkcja nieaktywna 
P3: czujnik P3 (term. 38-42) 
P4: czujnik P4 (term. 22-23) 
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17.7 Regulacja wentylatorów  
Pb Szeroko ść zakresu proporcjonalno ści  (0.1÷30.0°C; 1÷50°F; 0.1÷10.0bar,       

1÷150PSI; 10÷1000KPA).  
 UWAGA: przed ustawieniem tego parametru konieczne jest ustalenie parametrów 

dEU oraz punkt nastawy.  
Zakres jest symetryczny w odniesieniu do punktu nastawy: Punkt nastawy F+Pb/2 ÷ 
Punkt nastawy F -Pb/2. Jednostka miary zależy od parametru dEU.  

ESF  Warto ść dla funkcji oszcz ędności energii: (-20÷20bar; -50÷50°C) wartość jest 
dodawana do punktu nastawy wentylatora.   

PbES Przesuni ęcie zakresu pomiaru dla ES (-50.0÷50.0°C; -90÷90°F; -20.0÷20.0bar;     -
300÷300PSI; -2000÷2000KPA). Podczas działania funkcji oszczędności energii.  

Fon   Opóźnienie czasowe pomi ędzy wł ączeniem dwóch kolejnych wentylatorów 
(0÷255sec). 

FoF  Opóźnienie czasowe pomi ędzy wył ączeniem dwóch kolejnych wentylatorów 
(0÷255 sec) 

LSF  Minimalny punkt nastawy dla wentylatorów : Jednostka miary zależy od parametru 
dEU. Ustala minimalną wartość jaka może być użyta dla określenia punktu nastawy, 
zapobiega ustawieniu przez użytkownika nieprawidłowego punktu nastawy 

HSF  Maksymalny punkt nastawy dla wentylatorów : Jednostka miary zależy od parametru 
dEU. Ustala maksymalną dopuszczalna wartość punktu nastawy. 

 

17.8 Alarmy – sekcja spr ężarek 
PAo:  Opó źnienie aktywacji alarmu czujników po wł ączeniu urz ądzenia.   Czas liczony od 

uruchomienia urządzenia, w którym blokowane jest aktywowanie alarmów czujników. 
(0÷255 min). Podczas tego okresu czasu jeśli ciśnienie jest poza zakresem sprężarki 
pozostają nadal włączone. 

LAL :  Alarm niskiego ci śnienia (temperatury)– sekcja spr ężarki : Jednostka miary zależy 
od parametru dEU: (PA04 ÷ HAL bar; -50.0÷HAL °C; PA04÷HAL PSI; -58÷HAL °F) 
Wartość jest niezależna od punktu nastawy. Alarm jest aktywowany A03C gdy wartość 
mierzona osiąga nastawę LAL  (istnieje możliwość ustalenia opóźnienia tAo ). 

HAL :  Alarm wysokiego ci śnienia (temperatury)– sekcja spr ężarki : Jednostka miary 
zależy od parametru dEU: (LAL ÷ PA20 bar; LAL÷150.0 °C; LAL÷PA20 PSI; LAL÷302 
°F). Wartość jest niezależna od punktu nastawy. Alarm A04C jest aktywowany A03C 
gdy wartość mierzona osiąga nastawę HAL , (istnieje możliwość ustalenia opóźnienia 
tAo ). 

tAo :  Opóźnienie alarmu wysokiego/niskiego ci śnienia – sekcja spr ężarki  (0÷255 min) 
Czas odliczany od wykrycia warunków alarmowych do aktywacji sygnału alarmowego.  

ELP Próg przeł ączenia termostatu elektronicznego: (-50°C÷STC1; -58°F÷STC1; 
PA04÷STC1); Wartość ciśnienia / temperatury dla której wyłączane są wszystkie 
sprężarki. Może to być wartość nieco wyższa od progu zadziałania mechanicznego 
presostatu niskiego ciśnienia, aby zapobiec interwencji presostatu. 

SEr:  Żądanie przegl ądu:  (1÷999 godzin, res. 10h; 0 = alarm nieaktywny ) ilość godzin pracy 
po których generowany jest sygnał “A14”. 

PEn:  Ilo ść interwencji presostatu niskiego ci śnienia:  (0÷15). Urządzenie zostanie 
zablokowane gdy presostat zostanie aktywowany PEN razy w czasie PEI. Możliwe jest 
jedynie r ęczne odblokowanie . Patrz tabela alarmów w rozdziale 23. Każda aktywacja 
presostatu powoduje wyłączenie wszystkich sprężarek. 

 PEI:  Czas interwencji presostatów (0÷255 min) Interwał czasowy powiązany z parametrem 
Pen w okresie które liczone są interwencje presostatu niskiego ciśnienia.  

SPr:   Liczba działaj ących kroków wydajno ści przy uszkodzeniu czujnika . (0÷6). 
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17.9 Alarmy – sekcji DLT 
dtL Alarm temperatury tłoczenia spr ężarki Digital (alarm odnosi się do czujnika 

ustawionego parametrem dtLi) (0÷180°C; 32÷356°F). Jeśli do pomiaru temperatury 
tłoczenia używany jest czujnik 3, po przekroczeniu wartości progowej sprężarka jest 
wyłączana. 

dLd Opó źnienie alarmu temperatury tłoczenia spr ężarki Digital (alarm zawsze odnosi 
się do czujnika P3) (0÷15min) 

dLH Dyferencjał resetu alarmu temperatury tłoczenia  sprężarki Digital (alarm zawsze 
odnosi się do czujnika P3) (0.1÷25.5°C; 1÷50°F) 

dtLi Wybór czujnika dla pomiaru temperatury tłoczen ia:  
nP:  funkcja wyłączona 
P3: czujnik P3 (term. 38-42) 
P4: czujnik P4 (term. 22-23) 

dtLP Procentowa wydajno ść sprężarki Digital w przypadku alarmu czujnika temperatur y 
tłoczenia (0÷80%; dla 0 sprężarka jest zatrzymywana) 

 

17.10 Alarmy – sekcja wentylatorów 
LAF :  Alarm niskiego ci śnienia  – wentylatory :  Jednostka miary zależy od parametru dEU: 

(FA04 ÷ HAF bar; -50.0÷HAF °C; FA04÷HAF PSI; -58÷HAF °F) Wartość jest niezależna 
od punktu nastawy. Alarm LA2 jest aktywowany po osiągnieciu wartości LAF, (istnieje 
możliwość ustalenia opóźnienia AFd ). 

HAF:  Alarm wysokiego ci śnienia  – wentylatory : Jednostka miary zależy od parametru 
dEU (LAF÷FA20 bar; LAF÷150.0 °C; LAF÷FA20 PSI; LAF÷302 °F). Wartość jest 
niezależna od punktu nastawy. Alarm HA2 jest aktywowany po osiągnieciu wartości 
HAF, (istnieje możliwość ustalenia opóźnienia AFd ). 

AFd :  Opóźnienie alarmu wysokiego/niskiego ci śnienia – sekcja wentylatora : (0÷255 
min) Czas odliczany od wykrycia warunków alarmowych do aktywacji sygnału 
alarmowego. 

HFC Wyłączenie spr ężarek przy alarmie wysokiego ci śnienia (temperatury) dla 
wentylatora. 

 no  =  sprężarki nie są powiązane z tym alarmem 
yES = sprężarki są wyłączane w przypadku nastąpienia alarmu wysokiego ciśnienia 
(temperatury) dla wentylatorów. 

dHF Interwał czasowy dla 2 kolejnych wył ączeń sprężarki w wyniku zadziałania alarmu 
wysokiego ci śnienia (temperatury) dla (0 ÷ 255 sec) 

PnF:  Ilo ść interwencji presostatu wysokiego ci śnienia – sekcja wentylatora:  (0÷15 dla 0 
ręczne odblokowanie jest nieaktywne) jeśli presostat wysokiego ciśnienia jest 
aktywowany PnF razy w czasie PiF urządzenie jest blokowane. Możliwe jest jedynie 
ręczne odblokowanie . Patrz tabela alarmów w rozdziale 23. Każda aktywacja 
presostatu powoduje wyłączenie wszystkich sprężarek i włączenie wszystkich 
wentylatorów. 

