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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. 
• Należy wziąć pod uwagę maksymalne wartości prądu obciążające przekaźniki (patrz dane techniczne). 
• 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) 
• Dixell Srl rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez konieczności powiadamiania, 

zachowując tą samą funkcjonalność produktu. 

2. CECHY OGÓLNE 
 
Seria XB została stworzona dla szaf mrożenia szokowego (szybkie zamrażanie towarów lub chłodzenie według 
międzynarodowych standardów bezpieczeństwa żywności). Urządzenie posiada następujące funkcje:: 
• Dostępne są cztery rodzaje cykli, z których każdy może posiadać max 3 fazy + podtrzymanie temperatury 

o Lekkie schładzanie 
o Mocne schładzanie 
o Miękkie zamrażanie 
o Mocne zamrażanie 

Pod koniec każdego cyklu urządzenie automatycznie przełączy się do trybu podtrzymania temperatury lub 
się wyłączy (zależnie od konfiguracji.) Użytkownik może wybrać jeden z cykli w zależności od własnych 
potrzeb i zmodyfikować go, jak chce.  

• Każdy cykl może być zakończony ręcznie przed standardowym czasem zakończenia cyklu. 
• W każdym cyklu można używać do 3 sond ostrzowych lub sondy MultiPoint (maks. 3 punkty) do 

umieszczenia w produkcie). 
• Podczas cyklu nie następuje odszranianie, a wentylatory są zawsze włączone, cykl odszraniania może być 

wykonany przed każdym cyklem zamrażania. 
• Każdy cykl można podzielić na 3 fazy + podtrzymanie temperatury na dedykowanych parametrach. 
• Zarządzanie alarmami niskiej i wysokiej temperatury skraplacza. 
• Rejestr z ostatnich 15 zdarzeń alarmowych HACCP (wysoka temperatura, brak zasilania i przekroczony 

maksymalny czas cyklu). 
• Możliwość aktywacji opóźnienia przy starcie urządzenia, aby umożliwić ogrzanie się kartera sprężarki. 
• Każdy sterownik posiada możliwość podłączenia dodatkowego wyświetlacza 
• Każdy sterownik posiada możliwość podłączenia do systemu monitoringu 
• Sterownik XB590L jest wyposażony w zegar czasu rzeczywistego i może być podłączony do drukarki 

XB07PR. 
• Możliwość programowania z klawiatury lub za pośrednictwem oprogramowania Dixell Wizmate 
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3. MONTAŻ 
 
XB590L można zamontować na panelu, z otworem 150x31 mm i dwoma trzpieniami w odległości 165mm od 
siebie. W celu zwiększenia ochrony, należy użyć uszczelkę między przednim panelem sterownika, a blachą 
(PG-L - opcjonalnie). Aby zastosować nalepkę z poliwęglanu na panelu przednim, wywiercić w nim otwór, jak 
pokazano w rozdziale 3.1. 
 
Zakres temperatury roboczej otoczenia wynosi od 0 do 60 ° C (20 do 85% wilgotności względnej). Unikać 
miejsc narażonych na silne wibracje, gazów korozyjnych lub z nadmiernym zabrudzeniem. Te same 
ostrzeżenia dotyczą sond. Zapewnić wentylację wokół urządzenia. 

 

 

3.1 WYMIARY OTWORÓW 

 
 
 
 

4. SCHEMAT ELEKTRYCZNY 
 
 
 

 
 
 
Sondy ostrzowe 2 i 3 (17-18-19) są fabrycznie wyłączone. 
Przekaźniki dodatkowe są ustawione fabrycznie jako 1-2(oA2)=alarm, 7-8(oA1)=AUX, 9-10(oA3)=światło. 
Wejścia cyfrowe są za zaciskach 25-26-27. 
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5. PRZEDNI PANEL (NAKLEJKA POLIW ĘGLANOWA DIXELL) 
 
 

 
 
 
 

6. KRÓTKI PRZEWODNIK 

6.1 WYŚWIETLACZ 

 

� Góry wyświetlacz: Temperatura w 
szafie 

� Dolny wyświetlacz: Czas lub 
temperatura sondy ostrzowej 

� Ikony alarmów i statusów. 
 

Jeśli ikona lub dioda świeci, odpowiednia 
funkcja jest włączona. 
 
Jeśli ikona lub dioda miga, odpowiednia 
funkcja jest opóźniona.  

6.2 KLAWIATURA 

 

• Klawiatura składa się z 8 przycisków 
skonfigurowanych jak następuje: 

•  On/Off 

•  Cykl chłodzenia  
•  Cykl mrożenia  

•  Cykle mocne (Chłodzenie, 
mrożenie) 

•  Nastawy parametrów 

•  Menu, góra i ręczne odszranianie 

•  Dół, temperatura/czas 

•  Włącznik/wyłącznik przekaźnika 
dodatkowego 
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6.3 STEROWNIK W TRYBIE WYŁĄCZENIA I STAND-BY 

 

Wyłączenie : 
Aby włączyć urządzenie, na którym 
widnieje napis OFF, należy nacisnąć 

przycisk . 
 
Sterownik przełączy się w tryb Stand-by 
czekając aż zostanie wybrany cykl pracy, 
pokazując wartość temperatury czujnika 
regulacyjnego. 

Ekran podczas wyłączenia: 

 
 

Ekran podczas trybu Stand-by: 

 
 
 

 

6.4 ROZPOCZĘCIE CYKLU 

 

Tryb Stand -by:  
Po włączeniu sterownika w tryb stand-by, 

ikony  będą migały, oznaczając, że 
można wybrać tryby Lekkie chłodzenie (1) 
lub Lekkie mrożenie (2); naciskając klawisz 

 diody LED  zaczną migać, 
oznaczając, że można wybrać tryby 
Mocnego chłodzenia (3) lub Mocnego 
mrożenia (4). 
 
Wybór lekkiego chłodzenia: 

Naciśnij i zwolnij klawisz , ikona  

wyłączy się, a ikona  zacznie świecić 
ciągle. Aby rozpocząć cykl naciśnij i zwolnij 

klawisz . 
 
Ręcznie przerwanie cyklu : 
Naciśnij i zwolnij klawisz . Ikona 
aktualnie działającego trybu zacznie migać. 
Cykl można uruchomić ponownie 
naciskając ponownie klawisz  lub 
automatycznie po czasie ustawionym 
parametrem PAU (maksymalny czas 
przerwania cyklu). 
 
Ręczne całkowite zako ńczenie cyklu : 

Naciśnij i trzymaj klawisz  przez 
więcej niż 2 sekundy; sterownik przejdzie w 
tryb stand-by. 

Stand-by lekkie cykle                  Stand-by mocne cykle  

 
 
 
 
 
 
 

Włączony cykl lekkiego chłodzenia 

 
 
 
 

Ręczne przerwanie (ikona cyklu miga) 

 
 
 
 
 

Zakończenie cyklu 
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Nastawa zegara (RTC):  

Wciśnij i trzymaj klawisz  , aby dostać 
się do menu zegara i ustawić datę i czas. 

Użyj strzałek w górę i w dół  , 
aby przełączać się pomiędzy parametrami. 
 
- Edycja: wciśnij  i ustaw wartość 
używając strzałek. 
 
- Potwierdzenie : wciśnij . 
 
- Wyjście z menu: wciśnij razem klawisze 

 lub poczekaj 5 sekund. 

 

Użyj strzałek   , 
aby zobaczy ć:  

• Min= minuty 
• Hou= godziny 
• dAY= dzień 
• Mon= miesiąc 
• YEA= rok 
• tiM=format daty 
Eu=dd/mm/rrrr 
USA =mm/dd/rrrr 

Nastawa fazy podtrzymania  temperatury  
po zako ńczonym cyklu: 
Jeżeli chłodzenie wymaga podtrzymania 
temperatury, naciśnij przycisk , a 
wyświetli się wartość parametru HdS przez 
5 sek. 
 
Zmiana parametru HdS : 
W czasie krótszym niż 5 s naciśnij i trzymaj 
przycisk  póki HdS zacznie migać, 

następnie za pomocą strzałek  
ustaw pożądaną wartość. 
 
Potwierdzenie : 
Naciśnij przycisk , aby zatwierdzić. 
 
Wyłączenie podtrzymania:  
Aby wyłączyć fazę podtrzymania, ustaw 
wartość parametru HdS=OFF; jego wartość 
może być powyżej 50.0°C) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Przykład nastawy fazy 
potrzymania, uruchamianego 
po zakończeniu cyklu 
lekkiego chłodzenia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Po zakończeniu cyklu 
chłodzenia lub mrożenia, 
sterownik przechodzi do fazy 
podtrzymania – pojawia się 
symbol  .  
 

 

6.5 KLAWIATURA I EKRAN PODCZAS DZIAŁANIA CYKLU 

 
Po rozpoczęciu cyklu chłodzenia, na wyświetlaczu pojawią się następujące informacje: 
 

Temperatura wy świetlania:  
Górny wyświetlacz: czujnik komory. 
Dolny wyświetlacz: sonda ostrzowa (jeśli 
jest włączona) lub odliczanie czasu 
maksymalnego czasu. 
 
Wyświetlanie zmian: 

naciskając przycisk  sonda iP2, iP3 
(jeśli występuje) są wyświetlane w 
kolejności, a następnie maksymalny czas 
do końca cyklu. 

Temperatura czujnika 
komorowego 

 
Temperatura sondy ostrzowej 

Temperatura czujnika 
komorowego 

 
Pozostały czas 
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Wyświetlanie fazy cyklu: 

Naciskając , bieżąca faza cyklu jest 
wyświetlana przez 5 sekund. Jeśli faza nie 
jest włączona, to nie będzie wyświetlana.  

W zależności od konfiguracji 
cyklu, na wyświetlaczu pojawi 
się:  
PH1= faza 1 
PH2= faza 2 
PH3= faza 3 

Sprawdzanie nastaw :  
 
Naciskając sekwencyjnie  można 
sprawdzić, kolejno: 
1) rSI = aktualny punkt nastawy 

temperatury w komorze 
2) iSI = aktualna faza oraz punkt nastawy 

temperatury produktu 
3) powrót do głównego ekranu 

  

Zmiana nastaw :  
 
Gdy jest wyświetlany parametr rSI lub iSI, 
naciśnij przycisk , tak długo aby kod 
parametru migał. 

Wtedy użyj strzałek  oraz  
aby potwierdzić wartość. 

 

 

 

6.6 INNE FUNKCJE (W ZALE ŻNOŚCI OD USTAWIEŃ PRZYCISKÓW) 

 

AUX:  naciskając i zwalniając przycisk AUX 
można włączyć / wyłączyć przekaźnik 
dodatkowy (jeśli jest skonfigurowany) 
 
ŚWIATŁO : Naciśnięcie i zwolnienie 
aktywuje lub dezaktywuje przekaźnik 
światła. 
 
DRUKARKA : po naciśnięciu klawisza, jeśli 
jest podłączona drukarka, rozpoczyna się 
drukowanie w odstępach czasu, jak w 
konfiguracji. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

KONFIGURACJA DRUKARKI   

Naciśnij na kilka sekund przycisk  , 
aby uzyskać dostęp do menu drukarki. 
Zostanie wyświetlona pierwsza etykieta itP . 

Przewijanie:  
Edycja: naciśnij , a następnie 

klawisze  
Potwierdzenie : naciśnij . 
Wyjście z menu : naciśnij razem klawisze 

+  lub poczekaj 5 sekund. 

 

 

6.7 KOMBINACJE PRZYCISKÓW 
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 +   

Blokowanie I odblokowanie klawiatury; blokada nie pozwala na edytowanie 
parametrów, gdy funkcje są wciąż aktywne.  

 +   

Dostęp do programowania parametrów z trybu stand-by. 
Z poziomu "Pr2" możesz ukrywać i pokazywać parametry w poziomie "Pr1"; z 
poziomu “Pr2” jest wiadome, czy parametr jest widoczny w poziomie “Pr1”, 

jeżeli na dolnym wyświetlaczu jest  

 +   
Wychodzenie z programowania  

 

6.8 KONFIGURACJE PRZYCISKÓW 

 
Sterownik, w porównaniu do standardowej konfiguracji Dixell, może mieć przypisane różne funkcje dla 
przycisków; inne możliwe konfiguracje to: 
 

 
 
Ten typ konfiguracji wymaga: 

• Klawisz  (parametr b2) skonfigurowany jako SSt 
• Klawisz  (parametr b3) skonfigurowany jako SCy 
• Klawisz  (parametr b4) skonfigurowany jako Lig 
• Klawisz  (parametr b7) skonfigurowany jako Prn 

• Klawisz  (parametr b8) skonfigurowany jako AuS. 
 
 

 
 
Ten typ konfiguracji wymaga: 

• Klawisz  (parametr b2) skonfigurowany jako Cy1 
• Klawisz  (parametr b3) skonfigurowany jako Cy2 
• Klawisz  (parametr b7) skonfigurowany jako Cy3 

 
 
Jeśli klawisze są skonfigurowane w tej samej funkcji, na wyświetlaczu sterownika wyświetla etykietę "Err 
ConF". 
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6.9 DIODY ORAZ IKONY LED  

 
LED TRYB DZIAŁANIE  

 

Świeci  Sprężarka włączona 

Miganie Tryb programowania (miganie z diodą ) 
Odliczenie czasu opóźnienia 

 

Świeci  Wentylator włączony 

Miganie Tryb programowania (miganie z diodą ) 
Odliczenie czasu opóźnienia 

 
Świeci  Włączone odszranianie 

Miganie  Faza ociekania 

 
Świeci  Cykl pracy 1, 2, 3, 4 lub tryb podtrzymania temperatury 

Miganie  Cykl nie został wybrany lub cykl chwilowo zawieszony 

 
Świeci Aktywny alarm 

 
Świeci Godzina lub czas do zakończenia bieżącego cyklu 

 
Świeci  Drukarka włączona (jeżeli dostępna, podłączona i skonfigurowana) 

Miganie  Jeżeli nie został obejrzany w odpowiednim menu alarm HACCP 

 Świeci Druga sprężarka włączona (jeżeli dostępna i skonfigurowana) 

 Świeci  Wyświetlanie temperatury sondy 1, 2 lub 3 (jeżeli dostępne i skonfigurowane) 

 Świeci Jednostka temperatury w °C lub °F (parametr CF) 

 
 

7. TRYBY CHŁODZENIA/MROŻENIA (1, 2, 3, 4) 

7.1 EDYCJA PARAMETRÓW CYKLÓW CHŁODZENIA/MRO ŻENIA 

 
Programowanie cykli jest możliwe tylko z urządzeniem w trybie czuwania (bez AKTYWNYCH cykli). 

1. Włączyć urządzenie, gdy na wyświetlaczu pojawia się etykieta OFF.  
� W przypadku, gdy funkcja opisana w rozdziale XX jest aktywna, na wyświetlaczu pojawia 

się etykieta "HoLd" do momentu zakończenia odliczania czasu ustawionego w parametrze 
CCT. 

 

2. Wybierz cykl (wybrana ikona  będzie świeciła ciągle). 
Znaczenie ikon:  

 Lekkie chłodzenie 

 Lekkie mrożenie 

 Mocne chłodzenie 

 Mocne mrożenie  
 

3. Naciśnij i trzymaj przez 5 sekund przycisk  (Lekkie chłodzenie lub mocne chłodzenie) lub 
przycisk  , (Lekkie mrożenie lub mocne mrożenie) aż na wyświetlaczu pojawi się etykieta 
pierwszego parametru (CYS) wybranego cyklu. 
Dolny wyświetlacz pokazuje parametr CYS, górny wyświetlacz pokazuje jego wartość.  
 

4. Wybierz żądany parametr za pomocą przycisków. . 
 
5. Naciśnij przycisk , wartość wybranego parametru zacznie migać. 
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6. Edytuj go za pomocą przycisków  i  . 

Jak tylko naciśniesz klawisz  wartość przestanie migać i zaczyna się zmniejszyć lub 
zwiększyć. 
 