 PiF:  Czas interwencji presostatów – sekcja wentyl atorów (0÷255 min) Interwał czasowy 
powiązany z parametrem PEn parameter, w okresie które liczone są interwencje 
presostatu wysokiego ciśnienia 

FPr   Ilość działaj ących wentylatorów przy uszkodzeniu czujnika . (0÷#fans). 
 

17.11 Dynamiczny punkt nastawy dla wentylatora 
dSEP  Dynamiczny punkt nastawy dla czujnika regulac ji 

nP:  brak czujnika, funkcja nie aktywna  
P3: czujnik P3 (term. 38-42) 
P4: czujnik P4 (term. 22-23) 
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dSES  Warto ść temperatury zewn ętrznej dla uruchomienia dynamicznego punktu 
nastawy (-50÷150°C; -58÷302 °F) 

dSEb  Szeroko ść zakresu dla dynamicznego punktu nastawy  (-50.0 ÷ 50.0°C; -90 ÷ 90°F) 
dSEd  Dyferencjał dynamicznego punktu nastawy: ( -20.0÷20.0°C;-50.0÷50.0PSI;-

300÷300°F) 
 

 
 

17.12 Wyjście analogowe 1 (opcja) 
AoC Ustawienie wyj ścia analogowego 1 
 tEn = wyjście 0÷10V 
 cUr = wyjście 4-20mA  
AOF  Funkcja wyj ścia analogowego 1 

nu = wyjście analogowe nieaktywne;  
Inc1= sterowanie inwerterem sprężarki układu 1  
Inc2 = sterowanie inwerterem sprężarki układu 2 
inF= sterowanie układem ECI wentylatora lub inwerterem wentylatora 

AOM  Minimalna warto ść wyj ścia analogowego 1 ( 4 ÷ 20mA lub 0÷10V) 
AOt  Czas do osi ągni ęcia maksymalnej warto ści wyj ścia analogowego 1 po 

uruchomieniu ( 0÷15s) 
MPM Maksymalna, procentowa zamiana warto ści wyj ścia analogowego 1 w ci ągu 

minuty:  (nu; 1÷100) 
 nu = nie używane: funkcja nieaktywna 
 1÷100 = ustala maksymalną procentową zmianę wartości wyjścia w ciągu minuty. 
SAO  Procentowa warto ść wyjścia analogowego 1 w przypadku bł ędu czujnika:  (0 ÷ 

100%) 
AOH Maksymalna procentowa warto ść wyjścia analogowego 1 przy wł ączonej funkcji 

pracy cichej  (0÷100) 

17.13 Inne 
tbA  Dezaktywacja przeka źnika alarmowego: poprzez wciśnięcie jednego z przycisków 

klawiatury. no= przekaźnik pozostaje aktywny; yES= przekaźnik jest dezaktywowany 
wciśnięciem jednego z przycisków klawiatury. 

OAP Polaryzacja wyj ścia alarmowego:  cL= zamknięte gdy aktywne; oP= otwarte gdy 
aktywne 

oFF  Aktywacja WŁ/WYŁ z klawiatury: (no  = nie aktywne; yES= aktywne) Pozwala na 
włączenie/wyłączenie sterownika poprzez wciśnięcie przycisku SET przez więcej niż 4 
sek. 

bUr Aktywacja buzzera (sygnału d źwiękowego) 
 no =  buzzer nie jest używany gdy jest aktywny alarm  
 yES = buzzer jest używany gdy jest aktywny alarm 
Adr :  Adres sieciowy   (1 –247)  używany przez system monitoringu. 
rEL Wersja oprogramowania  dla użytku wewnętrznego. 
Ptb Tabela kodów parametrów : tylko do odczytu. 
Pr2 Dost ęp do poziomu parametrów Pr2.  
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18. Typ regulacji 

18.1 REGULACJA SPR ĘŻARKI DIGITAL  

18.1.1 Digital scroll: ustawienia głównych parametrów 
EG: Układ z dwiema spr ężarkami (jedna z nich digital) i 2 dwoma wentylatora mi w 
konfiguracji fabrycznej z przetwornikami PP11, PP30 :  
 
 
oA1 = dGS oA2 = CPr,  oA3 = FAn,  oA4 = FAn,  dGty = SCrL 
 

 

 

Digital valve – zawór sprężarki 
Digital;Digital compr.- spręż.didgital. 

CMP2 – sprężarka;  
FAN1…2 – wentylatory  

Out Triac – wyjście triaka  
Main Voltage – napięcie zasilania 

 
 
Regulacja PI wartości ciśnienia 
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18.1.2 Rozpoczęcie regulacji: zwiększanie wydajności 
a. Regulacja rozpoczyna się gdy ciśnienie ssania (temperatura) wzrasta i osiąga wartość 

Pkt.nastawy -Pbd/2+(Pbd*PM)/100 . Jeśli jest dostępna sprężarka Digital wówczas 
jest uruchamiana jako pierwsza i modulowana jest w trybie PWM.  
UWAGA: przy uruchomieniu zawór jest zasilany przez czas  SUt sek. 
 

b. W zakresie regulacji (Pkt.nastaw–Pbd/2  ÷ Pkt.nastawy+Pbd/2 ) sprężarka jest 
regulowana w trybie PWM zgodnie z wartością zmiennej regulacyjnej (UWAGA: Gdy 
triak jest aktywny sprężarka nie tłoczy, gdy trik jest nieaktywny wówczas sprężarka 
działa normalnie).  

 
c. Gdy ciśnienie jest wyższe niż [Pkt.nastawy + Pbd/2]  a wyjście triak ma wartość 

maksymalną, po odliczeniu opóźnienia “ton” uruchamiana jest inna sprężarka.  
 

d. Jeśli wymagana jest większa wydajność (ciśnienie wyższe niż [Pkt.nastawy + Pbd/2]  
po odliczeniu opóźnienia “ton” uruchamiana jest inna sprężarka. 

 
UWAGA: jeśli ciśnienie przekroczy wartość Pkt.nastawy+Pbd/2  a sprężarka DGS jest 
niedostępna (zablokowana przez onon, oFon, lub cyfrowe wejście bezpieczeństwa), 
uruchamiana jest inna sprężarka (jeśli dostępna) w celu zapewnienia pokrycia 
zapotrzebowania. 

 

18.1.3 Zmniejszanie wydajności i zatrzymanie regulacji 
a. Gdy ciśnienie jest niższe niż  [Pkt.nastawy - Pbd/2] , sprężarka DGS jest modulowana 

do najniższej wydajności z którą może pracować przez okres czasu toF 
 

b. Po upłynięciu czasu toF sprężarka z większą ilością przepracowanych godzin zostanie 
wyłączona. Jeśli sprężarka musi pozostać włączona ze względu na czas donF brana 
jest pod uwagę kolejna sprężarka itd aż do wskazania sprężarki która może być 
wyłączona.  

c. Ta procedura jest kontynuowana dla wszystkich aktywnych sprężarek, z wyłączeniami 
oddzielonymi odliczaniem czasu doF. 
 

d. Jeśli pozostaje włączona jedynie sprężarka DGS po upłynięciu czasu doF również ta 
sprężarka jest wyłączana. 