7. Naciśnij przycisk , aby zapisać nową wartość i przejść do następnego parametru.   
 
8. Naciśnij przyciski +  lub odczekaj 30 sekund, nie naciskając żadnego klawisza. 

 
UWAGA: nowa wartość zostaje zapisana, nawet jeśli użytkownik wychodzi przed samoistnym wyjściem.  
 

7.2 DZIAŁANIE CYKLÓW CHŁODZENIA/MRO ŻENIA (1,2,3,4) – USTAWIANIE PARAMETRÓW 
POSZCZEGÓLNYCH FAZ KA ŻDEGO CYKLU 

 
Par. Znaczenie  

cyS 
Ustawienie ko ńca cyklu  
tEP: cykl kończony temperaturą (wybierz odpowiedni czujnik parametrem rEM);  
tiM : cykl kończony czasem określonym parametrami Pd1, Pd2, Pd3 

dbC Odszranianie przed cyklem  
Y = odszranianie przed cyklem; n = cykl rozpoczyna się natychmiast bez odszraniania. 

iS1 

Temperatura ko ńcowa produktu w fazie pierwszej.  
OFF= faza kończy się po czasie jak wartość parametru Pd1 
Inna warto ść= gdy produkt osiągnie tę temperaturę (mierzoną jedną, dwoma lub trzema sondami 
produktu) faza pierwsza zostaje zakończona i rozpoczyna się faza następna. 

rS1 Temperatura ko ńcowa komory w fazie pierwszej   
Zabezpiecza przed zbyt niską temperaturę. Parametr nadzoruje pracę sprężarki. 

Pd1 

Jeśli cykl jest czasowy (pierwsza faza)  
Tryb czasowy obowiązuje, gdy nie jest skonfigurowana sonda ostrzowa lub w przypadku gdy 
iS1=OFF (OFF* lub max 4h 00min, przeskok co 10 min). Na koniec tego czasu włącza się następna 
faza. 
Jeżeli cykl jest temperaturowy (pierwsza faza) 
Wartość ta jest wykorzystywana tylko wtedy, gdy jest używana sonda ostrzowa; jeśli temperatura 
określona w parametrze iS1 nie zostanie osiągnięta, jest to maksymalny czas trwania pierwszej fazy 

iS 2 

Temperatura ko ńcowa produktu w fazie drugiej.  
OFF= faza kończy się po czasie jak wartość parametru Pd2  
Inne warto ści=  gdy produkt osiągnie tę temperaturę (mierzoną jedną, dwoma lub trzema sondami 
produktu) faza druga zostaje zakończona i rozpoczyna się faza następna. 

rS 2 Temperatura ko ńcowa komory w fazie drugiej  
Zabezpiecza przed zbyt niską temperaturę. Parametr nadzoruje pracę sprężarki. 

Pd2 

Jeśli cykl jest czasowy ( druga  faza) 
Tryb czasowy obowiązuje, gdy nie jest skonfigurowana sonda ostrzowa lub w przypadku gdy 
iS2=OFF (OFF* lub max 4h 00min, przeskok co 10 min). Na koniec tego czasu włącza się następna 
faza. 
Jeżeli cykl jest temperaturowy (druga faza) 
Wartość ta jest wykorzystywana tylko wtedy, gdy jest używana sonda ostrzowa; jeśli temperatura 
określona w parametrze iS2 nie zostanie osiągnięta, jest to maksymalny czas trwania pierwszej fazy 

iS3 

Temperatura ko ńcowa produktu w fazie trzeciej.  
OFF= faza kończy się po czasie jak wartość parametru Pd3 
Inne warto ści=  gdy produkt osiągnie tę temperaturę (mierzoną jedną, dwoma lub trzema sondami 
produktu) faza trzecia zostaje zakończona i rozpoczyna się faza następna. 

rS3 Temperatura ko ńcowa komory w fazie trzeciej  
Zabezpiecza przed zbyt niską temperaturę. Parametr nadzoruje pracę sprężarki. 
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Par. Znaczenie  

Pd3 

Jeśli cykl jest czasowy (trzecia faza)  
Tryb czasowy obowiązuje, gdy nie jest skonfigurowana sonda ostrzowa lub w przypadku gdy 
iS3=OFF (OFF* lub max 4h 00min, przeskok co 10 min). Na koniec tego czasu włącza się następna 
faza. 
Jeżeli cykl jest temperaturowy (trzecia faza) 
Wartość ta jest wykorzystywana tylko wtedy, gdy jest używana sonda ostrzowa; jeśli temperatura 
określona w parametrze iS3 nie zostanie osiągnięta, jest to maksymalny czas trwania pierwszej fazy 

dbH 

Odszranianie przed faz ą podtrzymania  
Yes= rozpoczyna się odszranianie. 
No= cykl podtrzymania rozpoczyna się natychmiast bez odszraniania. Jeśli faza podtrzymania jest 
wyłączona, odszranianie nie włącza się. 

HdS 
Nastawa temperatury komory dla  fazy podtrzymania   
Gdy zamiast wartości konkretnej temperatury parametr posiada nastawę “OFF” wówczas faza 
podtrzymania jest wyłączona. 

 

* UWAGA : Jeżeli czas trwania danej fazy jest ustawiony na wartość OFF, wówczas odpowiednia faza jest 
wyłączona. Na przykład, jeśli Pd3 = OFF wówczas trzecia faza cyklu nie jest aktywna. 
 
UWAGA:  Jeżeli fazy(a) następujące po aktualnie realizowanej fazie są wyłączone, wyświetlany jest komunikat 
end-of-cycle  (cykl końcowy) 
 
UWAGA:  Nastawę parametrów j.w. dotyczy jednego wybranego cyklu. Jeżeli używamy czterech cyklów (cztery 
inne sposoby schładzania/zamrażania) to dla każdego cyklu należy zaprogramować parametry w tabeli j.w. 
 

7.3 ZARZĄDZANIE SONDAMI OSTRZOWYMI 

 
Za pomocą sondy ostrzowej, możliwe jest, aby monitorować temperaturę wewnętrzną produktu, oraz zgodnie z 
tym ustawić cykl schładzania i zamrażania. 
W rzeczywistości, różne fazy powinny zostać zakończone, gdy temperatura wewnętrzna osiągnie wartość 
nastawy. Jeżeli sonda jest skonfigurowana jako niewystępująca, to nie jest ona brana pod uwagę. 
 
Jeśli jest używana sonda wielopunktowa (z 2 lub 3 czujnikami temperatury), należy skonfigurować parametry 
iS1, iS2, iS3 z wartością "MP". W tym przypadku, temperatura produktu podczas schładzania, zamrażania lub 
podtrzymania, jest średnią z temperatur mierzonych przez czujniki obecnych w sondzie wielopunktowej. 
 
Aby nastąpiło przełączenie do kolejnej fazy, wartości wskazywane przez wszystkie sondy ostrzowe musza 
osiągnąć nastawę temperatury, odpowiednio iS1 (dla fazy pierwszej), iS2 (dla fazy drugiej) i iS3 (dla fazy 
trzeciej). 
 
Jeśli aktualna faza jest ostatni ą włączoną, gdy sonda ostrzowa osiąga temperaturę iSx (gdzie x = 1, 2 lub 3), 
dolny wyświetlacz pokazuje kolejno komunikaty "End i1P " lub " End i2P " lub " End i3P ". Te komunikaty 
pozostają aktywne do momentu naciśnięcia klawisza. Po naciśnięciu klawisza, przechodzimy do ekranu 
głównego. W drugiej fazie, gdy sonda ostrzowa osiąga temperaturę iSx, następuje aktywacja brzęczyka przez 
czas “bUt” lub do momentu naciśnięcia klawisza. 
 
Jeżeli w tym czasie inna sonda osiągnie temperaturę iS3, odpowiednia informacja zostanie wyświetlona. 
 
Np.: jeśli i1P i i3P osiągnie iS3, wtedy są wyświetlane następujące komunikaty �i1P�i3P�End. 