 

18.1.4 Digital Stream: ustawienia głównych parametrów 
EG: Układ z 2 spr ężarkami Stream 6D I 2 wentylatorami w konfiguracji f abrycznej z 
przetwornikami ci śnienia PP11, PP30: 
 
oA1 = 6dG oA2 = StEP oA3 = FAn,  oA4 = FAn,  dGty = StrM 
 

 

 

Digital valve – zawor spreżarki Digital; 
Stream 6D.- spręż.stream 

 Step – stopień wydajności;  
FAN1…2 – wentylatory  

Out Triac – wyjście triaka  
Main Voltage – napięcie zasilania 
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Ciśnienie regulowane jest algorytmem PI 
Regulacja PI wartości ciśnienia 
, logika działania jest identyczna jak dla sprężarki Digital Scroll, rozdział: 18.1.2 oraz Błąd! Nie 
można odnale źć źródła odwołania.  
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18.1.5 Ograniczenie wydajności sprężarki digital parametrami PM oraz 
PMA  
Wydajność sprężarki DSG może być ograniczona poprzez parametry PM oraz PMA jak 
pokazano na rysunku poniżej: 
 

 
 
Wydajność sprężarki DSG jest ograniczona poprzez parametry PM oraz PMA, gdzie: 
 
PM: wyra żone w procentach, określa minimalną wydajność DSG w czasie tdS.. Np. dla tdS = 
20s oraz PM = 20, minimum aktywacji DGS to 4s. 
UWAGA 
Dla digital scroll (dGty = SCrL) minimalna dowolna wartość PM to 10  
Dla digital stream  (dGty = StrM) minimalna dowolna wartość PM to 0  
 
UWAGA:  dla poprawnego działania DGS, zalecane jest ustawienie minimalnego czasu 
aktywacji: 2s. 
 
PMA: limit okre ślony w procentach aktywacji DSG w czasie tdS zgodnie z formułą: ((Pbd * 
PMA) / 100) * tdS.  
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18.2 Regulacja proporcjonalna – tylko dla wentylato rów 
 
Zakres regulacji wentylatorów Pb jest podzielony przez ilość wentylatorów: 
  
Ilość włączonych wentylatorów jest proporcjonalna do wartości sygnału wejścia: jeśli wartość 
sygnału jest różni się znacznie od wartości punktu nastawy wentylatory są włączane, gdy 
wartość sygnału zbliża się do wartości punktu nastawy wentylatory są wyłączane. 
 
W ten sposób gdy ciśnienie jest wyższe niż określone przez zakres regulacji wszystkie 
wentylatory są włączane, jeśli ciśnienie (temperaturę) są niższe niż zakres pomiarowy wówczas 
wszystkie wentylatory są wyłączone. Oczywiście dla wszystkich procesów regulacji czasy 
opóźnienia (Fon and FoF) są obowiązujące. 
 
Regulacja ze wzgl ędu na liczb ę godzin pracy  
Algorytm regulacji ze względu na ilość godzin pracy taka by ilość godzin pracy dla wentylatorów 
była wyrównana. 
Przykład 
 4 Wentylatory: oA2 =FAn;  oA3 = FAn; oA4 = FAn; oA6 = FAn:   

rot = yES  rotacja aktywna  
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18.3 Skraplacz z wentylatorami inwerterowymi lub Ec i – 
ustawienie wyj ścia analogowego 
 
Ta konfiguracja jest używana gdy wszystkie wentylatory skraplacza są to wentylatory ECI lub 
sterowane są jednym inwerterem lub regulatorem częstotliwości faz. Wydajność inwertera jest 
proporcjonalna do wartości ciśnienia w zakresie regulacji (Pkt nastawy F-Pb/2÷ Pkt nastawy 
F+Pb/2). 

18.3.1 Parametry konfiguracji wentylatora skraplacza 
Parametr  Opis  Działanie  
oA(i) = inF  Ustala jeden przekaźnik dla 

inwertera  
Jeden z przekaźników jest używany dla 
aktywacji pracy inwertera. 

AoC = tEn  Ustawienie wyjścia 
analogowego 

Ustala wyjście 0-10V 

AoF = InF  Ustawienie funkcji wyjścia 
analogowego 

Ustala wyjście sterowania wentylatorem ECI 
lub inwerterowym 

AOM =0  Wartość minimalna wyjścia 
analogowego 

Minimalne napięcie to: 0V.  
UWAGA: sprawdź dla inwertera lub 
wentylatora ECI czy dla danego wejście 
przypisano odpowiednie wyjście. 

AOt = 5 Czas maksymalnej wartości 
wyjścia analogowego po 
uruchomieniu 

Po uruchomieniu sterownik ustala wartość 
10V dla wyjścia analogowego przez 5s, 
następnie rozpoczyna normalną regulację 

MPM = 100 Maksymalna zmiana % 
wartości wyjścia w ciągu 
minuty 

Zmiana od minimum do maksimum wartości 
sygnału wyjścia analogowego trwa 1 minutę 

 

18.3.2 Ustawienia 
Parametry powi ązane: oA(i) = inF; AoC = tEn, AoF = InF, Aot = 0, A OM = 30, MPM = 100 
 

P2

Volt

10

0

AOM
100

10

P2SETF-Pb/2 SETF+ Pb/2

On

OAi = inF SETF-Pb/2 SETF- Pb 100-2AOM
         2        100

 
 

SETF – punkt nastawy wentylatora 
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a. Jeśli to konieczne należy ustawić przekaźnik dla inwertera (używany do włączania I 
wyłączania inwertera), poprzez ustawienie: oA(i) = inF dla wentylatorów inwerterowych 

b. Ustal typ sygnału wyjścia analogowego: prądowe (4-20ma) lub napięciowe (0-10V) w 
ustawieniach wyjścia analogowego  parametr “AoC”: tEn = wyjście 0÷10V; cUr = 
wyjście 4-20mA  

c. Ustal funkcję wyjścia analogowego: AoF = InF  
d. Ustal czas maksymalnej warto ści wyj ścia po uruchomieniu EI: Aot = 3s  
e. Ustal maksymaln ą zamianę warto ści na minut ę w % (MP) 
f. Na koniec należy ustalić procentową wartość sygnału wejścia analogowego w 

przypadku wystąpienia błędu czujnika: (0 ÷ 100%)SAO  

19. Lista alarmów 
 
Zwykle alarm jest sygnalizowany poprzez: 
1. Aktywację wyjścia alarmowego  
2. Aktywację sygnału dźwiękowego (buzzera) 
3. Informację na ekranie sterownika 
4. Rejestr alarmów: kod alarmu i czas trwania 
 
Tabela w rozdziale 19.3 
 

19.1 Typy alarmów i zarz ądzanie sygnalizacj ą 

19.1.1 A12: alarm konfiguracji 
Konfiguracja następujących parametrów jest sprawdzana po każdej modyfikacji: 

 

OA1÷÷÷÷ OA6 Konfiguracja wyjść 2- 6 
P2C Konfiguracja drugiego czujnika.    

 
Jeśli te parametry są ustawione niepoprawnie generowany jest alarm konfiguracji: pojawia się 
symbol A12 na górnej części ekranu, podczas gdy na dolnym wyświetlaczu pojawi się 
komunikat: 
 
 

 

Komunikat Znaczenie  Korekcja  

Too Many dGS output 
Zbyt duża ilość wyjść 

dGS 

Więcej niż jedno  oAi zostało 
ustawione jako dGs (digital scroll) 

• Sprawdź parametry oAi i ustal wartość rożną od dGS. 

Too Many dGSt output 
Zbyt duża ilość wyjść 

dGSt 

Jedno oAi ustawione jako dGst 
(triac dla sprężarki digital scroll) 

• Sprawdź parametry oAi i ustal wartość rożną od dGSt. 

Too Many 6dG output 
Zbyt duża ilość wyjść 

6dG 

Więcej niż jedno  oAi zostało 
ustawione jako 6dG (triac dla 
sprężarki digital scroll) 

• Sprawdź parametry oAi i ustal wartość rożną od 6dG. 