7.4 PRZYKŁADOWY CYKL CHŁODZENIA 

 
Poniższy rysunek wyjaśnia, zasadzę działania schładzarki. W celu uproszczenia, pokazany jest użycie tylko 
jednej sondy ostrzowej. 
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7.4.1 Pierwsza faza: “Mocne chłodzenie”  
Tryb używany zazwyczaj do chłodzenia żywności świeżo ugotowanej, np.: z 80°C do 20°C. 
Podczas Mocnego chłodzenia , zarówno sprężarka i wentylator są zawsze włączone, aż do osiągnięcia 
temperatury powietrza w schładzarce rS1. Następnie sprężarka jest włączana i wyłączana, aby utrzymać 
temperaturę w schładzarce na wartości rS1. Mocne chłodzenie  kończy się, gdy temperatura mierzona 
przez trzy sondy ostrzowe osiągną wartość iS1. 
 

7.4.2 Druga faza: “Lekkie chłodzenie” 
Lekkie chłodzenie  rozpoczyna się, gdy Mocne chłodzenie  się kończy. Jest ona stosowana, aby 
zapobiec formowaniu się warstwy cienkiego lodu na produkcie. Lekkie chłodzenie  trwa, aż temperatura 
mierzona przez  trzy sondy ostrzowe osiągną wartość iS2. Podczas Lekkiego chłodzenia  temperatura w 
schładzarce jest regulowana przez czujnik otoczenia, z nastawą rS2. 
 

7.4.3 Trzecia faza: “Cykl mro żenia” 
Cykl mrożenia: jest używany do szybkiego zamrażania żywności. 
Cykl mro żenia  rozpoczyna się, gdy Lekkie chłodzenie  się kończy. Podczas " Cyklu mro żenia  " zarówno 
sprężarka i wentylator są zawsze włączone, aż do osiągnięcia temperatury rS3. W tym momencie 
sprężarka jest włączana i wyłączana, aby utrzymać temperaturę w schładzarce na wartości rS3 (zwykle 
kilka stopni poniżej iS3). Cykl mro żenia  kończy się, gdy temperatura mierzona przez trzy sondy ostrzowe 
osiągną wartość iS3. 
 

7.4.4 Koniec cyklu zamarzania i pocz ątek fazy podtrzymania (do wyboru) 
Koniec cyklu zamarzania jest sygnalizowany dźwiękiem brzęczyka (i być może również przez aktywację 
przekaźnika alarmowego, jeśli OA1 lub OA2 = ALL). 
Alarm wyłączy się samoczynnie po czasie "bUt " lub po naciśnięciu dowolnego klawisza. 
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Po zakończeniu cyklu zamrażania, urządzenie automatycznie rozpocznie fazę podtrzymania przy 
temperaturze ustawionej w parametrze HdS. Jeśli HdS = OFF, faza podtrzymania nie jest uruchamiana, a 
urządzenie wyłączy się. 
 

 
UWAGA 1 : jeżeli dbH  = yES wówczas odszranianie odbywa się przed fazą podtrzymania. 
UWAGA 2 : jeżeli temperatura końca cyklu iS3 nie zostanie osiągnięta w maksymalnym czasie Pd1+Pd2+Pd3 
urządzenie będzie kontynuowało pracę, ale wyświetli się komunikat alarmowy "OCF". 
 

8. ODSZRANIANIE 
 
Interwał  odszraniania jest włączony tylko podczas fazy podtrzymania temperatury w schładzarce. 
W tym przypadku, odstęp odszraniania jest zdefiniowany przez parametr idF. 
Podczas cyklu odszraniania, alarmy maksymalnej i minimalnej temperatury są wyłączone. 
Jeśli alarm jest już aktywny, pozostają one również podczas odszraniania. 
Inne możliwe odszraniania są określone za pomocą parametrów: 

- dbC : odszranianie przed cyklem. 
- dbH : odszranianie przed podtrzymaniem. 

 
Poniżej znajduje się analiza źródeł ewentualnych wymuszeń rozpoczęcia cyklu rozmrażania. 
 

8.1 ŻĄDANIE ODSZRANIANIA 

 
Żądanie odszraniania może nastąpić poprzez: 

8.1.1 Zakończenie odst ępu czasu pomi ędzy cyklami odszraniania (tylko podczas podtrzymani a) 

Stały odstęp czasu pomiędzy rozpoczęciami cyklów odszraniania można ustawić za pomocą parametru (idF). 
Gdy się zakończy, odszranianie rozpoczyna się, a odstęp czasu jest resetowany. 

8.1.2 Wciśnięcie klawisza DEF (tylko podczas podtrzymania) 

Upewnij się, nie ma aktywnych cykli lub podtrzymanie nie jest aktywne. 
Poprzez naciśnięcie przycisku UP/DEF przez 3 sekundy, żądanie odszraniania zostaje wysyłane, bez względu 
na przerwy między cyklami odszraniania (idF ), które są resetowane. 
 
UWAGA 1:  w trakcie ręcznego odszraniania, możliwa jest zarówno modyfikacja punktu nastawy fazy 
podtrzymania temperatury w schładzarce oraz możliwość wyboru cyklu. 
 
UWAGA 2:  jeżeli temperatura wykryta przez czujnik parownika jest większa niż temperatura końca 
odszraniania (dtE), odszranianie nie jest przeprowadzane, a na wyświetlaczu pojawia się etykieta "nod " 
 
UWAGA 3:  aby zakończyć ręczne rozmrażanie, naciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk cyklu 

przedstawionego na wyświetlaczu przez min 3 sekundy (  dla 1 i 3  dla 2 i 4). 
 
 

8.2 TYP ODSZRANIANIA 

 
Rodzaj odszraniania, które można ustawić za pomocą parametru (tdF): 

8.2.1 Grzałk ą elektryczn ą (tdF=rE) 

Poprzez wyłączenie sprężarki i aktywację przekaźnika odszraniania. Możliwe jest uruchomienie odszraniania 
także bez przekaźnika odszraniania. 
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8.2.2 Gorącym gazem (tdF=in) 

Z włączoną sprężarką i aktywnym przekaźnikiem odszraniania przez cały okres trwania odszraniania. Przed 
aktywacją przekaźnik odszraniania oraz maksymalny czas trwania odszraniania czekają na zakończenie 
opóźnienia włączenia sprężarki. 
 

8.3 ZAKOŃCZENIE ODSZRANIANIA 

 

8.3.1 Czasowe 

Jeżeli czujnik parownika jest nieobecny (EPP=n), cykl odmrażania kończy się z upływem maksymalnego 
czasu trwania cyklu odszraniania, który można ustawić za pomocą parametru (MdF). 
Odszranianie kończy się w chwili, gdy w ciągu MdF temperatura parownika nie osiągnie wartości dtE . 
Ponadto, odszranianie jest zakończone w każdym przypadku, gdy następuje uszkodzenie czujnika parownika 
(alarm P2). 

8.3.2 Ze względu na temperatur ę 

Jeżeli czujnik parownika jest obecny (EPP=Y), a okaże się, że ustawiona temperatura końca odszraniania 
ustawiona za pomocą parametru (dtE ) zostanie osiągnięta, cykl odmrażania kończy. 
Jeśli na koniec maksymalnego czasu trwania cyklu odszraniania (MdF) temperatura nie zostanie osiągnięta, 
kończy rozmrażania w każdym przypadku. 
 

8.3.3 Żądanie odszraniania z temperatur ą czujnika parownika wy ższą niż nastawa ko ńca odszraniania 
dtE. 

Jeśli na żądanie odszraniania warunki zakończenia odszraniania (temperatura parownika > dtE) są spełnione, 
cykl odmrażania nie uruchamia się w ogóle, a przerwa między cyklami odszraniania zostaje zresetowana. 
 

8.4 OCIEKANIE 

 
Pod koniec cyklu odmrażania, następuje faza ociekania, podczas której wszystkie przekaźniki regulacji są 
wyłączone, a dioda LED  miga. Czas trwania fazy ociekania można ustawić za pomocą parametru (Fdt ). 
 

8.5 OPÓŹNIENIE ALARMU TEMPERATURY PO ODSZRANIANIU 

 
Alarm za wysokiej temperatury po odszranianiu następuję, gdy: zakończy się odszranianie, następnie 
zakończy się czas oczekiwania EdA (opóźnienie alarmu temperatury po odszranianiu), następnie zakończy się 
czas ALd (opóźnienie alarmu temperatury). 

8.6 WYŚWIETLACZ PODCZAS ODSZRANIANIA 

 
Przez cały czas trwania cyklu odszraniania, możliwe jest, ustawiając odpowiednio parametr (dFd ), aby 
wyświetlić następujące informacje: 
• aktualną temperaturę parownika 
• temperatura parownika na początku cyklu rozmrażania 
• Wartość zadaną zakończenia odszraniania 
• komunikat dEF. 
 
Po zakończeniu cyklu odszraniania, komunikat dEF jest zastąpiony temperaturą zmierzoną w schładzarce na 
początku cyklu odszraniania. Następnie ta temperatura jest na stałe wskazywana przez czas opóźnienia dAd . 
Wyświetlacz zacznie wskazywać faktyczną temperaturę w schładzarce przed upływem czasu dAd gdy przed 
upływem tego czasu zostanie osiągnięta niższa temperatura lub temperatura punktu nastawy lub nastąpi 
aktywacja alarmu temperatury.  
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9. ZARZĄDEZANIE ZEGAREM 
 

Naciśnij  przez 5 sekund klawisz , aby dostać się do menu zegara. Możliwe parametry do ustawienia: 
- Min: Minuty (od 00 do 59)  
- Hou: Godziny (od 1 do 24) 
- dAy: Dzień miesiąca (od 1 do 31) 
- Mon:  Miesiąc (od 1 do 12) 
- yEA: Rok (od 2000 do 2100) 
- tiM: format EUR: dd/mm/rrrr; USA: mm/dd/rrrr 

 
Naciśnij  klawisz , wartość będzie migać. 

 

Edytuj za pomocą strzałek  i . 
 

Naciśnij  , aby zapisać wartości I przejść do kolejnego parametru.  
 
 

10. ZARZĄDZANIE ALARMEM TEMPERATUROWYM SKRAPLACZA 
 
Zarzadzanie alarmem (Atc lub btc) jest aktywne, gdy jeden z czujników jest skonfigurowany jako czujnik 
skraplacza i gdy cykl jest aktywny oraz nie ma alarmu uszkodzenia czujnika. Czujnikami skraplacza mogą być 
czujniki, takie jak są stosowane do parownika lub sondy ostrzowe.  

W przypadku wystąpienia alarmu, jest on sygnalizowany jest na wyświetlaczu (  + "Atc" lub " btc ") i przez 
brzęczyk; wyciszenie przekaźnika i brzęczyka jest zarządzane parametrem tbA (wyciszenia przekaźnika). 
Alarm wyłączy się, gdy temperatura spada poniżej temperatury związanej z histerezą HyA. 
W zależności od konfiguracji parametrów bAc i/lub bLc sprężarka zatrzymuje się. 
 

11. SYGNAŁY ALARMOWE 
 

11.1 RODZAJE ALARMÓW 

 

Komunikat  Przyczyna  Przekaźniki  

 
Błąd czujnika regulacyjnego Aktywny przekaźnik alarmowy. Przekaźnik sprężarki wg 

parametrów Con  i CoF 

 
Błąd czujnika parownika Aktywny przekaźnik alarmowy. Przekaźnik wentylatorów 

wg parametru FnC. Koniec odszraniania po czasie. 

 

Błąd sondy ostrzowej i1PF, i2PF, 
i3PF 

Aktywny przekaźnik alarmowy. Inne przekaźniki nie 
zmienione. Koniec cyklu po czasie 

 

Utracono dane zegara czasu 
rzeczywistego 

Aktywny przekaźnik alarmowy. Inne przekaźniki nie 
zmienione. Data i czas trwania cyklu jest nie aktywny. 
Ustaw ponownie dane zegara. 

 
Błąd zegara czasu rzeczywistego Aktywny przekaźnik alarmowy. Inne przekaźniki nie 

zmienione. Data i czas trwania cyklu jest nie aktywny. 

 
Alarm wysokiej temperatury Aktywny przekaźnik alarmowy. Inne przekaźniki nie 

zmienione. 
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Komunikat  Przyczyna  Przekaźniki  

 
Alarm niskiej temperatury Aktywny przekaźnik alarmowy. O Inne przekaźniki nie 

zmienione. 

 

Dłuższe przerwy zasilania. 
HACCP 

Aktywny przekaźnik alarmowy. Cykl zaczyna się od 
bieżącej fazy. 

 

Maksymalny czas trwania cyklu 
został przekroczony. 
HACCP 

Aktywny przekaźnik alarmowy. Inne przekaźniki nie 
zmienione. Cykl kończy się, gdy temperatura zostanie 
osiągnięta. 

 
Alarm zewnętrzny Aktywny przekaźnik alarmowy. Inne przekaźniki nie 

zmienione. 

 
Poważny alarm 

Aktywny przekaźnik alarmowy. Wszystkie przekaźniki są 
wyłączane, oprócz przekaźników kontrolowanych 
parametrem AUS. 

 
Alarm otwartych drzwi Aktywny przekaźnik alarmowy. Sprężarka i wentylator są 

wyłączone. 

 

Alarm wysokiej temperatury 
skraplacza 

Wyjście alarmu aktywne: działanie sprężarki zależy od 
parametru bAc  

 
Alarm niskiej temperatury 
skraplacza 

Wyjście alarmu aktywne: działanie sprężarki zależy od 
parametru bLc  

 
 

11.2 ALARMY HACCP 

 
Możesz przeglądać zdarzenia alarmowe HACCP bezpośrednio na wyświetlaczu urządzenia. 
Przechowywane są następujące alarmy: 
 

a. HA, alarm wysokiej temperatury 
b. PFA, Dłuższe przerwy zasilania 
c. OCF, przekroczony Maksymalny czas trwania cyklu 

 
Dla każdej rodziny, będą rejestrowane ostatnie 15 alarmów (logika FIFO), wraz z następującymi informacjami: 

• Rozpoczęcie zdarzenia (rok-miesiąc-dzień, godzina, minuta) 
• czas trwania zdarzenia (czas: minuty) 

Istnienie możliwość zapoznania się z treścią tych alarmów, ale tylko gdy żaden cykl nie jest aktywny (tryb 
stand-by).  
 
Aby zapoznać się z rejestrem alarmów:  

1. Naciśnij przycisk . 
 

2. Jeżeli są alarmy, urządzenie wyświetli następujące informacje:  
 

 

                                    
 

 Jeżeli wy świetla si ę ikona 
drukarki, oznacza to, że pojawiły 
się nowe zdarzenia w grupie (HA).  

Jeżeli nie wy świetla si ę ikona 
drukarki, oznacza to, że 
pojawiły si ę nowe zdarzenia 
w grupie (PFA).  
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Uwaga: jeśli nie ma żadnych alarmów w grupie (albo nowych lub starszych), grupa nie wyświetla 
się.  

 
3. Aby wyświetlić alarmy grupy, naciśnij klawisz  . 

 

 wyświetlacz zawsze pokazuje ostatnie zdarzenie (AL1, AL2, AL3...AL15) 
 

4. Aby wyświetlić alarm, naciśnij klawisz  . 
 

 
 

5. Aby wyjść z danego zdarzenia/alarmu, naciśnij klawisz  . 

6. Za pomocą przycisków  lub  można wybrać, inne zdarzenie alarmowe z grupy, jeśli jest 
obecny. 

 
7. Aby wyjść z grupy alarmowej, przytrzymać wciśnięty przycisk  przez 3 sekundy. 

 
Zdarzenia alarmowe dla każdej grupy można usunąć, wybierając grupę, z której chcesz je usunąć i utrzymując 
wciśnięty przycisk  przez 5 sekund; na wyświetlaczu pojawi się etykieta "clrd", aby potwierdzić 
prawidłowe działanie. 
 
Wyjście z menu może zdarzyć się automatycznie po upływie 30 sekund (jeśli nie zostanie naciśnięty żaden 

przycisk) lub naciskając klawisze  +  w tym samym czasie. 
 