6dG bEForE dGS 
ConFig Error 

Błąd konfiguracji 6dG 
przed ustawieniem dGS 

oAi skonfigurowane jako 6dG przed 
ustawieniem dGS   

• Sprawdź parametry oAi oraz ustawienie 6dG po 
ustawieniu dGS. 

dGSt OutPut Error 
Błąd wyjścia dGSt 

Jedno oAi ustawione jako dGst 
(triac dla sprężarki digital scroll) 

• Sprawdź parametry oAi i ustal wartość rożną od dGSt. 

dGS not PrESEnt 
Brak dGS 

Jedno oAi ustawione jako dGs 
(digital scroll) 

• Sprawdź parametry oAi i ustal wartość rożną od dGS. 

dGSt not PrESEnt 
Brak dGSt 

Nie ustawiono wyjścia dla sprężarki 
digital scroll 

• Sprawdź parametry oAi i ustal wartość rożną od dGS 
i/lub 6dG. 

StEP ConFiG Error 
Błąd konfiguracji stopnia  

Błąd konfiguracji obciążenia (kroku 
wydajności)  

• Przekaźnik oA(i) został skonfigurowany dla sprężarki 
bez ustawienia wcześniejszego przekaźnika oA(i-1) dla 
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Komunikat Znaczenie  Korekcja  

sterowania sprężarką. EI oA1 = StP 

Fan ProbE not PrESEnt 
Brak czujnika 
wentylatora 

Nie ustawiono czujnika dla 
zarządzania wentylatorem  

Sprawdź parametry FPb , P1C , P2C , P3C, i ustaw 
czujnik dla tej funkcji 

No P3 ProbE For Lin 
out 

Brak czujnika dla 
wtrysku cieczy 

Nie ustawiono czujnika dla 
zarządzania wtryskiem cieczy 

Sprawdź parametry LiPr , P3C , P4C, i ustaw czujnik dla 
tej funkcji 

no LoAdS For 
rEGuLAtion 

Brak obciążeń dla 
regulacji 

Brak ustawionego wyjścia oA(i) dla 
sprężarki lub wentylatora 

• Sprawdź ustawienie parametrów oA1,oA2, oA3, 
oA4,oA5, oA6 

ProbE tyPE For 
dynAMic Set 

Typ czujnika dla 
dynamicznego punktu 

nastawy 

Ustawiono wartość prądu dla 
napięciowego przetwornika 
ustawionego dla dynamicznego 
punktu nastawy 

• Ustaw czujnik temperatury dla  funkcji dynamicznego 
punktu nastawy wentylatora, parametr “dSEP” 

No ProbE For dynAMic 
Set 

Brak czujnika dla 
dyn.pkt.nastawy 

Nie ustawiono czujnika dla funkcji 
„Dynamicznego punktu nastawy dla 
wentylatora”  

• Ustaw czujnik temperatury dla  funkcji dynamicznego 
punktu nastawy wentylatora, parametr “dSEP” 

too MAnY InC1 
Zbyt dużo InC1 

Więcej niż jedno wyjścia  oAi 
ustawiono jako inC1 (inwerter 
układu 1) 

• Sprawdź parametry oAi i ustaw tylko jeden dla “inC1”. 

No AnALoGuE out 
For InC1 

Brak wyj.analog. dla 
InC1 

Brak wyjścia analogowego 
ustawionego jako “inC1”  

• Sprawdź AoF oraz 2AoF i ustaw jeden z nich dla 
“inC1” 

too MAnY InC2 
Zbyt dużo InC2 

Więcej niż jedno wyjście  oAi 
ustawiono jako inC2 (inwerter 
układu 2) 

• Sprawdź parametry oAi i ustaw tylko jeden dla “inC2”. 

No AnALoGuE out 
For InC2 

Brak wyj.analog. dla 
InC2 

Brak wyjścia analogowego 
ustawionego jako “inC2”  

• Sprawdź AoF oraz 2AoF i ustaw jeden z nich dla 
“inC2” 

 

19.1.2 E01L, Alarm presostatu elektronicznego sekcji ssania  
Parametry  
ELP: Próg przeł ączenia presostatu elektronicznego sekcji : (-50°C÷Pkt.nastawyC; -
58°F÷Pkt.nastawyC; PA04÷Pkt.nastawyC); Wartość temperatury/ciśnienia dla której wszystkie 
sprężarki są wyłączone. Powinna być ustawiona o klika stopni powyżej punktu zadziałania 
mechanicznego presostatu tak aby zapobiegać jego interwencji. 
 
Działanie  
Elektroniczny presostat niskiego ci śnienia:  za każdym razem gdy ciśnienie/temperatura 
ssania są niższe od wartości ELP sprężarki są wyłączane. Sterownik powraca do normalnego 
trybu pracy gdy ciśnienie/ temperatura wzrosną powyżej wartości ELP.   
 

19.1.3 E0H1, E0L1 Alarm presostatu sekcji ssania i sekcji skraplacza 
Zaciski 
UWAGA: TE ZACISKI WYMAGAJ Ą PODŁĄCZENIA NAPIĘCIA ZASILANIA 
Presostat niskiego ciśnienia 1: zaciski 44-45, presostat wysokiego ciśnienia zaciski [45-46] . 
Parametry  
iP09: Polaryzacja presostatu niskiego ci śnienia:  Określa czy wejście jest aktywowane 
poprzez podanie napięcia (iP09=cL) czy zdjęcie napięcia  (iP09=oP) z zacisków do których 
podłączono presostat. 
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iP10: Polaryzacja presostatu wysokiego ci śnienia:  Określa czy wejście jest aktywowane 
poprzez podanie napięcia (iP09=cL) czy zdjęcie napięcia  (iP09=oP) z zacisków do których 
podłączono presostat. 
 
Działanie  
Presostat niskiego ci śnienia:  za każdym razem gdy wejście jest aktywowane sprężarki są 
wyłączane. Sterownik powraca do normalnego trybu regulacji gdy wejście nie jest aktywne. Jeśli 
nastąpi liczba aktywacji określona przez PEn w czasie określonym przez PEi wówczas możliwe 
jest jedynie ręczne odblokowanie sterownika poprzez wciśniecie na 3 sek przycisk DOWN lub 
wyłączenie i ponowne włączenie sterownika. 
Presostat wysokiego ci śnienia:  za każdym razem gdy wejście jest aktywowane sprężarki są 
wyłączane. Sterownik powraca do normalnego trybu regulacji gdy wejście nie jest aktywne. Jeśli 
nastąpi liczba aktywacji określona przez PnF w czasie określonym przez PiF wówczas możliwe 
jest jedynie ręczne odblokowanie sterownika poprzez wciśniecie na 3 sek przycisk DOWN lub 
wyłączenie i ponowne włączenie sterownika. 
 

19.1.4 EA1÷EA4: Alarmy bezpieczeństwa wentylatorów i spreżarek. 
Zaciski  
OSTRZEŻENIE: TE ZACISKI SĄ BEZNAPIĘCIOWE 
Użycie zacisków (od 13 do 18) zależy od ilości podłączonych obciążeń. Do tych zacisków 
podłączane są zabezpieczenia dla sprężarek i wentylatorów. Jeśli jedno z tych zabezpieczeń 
jest aktywne (np. w wyniku wycieku oleju lub przegrzania, itp.) powiązane obciążenie zostanie 
wyłączone. 
Parametry  
iP01, iP02, iP03, iP04, iP05, iP06: określają czy wejście jest aktywne gdy układ jest zwarty (cL) 
czy rozwarty (=oP). 
  
Działanie  
Za każdym razem gdy dane wejście jest aktywowane, wyłączane jest powiązane z nim 
obciążenie.  
 