12. ZARZĄDZANIE GRZAŁK Ą KARTERU SPRĘŻARKI 
 
Zarządzanie grzałką karteru sprężarki jest funkcją, która jest aktywowana zaraz po podaniu napięcia zasilania 
schładzarki. Parametrami zarządzającymi są CCH i CCt. 
 
Parametr CCH umożliwia zdefiniowanie w jaki sposób aktywować opóźnienie (wygrzewanie karteru sprężarki 
przed jej włączeniem) w zależności od statusu sterownika przed odcięciem zasilania przez główny wyłącznik 
zasilania schładzarki, lub poprzez wyjęcie wtyczki zasilania lub przy zaniku napięcia zasilania. 
 
Jeżeli CCH=0 wówczas opóźnienie zostanie aktywowane tylko wtedy, jeżeli przed wyłączeniem zasilania 
sterownik był w trybie OFF. Po włączeniu zasilania wyświetlacz pokaże „OFF”. Jeżeli następnie użytkownik 
naciśnie przycisk ON/OFF i opóźnienie jest ciągle aktywne to ukaże się na wyświetlaczu „HoLd” i sterownik nie 
przejdzie do stanu STAND-BY, który umożliwia włączenie wybranego cyklu. Gdy licznik opóźnienia się 
wyzeruje wówczas sterownik przejdzie do STAND-BY. Jeżeli na wyświetlaczu jest „HoLd” i ponownie zostanie 
naciśnięty przycisk ON/OFF na wyświetlaczu ukaże się „OFF” i po zakończeniu odliczania opóźnienia nadal 
pozostanie „OFF”.   
 
Jeżeli CCH=1 wówczas opóźnienie zostanie aktywowane niezależnie od tego jaki był tryb sterownika przed 
wyłączeniem zasilania. Jeżeli przed wyłączeniem zasilania sterownik był w trybie OFF to po włączeniu 
zasilania zostanie zastosowana logika j.w. (gdy CCH=0). Jeżeli przed wyłączeniem zasilania sterownik był w 
trybie STAND-BY lub w trakcie realizacji cyklu lub w trakcie podtrzymania temperatury, to po włączeniu 
zasilania na wyświetlaczu ukaże się „HoLd”. W czasie trwania opóźnienia wyświetlacz będzie pokazywał 
„HoLd” aby po wyzerowaniu odliczania rozpoczęła się regulacja od warunków w jakich została przerwana 
poprzez wyłączenie zasilania. Nawet gdy jest na wyświetlaczu „HoLd” można przyciskiem ON/OFF przejść do 
trybu OFF. 
 
  



 

1592006220 XB590L PL r1.0 03.07.2015 - beta DXL.docx  XB590L www.dixell-emerson.pl 20/32 

13. PROGRAMOWANIE PARAMETERÓW 
 
Parametry są wyświetlane w poziomach: 

1. “Pr1” 
2. “Pr2”. 

 
Poziom “Pr1”: zawiera parametry dostępne dla użytkownika. Jeżeli w poziomie Pr1 nie ma żadnych 
parametrów, Pr2 wyświetla się automatycznie. Poziom “Pr2” zawiera parametry z poziomu Pr1. Poziom Pr2 
jest zabezpieczony hasłem. W tym poziomie możliwe jest ustawienie czy dany parametr ma być widoczny w 

poziomie Pr1, czy też nie, naciskając + . 

Jeżeli parametr jest dostępny w poziomie Pr1, to w poziomie Pr2 jego kod wyświetli się z punktem dziesiętnym 

. 
 

13.1 DOSTĘP DO POZIOMU PR1 

 

1. Przytrzymaj przez 3 sekundy klawisze  +  , aż wyświetli się pierwszy parametr w Pr1. 

2. Użyj strzałek  lub ; parametry są wyświetlane na dolnym wyświetlaczu, a nastawy parametru są 
wyświetlane na górnym wyświetlaczu. 

3. Po naciśnięciu przycisku  możliwe jest modyfikowanie nastaw parametrów. 

4. Jednocześnie nacisnąć przyciski + , można powrócić do poprzedniego menu. 
 

13.2 DOSTĘP DO POZIOMU PR2 

 
Aby dostać się do parametrów zawartych w poziomie “Pr2”, musisz wprowadzić hasło.  
1. Wejdź do Pr1 (patrz rozdział wyżej), wybierz “Pr2” i wciśnij przycisk ; na wyświetlaczu pojawi się 

etykieta “PAS” oraz “0--” z migającym zerem. 

2. Użyj  lub  aby wpisać pierwszą cyfrę hasła. 
3. Zatwierdź, naciskając : cyfra przestaną migać, przejdziesz do kolejnej cyfry. 
4. Powtórz operację dla drugiej i trzeciej cyfry hasła. 
5. Po naciśnięciu  : jeżeli hasło było poprawnie wprowadzone, wyświetli się pierwszy parametr 

poziomu Pr2, jeżeli hasło nie było poprawnie wprowadzone wyświetli się komunikat “Pr2”. 

Jeżeli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 15 sekund, sterownik wyświetli temperaturę w komorze. 

HASŁO FABRYCZNE TO: 321 

 
UWAGA : możliwe jest ustawienie czy dany parametr ma być widoczny w poziomie Pr1, czy też nie, naciskając 

+ . 
Jeżeli parametr jest dostępny w Pr1, w poziomie Pr2 jego kod wyświetli się z punktem dziesiętnym 

 . 
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14. PARAMETERY 
Hy  Dyferencjał:  (0.1 do 12.0, co 0.1°C lub 1°F). Włączenie sprężarki dla SET + dyferencjał (Hy). Wyłączenie 

sprężarki, gdy temperatura osiągnie punkt nastawy (SET). 
AC Opó źnienie ponownego uruchomienia:  (0 do 30 min) minimalny czas pomiędzy kolejnymi 

uruchomieniami sprężarki. 
PAU Maksymalny czas stand-by: (0 do 60 min) po tym czasie sterownik ponownie włącza cykl. 
PFt Maksymalny akceptowalny czas trwania awarii zas ilania: (0 do 250 min) jeżeli czas jest krótszy od 

PFt, wówczas cykl uruchamia się ponownie od tego samego momentu, kiedy był zatrzymany, w 
przeciwnym razie cykl uruchamia się ponownie od początku bieżącej fazy.  

Con Czas działania spr ężarki przy bł ędzie czujnika:  (0 do 255 min) czas pracy sprężarki w przypadku błędu 
czujnika temperatury. Dla COn=0 przy błędzie czujnika sprężarka nie pracuje. 

CoF Czas wył ączenia spr ężarki przy bł ędzie czujnika:  (0 do 255 min) czas wyłączenia sprężarki w 
przypadku błędu czujnika temperatury. Dla COF=0 sprężarka cały pracuje w sposób ciągły. 

14.1 CZUJNIKI 

rPO  Kalibracja czujnika komory  
EPP Obecno ść czujnika parownika: (no; YES) 
EPO Kalibracja czujnika parownika  
i1P Obecno ść sondy ostrzowej 1: (no; YES,MP) jeżeli jest wybrany MP, oznacza to sonda ma 2 lub 3 punkty 

pomiarowe.  
i1o Kalibracja sondy ostrzowej 1  
i2P Obecno ść sondy ostrzowej 2: (no; YES,MP) jeżeli jest wybrany MP, oznacza to sonda ma 2 lub 3 punkty 

pomiarowe. 
i2o Kalibracja sondy ostrzowej 2  
i3P Obecno ść sondy ostrzowej 3: (no; YES,MP) jeżeli jest wybrany MP, oznacza to sonda ma 2 lub 3 punkty 

pomiarowe.  
i3o Kalibracja sondy ostrzowej 3  
rEM Wybór czujnika ko ńczącego cykl:  (iPt; rPt) iPt  = sonda ostrzowa; rPt  = czujnika komory. 
EPC Konfiguracja czujnika parownika:  (EP, CO) definiuje, czy czujnik służy do pomiaru temperatury 

parownika, czy temperatury skraplacza. 
i1c Konfiguracja sondy ostrzowej 1:  (i1, CO) definiuje, czy sona służy do pomiaru temperatury produktu, czy 

temperatury skraplacza. 
i2c Konfiguracja sondy ostrzowej 2:  (i2, CO) definiuje, czy sona służy do pomiaru temperatury produktu, czy 

temperatury skraplacza. 
i3c Konfiguracja sondy ostrzowej 3:  (i3, CO) definiuje, czy sona służy do pomiaru temperatury produktu, czy 

temperatury skraplacza. 