Powrót do normalnego trybu działania 
Powrót do normalnej regulacji zależy od parametru ALMr : 
Dla ALMr  = no  sterownik powraca do normalnego trybu działania po dezaktywacji wejścia. 
Dla ALMr  = yES konieczne jest ręczne odblokowanie alarmu dla sprężarki lub wentylatora. Po 
przez wciśnięcie na 3 sek przycisku DOWN. 
 

19.1.5 P1, P2; P3,P4: alarm błedu czujnika 
Generowany w wyniku błędu czujnika: P1, P2 , P3 or P4. 
 
W przypadku błędu czujnika P1, ilość działających stopni wydajności jest uzależniona od 
parametru SPr. 
W przypadku błędu czujnika P2, ilość działających stopni wydajności jest uzależniona od 
parametru FPr. 
 
Jeśli czujnik P3 lub P4 jest u żywany dla dynamicznego punktu nastawy: 

Funkcja jest wyłączana a używany jest standardowy punkt  nastawy. 
 
Powrót do normalnego trybu działania 
Automatyczny po przywróceniu normalnej pracy czujnika. 
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19.1.6 C1HA, C1LA, F-HA, F-LA alarmy wyskoiego i niskiego cisnienia 
(temperatury) dla sprężarek i wentylatorów.  
Alarm informuje że ciśnienie (temperatura) są poza zakresem ustalonym przez parametru LAL 
oraz HAL dla sprężarki oraz LAF-HAF dla wentylatorów. 
Parametry tAo oraz AFd określają opóźnienie aktywacji alarmu. 
 
Działanie  
Alarm sygnalizowany w sposób standardowy. Wyjścia pozostają niezmienione. 

19.2 Wyciszenie sygnału d źwiękowego (buzzera) 
Podczas aktywnego alarmu należy wcisnąć jeden z przycisków klawiatury sterownika. 
Przytrzymanie przez więcej niż 3 sek powoduje wyłączenie alarmu w czasie trwania warunków 
alarmowych. 

19.3 Alarmy – tabela podsumowuj ąca 
 

Kod Opis Przyczyna  Działanie  Kasowanie 

E01L Alarm 
elektroniczne
go 
presostatu 
niskiego 
ciśnienia  

Ciśnienie/temperat
ura poniżej 
wartości ELP 

Wszystkie sprężarki 
układu są 
wyłączane. 
Wentylatory działają 
be zmian. 

Automatycznie gdy ciśnienie/temperatura 
wzrośnie do wartości większej niż wartość ELP 

E0L1 Alarm 
presostatu 
niskiego 
ciśnienia  

Aktywacja wejścia 
presostatu niskiego 
ciśnienia  

Wszystkie sprężarki 
układu  są 
wyłączane. 
Wentylatory działają 
be zmian. 

Automatycznie (jeśli ilość aktywacji jest mniejsza 
niż PEn w czasie PEi) gdy wejście jest 
nieaktywne. 
- Sprężarki rozpoczynają pracę zgodnie z 

algorytmem sterowania.  

Ręcznie (jeśli wystąpiła ilość aktywacji PEn  w 
czasie mniejszym od PEi)  
Gdy wejście jest nieaktywne:  
a. Przytrzymaj wciśnięty przycisk 

Restart(DOWN)przez 3 sek, lub: 
b. Wyłącz i włącz ponownie sterownik.. 
 

- Sprężarki rozpoczynają pracę zgodnie z 
algorytmem sterowania.  

E0H Alarm 
presostatu 
wysokiego 
ciśnienia 

Aktywacja wejścia 
presostatu 
wysokiego 
ciśnienia 

- Wszystkie 
sprężarki są 
wyłączane.  

- Wszystkie 
wentylatory są 
włączone. 

Automatycznie (jeśli ilość aktywacji jest mniejsza 
niż PEn w czasie PEi) gdy wejście jest 
nieaktywne. 
- Sprężarki rozpoczynają pracę zgodnie z 

algorytmem sterowania.  

Ręcznie (jesli wystąpiła ilość aktywacji PEn  w 
czasie mniejszym od PEi)  
Gdy wejście jest nieaktywne:  
c. Przytrzymaj wciśnięty przycisk 

Restart(DOWN)przez 3 sek, lub: 
d. Wyłącz i włącz ponownie sterownik.. 
 

Sprężarki rozpoczynają pracę zgodnie z 
algorytmem sterowania. 
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Kod Opis Przyczyna  Działanie  Kasowanie 

P1 Alarm błędu 
czujnika P1  

Czujnik 1 
uszkodzony lub 
pomiar poza 
zakresem 

− Sprężarki 
działają 
zgodnie z 
parametrem 
SPr lub PoPr. 

Automatyczny  po przywróceniu poprawnego 
pomiaru. 

P2 Alarm błędu 
czujnika P2  

Czujnik 2 
uszkodzony lub 
pomiar poza 
zakresem  

− Wentylatory 
działają 
zgodnie z 
parametrem  
FPr. 

Automatyczny  po przywróceniu poprawnego 
pomiaru. 

P3 Alarm błędu 
czujnika P3  

Czujnik 3 
uszkodzony lub 
pomiar poza 
zakresem 

− Dla P3 
używanego dla 
układu 
2,spreżarki 
działają 
zgodnie z 
parametrem 
2SPr. 

− Funkcje 
powiązane z 
trzecim 
czujnikiem są 
wyłączone.  

Automatyczny  po przywróceniu poprawnego 
pomiaru. 

P4 Alarm błędu 
czujnika P4  

Czujnik 4 
uszkodzony lub 
pomiar poza 
zakresem 

− Funkcje 
powiązane z 
czwartym 
czujnikiem są 
wyłączone. 

Automatyczny  po przywróceniu poprawnego 
pomiaru. 

EA1 
EA2 
EA3 
EA4 
 

Alarm 
bezpieczeńst
wa obciążeń  

Aktywacja wejścia 
bezpieczeństwa 
dla 
spreżarki/wentylato
ra. UWAGA: dla 
sprężarek z 
krokową regulacja 
wydajności dla 
każdego kroku 
używane jest 
osobne wejście. 

− Powiązane 
obciążenie jest 
wyłączane. (dla 
sprężarek z 
krokową 
regulacją 
wyłączone 
zostaną 
wszystkie 
przekaźniki 
powiązane z 
wejściem). 

 

Kasowanie zależy od parametru ALMr: 
Dla ALMr = no sterownik powraca do normalnego 
trybu pracy gdy wejście jest dezaktywowane. 
Dla ALMr = yES konieczne jest wykonanie 
ręcznego kasowania poprzez przytrzymanie przez 
3 sek wciśniętego przycisku DOWN. 

C1-LA Alarm 
minimalnego 
ciśnienia 
(temperatury) 
sekcji 
sprężarki 

Ciśnienie ssania 
lub temperatura 
poniżej wartości 
LAL 

Tylko sygnalizacja Automatycznie: gdy ciśnienie lub temperatura 
osiągną wartości (LAL+ dyferencjał)  
(dyferencjał = 0.3bar lub 1°C) 

F-LA Alarm 
minimalnego 
ciśnienia 
(temperatury) 
sekcji 
wentylatorów 

Ciśnienie 
skraplania lub 
temperatura 
poniżej wartości 
LAF 

Tylko sygnalizacja Automatycznie: gdy ciśnienie lub temperatura 
osiągną wartości (LAF+ dyferencjał)  
(dyferencjał = 0.3bar lub 1°C) 
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Kod Opis Przyczyna  Działanie  Kasowanie 

C1-HA Alarm 
maksymalne
go ciśnienia 
(temperatury) 
sekcji 
sprężarki 

Ciśnienie ssania 
lub temperatura 
powyżej wartości 
HAL 

Tylko sygnalizacja Automatycznie: gdy ciśnienie lub temperatura 
osiągną wartości (HAL+ dyferencjał)  
(dyferencjał = 0.3bar lub 1°C) 

F-HA Alarm 
maksymalne
go ciśnienia 
(temperatury) 
sekcji 
wentylatorów 

Ciśnienie ssania 
lub temperatura 
powyżej wartości 
HAF 

W zależności od 
parametru HFC 

Automatycznie: gdy ciśnienie lub temperatura 
osiągną wartości (HAF+ dyferencjał)  
(dyferencjał = 0.3bar lub 1°C) 

A5 Alarm 
poziomu 
cieczy 

Aktywacja wejścia  Tylko sygnalizacja Automatycznie po dezaktywacji wejścia. 

A12 Alarm 
konfiguracji 

Patrz rozdział 18.1 −   

A14 Alarm 
konserwacji  

Urządzenie pracuje 
przez ilość godzin 
określoną 
parametrem SEr  

Tylko sygnalizacja  Ręcznie: poprzez skasowanie licznika godzin 
pracy danego urządzenia (patrz rozdział.0 
Godziny pracy obciążeń) 

dtL 
 
 

Temperatura 
tłoczenia 

Wartość 
temperatury 
czujnika Pb3 
lub Pb4 wyższa 
niż dtL  przez 
czas 
opóźnienia  
dLd  

Wyłączenie 
sprężarki Digital 
Scroll, redukcja 
wydajności 

Automatyczny  po przywróceniu temperatury 
niższej od dtL. 

EA Alarm 
zewnętrzny  

Aktywne 
konfigurowane 
wejściu ustawione 
jako EA 

Tylko sygnalizacja Automatycznie po dezaktywacji wejścia. 

InF Alarm 
inwertera 
wentylatora 

Aktywne 
konfigurowane 
wejściu ustawione 
jako inF 

Wyjście analogowe 
ustawione jako INF 
zostanie wyłączone 

Automatycznie po dezaktywacji wejścia. 
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20. Dane techniczne 
Obudowa:    Samogasnące ABS. 
Konstrukcja: 4 moduły DIN 70x135mm z przyłączami męskimi i żeńskimi; głębokość 60mm 
Monta ż: “CX” montaż na panel w otworze o wymiarach 29x71 mm 
Monta ż: DIN RAIL montaż na szynie din omega (3). 
Indeks ochrony : IP20. 
Podł ączenia: zaciski śrubowe dla przewodów ≤ 2.5 mm2. 
Zasilanie: 230Vac ±10%. 50-60Hz, lub 115Vac ±10%. 50-60Hz lub 24Vac ±10%. 50-60Hz 
Pobór mocy: 6VA maks. 
Wyświetlacz:  4 cyfry czerwone 4 cyfry pomarańczowe   
Wejścia:  4 czujniki NTC, lub 4 czujniki PTC lub przetworniki 2 4÷20mA lub 0.5÷4.5Vdc 
Wejścia cyfrowe : do 8 beznapięciowych, 2 z napięciem zasilania 
Wyjścia przeka źnikowe: 4  przekaźników SPST 5(3)A, 250Vac 
Wyjście triaka: 0,5A 230V maks 
Wyjścia analogowe:  2 x 4÷20mA lub 0÷10V,  
Wyjście szeregowe :  RS485 standardowy Protokół komunikacji:  ModBus – RTU 
Gromadzenie danych:  w pamięci stałej (EEPROM). 
Rodzaj działania: 1B; Stopie ń zanieczyszczenia: normalny; Klasa oprogramowania: A. 
Temperatury pracy: -10÷60 °C.; Temperatury składowania: -25÷80 °C.  
Wilgotno ść wzgl ędna:  20÷85% (bez kondensacji)  
Zakres pomiaru czujnika NTC: -40÷110°C. 
Rozdzielczo ść: 0,1 °C; 1°F; 0.1bar; 1 PSI; 
Dokładno ść (temperatura otoczenia 25°C) :  ±0,7 °C ±1 
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21. Parametry – warto ści fabryczne 
 
Oznaczenie  Wart. Menu Opis parametru Zakres  

StC1 -10.0 Pr1 Punkt nastawy dla sprężarek  LSE÷HSE 

SEtF 35.0 Pr1 Punkt nastawy dla wentylatorów LSF÷HSF 

OA1 dGS Pr2 Konfiguracja obciążenia 1 nu - CPr1 - CPr2 - StP - dGS - 6dG - 
dGSt - InC1 - InC2 - FAn - InF - LIn - ALr 

OA2 CPr Pr2 Konfiguracja obciążenia 2 nu - CPr1 - CPr2 - StP - dGS - 6dG - 
dGSt - InC1 - InC2 - FAn - InF - LIn - ALr 

OA3 FAn Pr2 Konfiguracja obciążenia 3 nu - CPr1 - CPr2 - StP - dGS - 6dG - 
dGSt - InC1 - InC2 - FAn - InF - LIn - ALr 

OA4 FAn Pr2 Konfiguracja obciążenia 4 nu - CPr1 - CPr2 - StP - dGS - 6dG - 
dGSt - InC1 - InC2 - FAn - InF - LIn - ALr 

dGty  SCrL Pr2 Typ sprężarki Digital : Scroll lub Stream SCrL - StrM 

StP oP Pr2 Polaryzacja wyjścia zaworu OP - CL 

FtyP 404 Pr2 Typ czynnika chłodniczego r22 - 404 - 407A - 407C - 407F - 410 - 507 - 
134 - CO2 

Sty yES Pr2 Typ sekwencji sprężarek no – yES (tak – nie) 

rot  yES Pr2 Typ sekwencji wentylatorów no – yES (tak – nie) 

P1C Cur Pr2 Ustawienie czujnika P1 (4/20mA, 0-5V, ntc) nP - Cur - tEn - ntc 

PA04 -0.5 Pr2 odczyt dla czujnika P1: 4mA lub 0.5V  (-1.0 ÷ PA20)BAR; (-15 ÷ PA20)PSI; (-100 ÷ 
PA20)KPA 

PA20 11.0 Pr2 odczyt dla czujnika P1: 20mA lub 4.5V  (PA04 ÷ 51.0)BAR; (PA04 ÷ 750)PSI; (PA04 
÷ 5100)KPA 

CAL 0.0 Pr2 
P1 przesunięcie wartości pomiaru czujnika -12.0÷12.0(°C); -20÷20 (°F); 12.0÷12.0 

(bar); 
- 200÷200 (PSI)       -999÷999 (kPA) 

P2C Cur Pr2 ustawienie czujnika P2 (4/20mA, 0-5V, ntc) nP - Cur - tEn - ntc 

FA04 0.0 Pr2 odczyt dla czujnika P2: 4mA lub 0.5V  (-1.0 ÷ FA20)BAR; (-15 ÷ FA20)PSI; (-100 ÷ 
FA20)KPA 

FA20 30.0 Pr2 odczyt dla czujnika P2: 20mA lub 4.5V  (FA04 ÷ 51.0)BAR; ( FA04 ÷ 750)PSI;(FA04 
÷ 5100)KPA 

FCAL 0.0 Pr2 
P2 przesunięcie wartości pomiaru czujnika -12.0÷12.0(°C); -20÷20 (°F); 12.0÷12.0 

(bar); 
- 200÷200 (PSI)       -999÷999 (kPA) 

P3C nP Pr2 ustawienie czujnika P3 (4/20mA, 0-5V, ntc) nP - Cur - tEn - nt10 - nt86 

3P04 -0.5 Pr2 odczyt dla czujnika P3: 4mA lub 0.5V  (-1.0 ÷ FA20)BAR; (-15 ÷ FA20)PSI; (-100 ÷ 
FA20)KPA 

3P20 11.0 Pr2 odczyt dla czujnika P3: 20mA lub 4.5V  (FA04 ÷ 51.0)BAR; ( FA04 ÷ 750)PSI;(FA04 
÷ 5100)KPA 