14.2 WYŚWIETLACZ 

CF Jednostki miary:  °C= Celsjusz; °F=Fahrenheit. 
rES Rozdzielczo ść pomiaru (dla °C):  in=całkowite; de=dziesiętne  
Lod Wy świetlanie górnego wy świetlacza: konfiguracja, wskazania którego czujnika moją być wyświetlane 

na górnym wyświetlaczu: rP= czujnik komory; EP= czujnik parownika. 
rEd Wyświetlacz X- REP: wyświetlenie wartości pomiaru, rP= czujnik komory; EP= czujnik parownika; 

i1P=sonda ostrzowa 1; i2P= sonda ostrzowa 2; i3P= sonda ostrzowa 3. 

14.3  WEJŚCIA CYFROWE 

d1P Polaryzacja czujnika drzwiowego (25-26):  (OP; CL) konfiguruje, kiedy wejście cyfrowe jest aktywne. 
OP= rozwarty; CL= zwarty. 

odC Status spr ężarki i wentylatora przy otwartych drzwiach:  no=  bez zmian; FAn=  wył. wentylatorów; 
CPr= wył. sprężarki; F_C= wyłączenie sprężarki i wentylatorów. 

doA Opó źnienie alarmu otwartych drzwi: (255= nie używany) opóźnienie pomiędzy wykryciem alarmu 
otwartych drzwi a jego sygnalizowaniem: zostaje wyświetlona wiadomość “dA” . Jeżeli doA=nu  alarm 
otwartych drzwi nie będzie sygnalizowany. 

dLc  Zatrzymanie odliczania działania cyklu podczas  otwartych drzwi: Y =odliczanie jest zatrzymane, gdy 
drzwi są otwarte; n= odliczanie nie jest zatrzymane, gdy drzwi są otwarte. 

rrd Uruchomienie wyj ść po alarmie otwartych drzwi: y =wyjścia wyłączone parametrem odC; n=bez zmian. 
d2F Drugie wej ście cyfrowe: (EAL; bAL) EAL= zewnętrzny alarm; bAL = alarm poważny, regulacja jest 

zatrzymana. 
d2P Biegunowo ść konfigurowalnego wej ścia cyfrowego (26-27):  (OP; CL): OP=rozwarty; CL=zwarty. 
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did Opó źnienie alarmu wej ścia cyfrowego: opóźnienie pomiędzy wykryciem alarmu a jego 
sygnalizowaniem. 

14.4 KONFIGURACJA PRZEKA ŹNIKÓW WIELOFUNKCYJNYCH 

oA1 Konfiguracja pierwszego przeka źnika dodatkowego (7-8): ALL= alarm; Lig= światło; AuS=drugi 
termostat; tMr=przekaźnik dodatkowy włączany z klawiatury; C2=druga sprężarka. 
oA2 Konfiguracja drugiego przeka źnika dodatkowego (1-2): ALL= alarm; Lig=  światło; AuS=  drugi 
termostat; tMr=przekaźnik dodatkowy włączany z klawiatury; C2= druga sprężarka. 
oA3 Konfiguracja trzeciego przeka źnika dodatkowego (9-10): ALL= alarm; Lig=  światło; AuS=  drugi 
termostat; tMr=przekaźnik dodatkowy włączany z klawiatury; C2= druga sprężarka. 

14.5 ZARZĄDZANIE DRUGĄ SPRĘŻARKĄ GDY OA1/OA2/0A3 = C2 

2CH Druga spr ężarka w trybie podtrzymania temperatury: jeżeli oAi=C2  wówczas punkt nastawy dla 
drugiej sprężarki w czasie cyklu wynosi: rS1,2,3 + OAS. 

 
 Cykl  Podtrzymanie  

2CH = C1 Sprężarka 1 oraz 2 Sprężarka 1  
2CH = C2 Sprężarka 1 oraz 2 Sprężarka 2 
2CH =1C2 Sprężarka 1 oraz 2 Sprężarka 1 oraz 2 

 
OAt  Opó źnienie wł ączenia drugiej spr ężarki:  opóźnienie pomiędzy włączeniem pierwszej a drugiej 

sprężarki 
OAS Punkty nastawy drugiej spr ężarki: wartość dodana do podstawowych punktów nastawy dla (rs1,2,3). 
OAH Dyferencjał dla wył ączenia drugiej spr ężarki: (zawsze ≠0) dyferencjał dla punktu nastawy dla drugiej 

sprężarki. O tyle musi wzrosnąć temperatura od drugiego punktu nastawy aby została włączona druga 
sprężarka. 

OAi  Wybór czujnika dla regulacji pracy drugiej spr ężarki:  rP = czujnik komory; EP= czujnik parownika; 
i1P= sonda ostrzowa 1; i2P= sonda ostrzowa 2; i3P= sonda ostrzowa 3. 

14.6 ZARZĄDZANIE PRZEKAŹNIKIEM DODATKOWYM 

OSt  Minutnik przeka źnika dodatkowego:  czas w którym przekaźnik dodatkowy jest włączony. Parametr jest 
używany, gdy oA1  lub oA2  lub oA3=tMr . 

OSS Punkt nastawy dla przeka źnika dodatkowego AUX: używany, gdy oA1  lub oA2  lub oA3=AUS.  
OSH Histereza dla przeka źnika dodatkowego AUX: (zawsze≠0) dyferencjał dla punktu nastawy dla 

przekaźnika dodatkowego, z OAH<0 dla aplikacji grzewczych, z OAH>0 dla aplikacji chłodniczych.   
OSi Wybór czujnika dla regulacji przeka źnika AUX:  rP =czujnik komory; EP=czujnik parownika; i1P=sonda 

ostrzowa 1; i2P= sonda ostrzowa 2; i3P= sonda ostrzowa 3. 

14.7 ODSZRANIANIE 

tdF Typ odszraniania:  rE= grzałką elektryczną; in= gorącym gazem. 
IdF Interwał pomi ędzy kolejnymi cyklami odszraniania:  określa czas jaki musi upłynąć pomiędzy kolejnymi 

cyklami odszraniania. 
dtE Temperatura ko ńca odszraniania:  określenie temperatury mierzonej czujnikiem parownika która 

spowoduje zakończenie odszraniania. Aktywne tylko gdy EPP=YES. 
MdF Maksymalny czas trwania odszraniania:  gdy EPP=no  (odszranianie czasowe) określa czas trwania 

odszraniania, gdy EPP=YES (odszranianie temperaturowe) określa maksymalny czas trwania 
odszraniania. Jeżeli MdF=0 odszranianie jest wyłączone. 

dFd  Temperatura wy świetlana podczas odszraniania:  rt= temperatura rzeczywista; it= temperatura 
początku odszraniania; SEt= punkt pracy; dEF=symbol „dEF”.  

Fdt Czas ociekania:  czas od zakończenia odszraniania do przywrócenia normalnej pracy układu. 
dAd  Maksymalne opó źnienie wy świetlania po odszranianiu:  określa maksymalny czas po zakończeniu 

odszraniania do przywrócenia wyświetlania temperatury w komorze. 

14.8 WENTYLATORY PAROWNIKA 

FnC Tryb pracy wentylatorów parownika podczas fazy podtrzymania:  
o-n= tryb ciągły, wyłączone podczas odszraniania; 
C1n= jednocześnie z pierwszą sprężarką, wyłączone podczas odszraniania;  
C2n= jednocześnie z drugą sprężarką, wyłączone podczas odszraniania;  
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Cn= razem ze sprężarką, wyłączone podczas odszraniania;  
o-Y= tryb ciągły, włączone w czasie odszraniania; 
C1y= jednocześnie z pierwszą sprężarką, włączone w czasie odszraniania;  
C2y= jednocześnie z drugą sprężarką, włączone w czasie odszraniania;  
Cy= jednocześnie ze sprężarkami, włączone w czasie odszraniania;  

FSt Temperatura wył ączenia wentylatorów:  używane tylko, gdy EPP=YES. nastawa temperatury czujnika 
parownika, powyżej której wentylatory są wyłączane. 