O3 0.0 Pr2 
P3 przesunięcie wartości pomiaru czujnika -12.0÷12.0(°C); -20÷20 (°F); 12.0÷12.0 

(bar); 
- 200÷200 (PSI)       -999÷999 (kPA) 

P4C nP Pr2 ustawienie czujnika P4 (NTC 10K, NTC 86K) nP - nt10 - nt86 

O4 0.0 Pr2 P4 przesunięcie wartości pomiaru czujnika -12.0÷12.0(°C); -20÷20 (°F) 

FPb P2 Pr2 Ustawienie czujnika dla wentylatora nP - P1 - P2 - P3 

iF07 ES Pr2 
Funkcja konfigurowanego wejścia cyfrowego 
i1F (zaciski 22-23) 

nu - OA1- OA2 - OA3 - OA4 - OA5 - OA6 - 
InF - LP1 - LP2 - HP - ES - OFF - LL - SIL - 

EAL 

iF08 LL Pr2 
Funkcja konfigurowanego wejścia cyfrowego 
i2F (zaciski 22-24): 

nu - OA1- OA2 - OA3 - OA4 - OA5 - OA6 - 
InF - LP1 - LP2 - HP - ES - OFF - LL - SIL - 

EAL 

iP01 cL Pr2 Polaryzacja wejścia bezp. 1(13-14): OP - CL 

iP02 cL Pr2 Polaryzacja wejścia bezp. 2 (13-15): OP - CL 

iP03 cL Pr2 Polaryzacja wejścia bezp. 3 (16-17): OP - CL 
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Oznaczenie  Wart. Menu Opis parametru Zakres  
iP04 cL Pr2 Polaryzacja wejścia bezp. 4 (16-18): OP - CL 

iP07 cL Pr2 Polaryzacja konfigurowanego wejścia 
cyfrowego i1F (22-23): 

OP - CL 

iP08 cL Pr2 Polaryzacja konfigurowanego wejścia 
cyfrowego i2F (22-24) 

OP - CL 

iP09 cL Pr2 Polaryzacja presostatu niskiego ciśnienia 
(zaciski 44-45) 

OP - CL 

iP10 cL Pr2 Polaryzacja presostatu wysokiego ciśnienia 
(zaciski 45-46) 

OP - CL 

did 20 Pr2 Alarm poziomu cieczy, opóźnienie 
sygnalizacji 

0 ÷ 255 (min.) 

didA  20 Pr2 Alarm zewnętrzny, opóźnienie sygnalizacji 0 ÷ 255 (min.) 

ALMr no Pr2 Ręczne kasowanie alarmów 
sprężarek/wentylatorów 

no – yES (tak – nie) 

dEU tPr Pr2 Wyświetlana jednostka pomiaru: ciśnienia lub 
temperatury 

tMP - PrS 

CF °C Pr2 Jednostka pomiaru temperatury °C - °F 

PMU Bar Pr2 Jednostka pomiaru ciśnienia BAr - PSI - PA 

rES dE Pr2 Rozdzielczość dla wyświetlanych na ekranie 
parametrów 

in - dE 

dFE no Pr2 Aktywacja filtra ciśnienia  no – yES (tak – nie) 

dEU1 tPr Pr2 Górna część wyświetlacza: sekcja ciśnienia 
lub temperatury 

tMP - PrS 

dSP2 P2 Pr2 Domyślna wartość dolnej części 
wyświetlacza 

nu - P1 - P2 - P3 - P4 - StC1 - StC2 - SEtF 

dEU2 tPr Pr2 Dolna część wyświetlacza: sekcja ciśnienia 
lub temperatury 

tMP - PrS 

Pbd 5.0 Pr2 Zakres proporcjonalności dla regulacji 
sprężarek, ssanie 1 

0.1÷30.0(°C);  1÷50 (°F); 0.1÷10.0(BAR); 
1÷150(PSI)    10÷1000(KPA) 

rS 0.0 Pr2 
Przesunięcie zakresu, ssanie 1 -12.0÷12.0(°C)     -20÷20(°F)      -

12.0÷12.0(BAR)                                  -200÷ 
200(PSI)         -999÷999(KPA) 

inC 500 Pr2 Stała czasowa całkowania, ssanie 1 0 ÷ 999 s 

dGSP no Pr2 Sprężarka Digital zawsze aktywowana jako 
pierwsza 

no – yES (tak – nie) 

SUt 2 Pr2 Aktywność wyjścia zaworu przy uruchomieniu 0÷3s 

tdS 15 Pr2 Czas cyklu dla sprężarki Digital  10÷40s 

PM 30 Pr2 Minimalna wydajność sprężarki digital 10÷PMA(dGty=ScrL)     0÷PMA(dGty=StrM) 

PMA 100 Pr2 Maksymalna wydajność sprężarki digital PM÷100 

ton 60 Pr2 Czas działania sprężarki z wartością maks  
PMA przed włączeniem kolejnej sprężarki 

0÷255s 

toF 5 Pr2 Czas działania sprężarki z wartością min  
PMA przed wyłączeniem kolejnej sprężarki 

0÷255s 

MinP 0 Pr2 Próg minimalnej wydajności sprężarki dla 
zachowania smarowania 

0÷100 

tMin 180 Pr2 Maks czas  MinP do uruchomienia funkcji 
przywrócenia smarowania 

1÷255min 

tMAS 3 Pr2 Czas PMA dla sprężarki digital dla 
przywrócenia smarowania 

1÷255min 

ESC 0.0 Pr1 
Funkcja oszczędzania energii dla regulacji 
sprężarek 

-50.0÷50.0(°C)        -90÷90(°F)         -
20.0÷20.0(BAR)                       -

300÷300(PSI)         -2000÷2000(KPA) 

OnOn 5 Pr2 Minimalne opóźnienie kolejnego 
uruchomienia tej samej sprężarki 

0 ÷ 255 (min.) 

OFOn 1 Pr2 Opóźnienie pomiędzy wyłączeniem i 
ponownym włączeniem tej samej sprężarki 

0 ÷ 255 (min.) 

don  01:00 Pr2 Opóźnienie pomiędzy włączeniem kolejnych 0 ÷ 99.5 (min.10s) 
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Oznaczenie  Wart. Menu Opis parametru Zakres  
obciążeń 

doF 00:10 Pr2 Opóźnienie pomiędzy wyłączeniem kolejnych 
obciążeń 

0 ÷ 99.5 (min.10s) 

donF  00:30 Pr2 Minimalny czas aktywności stopnia 0 ÷ 99.5 (min.10s) 

MAon  0 Pr2 Maksymalny czas aktywności stopnia 0 ÷ 24 (godz) 

FdLy no Pr2 'don' opóźnienie aktywne również przy 
pierwszym uruchomieniu 

no – yES (tak – nie) 

FdLF no Pr2 'doF' opóźnienie aktywne również przy 
pierwszym wyłączeniu 

no – yES (tak – nie) 

odo 20 Pr2 Opóźnienie rozpoczęcia regulacji po 
włączeniu 

0 ÷ 255 (sec.) 

LSE -40.0 Pr2 Minimalny punkt nastawy (Sprężarka) -50.0÷HSE(°C)            -58.0÷HSE(°F)   
PA04÷HSE(BAR,PSI,KPA) 

HSE 10.0 Pr2 Maksymalny punkt nastawy (Sprężarka) LSE÷150.0(°C)                     LSE÷302(°F)                        
LSE÷PA20(BAR , PSI , KPA) 

Lit  90.0 Pr2 Pkt. nastawy dla wtrysku cieczy 0.0 ÷ 180.0°(°C)      32 ÷ 356(°F) 

Lid  10.0 Pr2 Dyferencjał dla wtrysku cieczy  0.1 ÷ 25.5° (°C)    1 ÷ 50° (°F) 

LiPr  nP Pr2 Wybór czujnika dla wtrysku cieczy nP - P3 - P4 

Pb 5.0 Pr2 
Zakres proporcjonalności dla regulacji 
wentylatora 

0.1÷30.0(°C)        1÷50 (°F)         
0.1÷10.0(BAR)                  1÷150(PSI)                 

10÷1000(KPA) 

ESF 0.0 Pr2 
Dyferencjał funkcji oszczędzania energii dla 
regulacji wentylatora 

-50.0÷50.0(°C)       -90÷90(°F)        -
20.0÷20.0(BAR)   -300÷300(PSI)            -

2000÷2000(KPA) 

PbES 0.0 Pr2 
Przesunięcie zakresu regulacji wentylatora 
dla ES 

-50.0÷50.0(°C)       -90÷90(°F)        -
20.0÷20.0(BAR)                        -

300÷300(PSI)        -2000÷2000(KPA) 

Fon 30 Pr2 Opóźnienie pomiędzy uruchomieniami 
kolejnych wentylatorów 

0 ÷ 255 (sec) 

FoF 15 Pr2 Opóźnienie pomiędzy wyłączeniami 
kolejnych wentylatorów 

0 ÷ 255 (sec) 

LSF 10.0 Pr2 Minimalny punkt nastawy (wentylator) -50.0÷HSF(°C)                -58.0÷HSF(°F)               
FA04(FPb)÷HSF(BAR , PSI , KPA) 

HSF 50.0 Pr2 Maksymalny punkt nastawy (wentylator) LSF÷150.0(°C)                  LSF÷302(°F)                                              
LSF÷FA20 (BAR , PSI , KPA) 

PAO 30 Pr2 Opóźnienie alarmu czujnika po włączeniu 0 ÷ 255 (min.) 

LAL -40.0 Pr1 Minimalna wartość nastawy progu 
alarmowego ciśnienia (sprężarka) 

-50.0÷HAL(°C); -58÷HAL(°F); 
PA04÷HAL(BAR , PSI , KPA) 

HAL 10.0 Pr1 Maksymalna wartość nastawy progu 
alarmowego ciśnienia, ssanie 2 (sprężarka) 

LAL÷150.0(°C); LAL÷302(°F); 
LAL÷PA20(BAR , PSI , KPA) 

tAo 15 Pr1 Opóźnienie alarmu ciśnienia/temperatury 
(sprężarki) 

0 ÷ 255 (min.) 

ELP -45.0 Pr2 Próg przełączenia presostatu elektronicznego  -50.0÷STC1(°C)              -58÷STC1(°F)                
PA04÷STC1(BAR , PSI , KPA) 

SEr 999 Pr2 Nastawa alarmu godzin pracy (dziesiątki 
godzin) 

1 ÷ 999 (0= nie aktywne) (10 godz) 

PEn 5 Pr2 Maksymalna ilość aktywacji presostatu 
niskiego ciśnienia 

0 ÷ 15 

PEI 60 Pr2 Czas liczenia aktywacji presostatu niskiego 
ciśnienia 

0  ÷ 255 (min.) 

SPr 1 Pr2 Liczba wyłączeń sprężarki przy uszkodzonym 
czujniku 

0 ÷ 6 

dtL  110 Pr2 DLT próg alarmu wysokiej temperatury 0÷180°C     32÷356°F 

dLd  5 Pr2 DLT opóźnienie alarmu wysokiej temperatury 0÷15min 

dLH 15.0 Pr2 DLT dyferencjał kasowania alarmu wysokiej 
temperatury 

0.1÷25.5°C     1÷50°F 

dtLi  nP Pr2 Wybór czujnika dla sterowania DLT nP - P3 -  P4 
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dtLP 50 Pr2 Procentowa wartość wydajności sprężarki dla 
alarmu czujnika tłoczenia 

0÷80(%) 

LAF 0.0 Pr1 Pkt. nastawy alarmu niskiego ciśnienia 
(wentylator) 

-50.0÷HAF(°C); -58÷HAF(°F); 
FA04÷HAF(BAR , PSI , KPA) 

HAF 60.0 Pr1 Pkt. nastawy alarmu wysokiego ciśnienia 
(wentylator) 

LAF÷150.0(°C)   LAF÷302(°F)  
LAF÷FA20(BAR , PSI , KPA) 

AFd 5 Pr2 Opóźnienie alarmu ciśnienia  0 ÷ 255 (min) 

HFc YES Pr2 Wyłączenie sprężarki dla alarmu wysokiego 
ciśnienia (temperatury)  

no – yES (tak – nie) 

HFdP 50 Pr2 Procentowa wartość wydajności sprężarki dla 
alarmu wys. Ciśnienia (temperatury) 

0÷80(%) 

dHF 5 Pr2 
Interwał czasowy pomiędzy 2 kolejnymi 
wyłączeniami przez wysokie ciśnienie 
(temperatury) 

1÷24 (s) 

PnF 5 Pr2 Maksymalna ilość aktywacji presostatu 
wysokiego ciśnienia 

0 ÷15 

PiF 60 Pr2 Czas liczenia aktywacji presostatu 
wentylatora 

0 ÷ 255 (min) 

FPr 1 Pr2 Wentylatory włączone dla uszkodzenia 
czujnika 

0 ÷ 6 

dSEP nP Pr2 Aktywacja funkcji dynamicznego punktu 
nastawy 

nP - P3 -  P4 

dSES 35.0 Pr2 Temperatura zewnętrzna dla dynamicznego 
punktu nastawy 

-50.0 ÷ 150.0 (°C)       -58 ÷ 302 (°F) 

dSEb 10.0 Pr2 Zakres proporcjonalności dla dynamicznego 
punktu nastawy 

-50.0 ÷ 50.0(°C)      -90 ÷ 90 (°F) 

dSEd 0.0 Pr2 
Dyferencjał dla dynamicznego punktu 
nastawy 

-50.0÷50.0(°C)     -90÷90(°F)     -
20.0÷20.0(BAR)   -300÷300(PSI)     -

2000÷2000(KPA) 

AOC Cur Pr2 Tryb pracy wyjścia analogowego 1 Cur - tEn 

AOF nu Pr2 Funkcja wyjścia analogowego 1 nu - InC1 – InC2 – InF 

AOM 40 Pr2 Minimalna wartość wyjścia analogowego 1 0 ÷ 100 (%) 

AOt 5 Pr2 Czas w którym wartość wyjścia analogowego 
jest maksymalna po przekroczeniu AOM 

0÷15s 

MPM 100 Pr2 Maksymalna procentowa zmiana wartości 
wyjścia analogowego w ciągu minuty 

nu, 1 ÷ 100% 

SAO 80 Pr2 Procentowa wartość sygnału wyjścia 
analogowego 1 dla uszkodzenia czujnika 

0 ÷ 100 (%) 

AOH 70 Pr2 Maksymalna wartość wyjścia analogowego 1 
dla aktywnej funkcji pracy cichej 

0 ÷ 100 (%) 

tbA  YES Pr1 Dezaktywacja przekaźnika alarmowego no – yES (tak – nie) 

OAP cL Pr2 Priorytet przekaźnika alarmowego OP - CL 

oFF no Pr2 Aktywna funkcja wyłączenia no – yES (tak – nie) 

bUr  YES Pr2 Aktywny sygnał dźwiękowy (buzzer) no – yES (tak – nie) 

Adr  1 Pr2 Adres sieci szeregowej 1 ÷ 247 

rEL 3.0 Pr2 Wersja oprogramowania Tylko odczyt 

Ptb 
 Pr2 Tabela kodów parametrów Tylko odczyt 

Pr2 - Pr1 Dostęp do poziomu Pr2 Tylko odczyt 
 
 