AFH Dyferencjał alarmu temperatury oraz wł ączania i wył ączania wentylatorów : Dyferencjał wyłączenia 
alarmu temperatury. Używany również do wznowienia pracy wentylatora, gdy zostanie osiągnięta 
temperatura FSt. 

Fnd Opó źnienie wł ączenia wentylatorów po odszranianiu:  czas pomiędzy zakończeniem odszraniania, a 
włączeniem wentylatorów. 

14.9 ALARMY TEMPERATUROWE 

ALU Alarm temperatury maksymalnej:  Alarm jest sygnalizowany po osiągnięciu progu SET+ALU  i 
odliczeniu czasu opóźnienia ALd . 

ALL Alarm temperatury minimalnej: Alarm jest sygnalizowany po osiągnięciu progu SET-ALL  i odliczeniu 
czasu opóźnienia ALd . 

ALd Opó źnienie alarmu temperaturowego:  opóźnienie czasowe pomiędzy nastaniem warunków 
alarmowych, a aktywacją alarmu. 

EdA Opó źnienie alarmu temperaturowego po odszranianiu:  odstęp czasu pomiędzy nastaniem warunków 
alarmowych po zakończeniu odszraniania, a rozpoczęciem sygnalizowania alarmu. 

tbA Wyciszenie sygnału alarmowego: Y = wyciszanie brzęczyka i deaktywowanie przekaźnika alarmowego; 
n=wyciszanie tylko brzęczyka. 

14.10 ALARM TEMPERATUROWY SKRAPLACZA  

Atc Alarm wysokiej temperatury skraplacza (temp. be zwzgl ędna): gdy czujnik temperatury skraplacza 
wykryje temperaturę za wysoką, następuje aktywacja alarmu. 

btc Alarm niskiej temperatury skraplacza (temp. bez wzgl ędna): gdy czujnik temperatury skraplacza 
wykryje temperaturę za niską, następuje aktywacja alarmu.  

dAc Opó źnienie alarmu temperaturowego skraplacza: gdy dAc=0 alarm jest wyłączony. 
HyA Histereza alarmu skraplacza: histereza alarmu Atc (wysokiej temperatury) lub btc (niskiej temperatury). 
bAc Wył ączenie spr ężarki przy alarmie Atc:  gdy alarm jest aktywny oraz bAc=n, urządzenie pracuje dalej; 

gdy bAc=Y, sprężarka wyłącza się. 
bLc Wył ączenie spr ężarki przy alarmie btc:  gdy alarm jest aktywny oraz bLc=n, urządzenie pracuje dalej; 

gdy bLc=Y, sprężarka wyłącza się. 
 

14.11 KONFIGURACJA KLAWISZY 

Konfiguracja klawisza b2 CHILL:  możliwe konfiguracje: NU, SSt, Cy1. 
Konfiguracja klawisza b3 FREEZE:  możliwe konfiguracje: NU, SCy, Cy2. 
Konfiguracja klawisza b4 AUX:  możliwe konfiguracje: NU, Lig, AuS, OnF, dEF, Prn. 
Konfiguracja klawisza b7 HARD:  możliwe konfiguracje: NU, Prn, Hrd, Cy3. 
Konfiguracja klawisza b8 ON/OFF:  możliwe konfiguracje: NU, AuS, OnF, Lig, dEF. 
 

14.12 GRZAŁKA KARTERU 

CCH Aktywacja funkcji opó źnienia wł ączenia regulacji :  funkcja pozwala zdecydować w jakich 
okolicznościach należy opóźnić włączenie sprężarki po przywróceniu zasilania. Te okoliczności to status 
schładzarki w momencie wyłączenia zasilania. Takie opóźnienie pozwala na wygrzanie grzałką 
elektryczną (gdy wpięta na stale do zasilania) karteru sprężarki.  

CCt Czas (opó źnienie) ogrzewania karteru:  regulacja zostanie aktywowana po upływie tego czasu od 
włączenia zasilania. Jeżeli CCt=0 wówczas opóźnienie po włączeniu zasilania nie jest brane pod uwagę, 
gdy przed wyłączeniem schładzarka realizowała cykl (chłodzenia/mrożenia) lub podtrzymanie temperatury. 
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14.13 REJESTR CYKLU 

Czas trwania cyklu jest zapisywany, tylko gdy cykl zakończył si ę automatycznie (wg temperatury lub 
czasu). Gdy cykl zako ńczony jest r ęcznie, dane nie s ą zapisywane. 
tCy Czas trwania ostatniego cyklu (tylko do odczytu). 
tP1 Czas trwania pierwszej fazy ostatniego cyklu (tylko do odczytu). 
tP2 Czas trwania drugiej fazy ostatniego cyklu (tylko do odczytu).   
tP3 Czas trwania trzeciej fazy ostatniego cyklu (tylko do odczytu).   

14.14 INNE 

Adr Adres sieciowy: 1 do 247. 
bUt Aktywacja brz ęczyka po zako ńczeniu cyklu:  (0 do 60 sek.; gdy 0 – brzęczyk będzie aktywny, aż do 

naciśnięcia przycisku na klawiaturze). 
tPb  Typ czujnika: pozwala na określenie typu użytego czujnika. ntC=NTC, PtC=PTC. 
rEL Wersja oprogramowania (tylko do odczytu).  
Ptb Tabela kodów parametrów (tylko do odczytu). 
 
 

15. ZARZĄDZANIE DRUKARK Ą 
 
XB590L  może być połączony z dedykowaną drukarką Dixell  poprzez wyjście RS232. 
Jest to możliwe, aby wydrukować zarejestrowane temperatury różnych sond podczas cyklu schładzania oraz 
czas trwania każdej fazy cyklu, a także cały okres jej trwania (data i czas, kiedy cykl działał). 
 
Uwaga!  Wyjście RS232 w sterowniku stanowi opcjonalne wyposażenie fabryczne. Przed zakupem sprawdź 
pełny kod sterownika i skontaktuj się ze sprzedawcą, czy zakupiony model posiada złącze RS232. 
 

15.1 XB07PR – (OPCJONALNIE AKCESORIA) 

 
 
Zestaw XB07PR zawiera:  

1. Drukarkę 
2. Zasilacz 
3. Przewody komunikacyjne 
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15.2 XB07PR – WYMIARY 
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15.3 XB07PR – MONTAŻ 

 
 

MONTAŻ NA ŚRUBACH  

 
 
 
 

WYMIARY OTWORU 

 

15.4 POŁĄCZENIE Z XB590L – XB07PR  
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15.5 USTAWIENIA DRUKARKI 

 
WŁĄCZENIE DRUKARKI 
 
Drukarka może zostać włączona za pomocą przycisku 

.  
 
DRUKOWANIE PARAMETRÓW 
Naciskając ten sam przycisk przez 5 sekund, wchodzi 
się do menu parametrów wydruku: 

itP: interwał drukowania: (0.1÷30.0 min; co 10s). 
PbP: Informacje do wydrukowania:  

iP: Tylko obecne sondy ostrzowe;  
rP: Tylko czujnik komory;  
irP: Tylko obecne sondy ostrzowe i czujnik 
komory;  
ALL: wszystkie czujniki;  

PAr: wydruk mapy parametrów; 
Cyc: wydruk parametrów związanych z 

ustawieniami cyklów 
PtH: yES = drukuj także  podczas fazy 

podtrzymania; no = nie drukuj podczas fazy 
podtrzymania. 

PrS: parametry poziomu Pr1 lub Pr2 
Pnu: numer cyklu: (0÷999) liczba wzrasta po 

każdym cyklu. 
 
 

 
 
 

16. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE 
 
Sterownik jest wyposażony w terminal zacisków śrubowych pozwalający na podłączanie przewodów o 
przekroju do 2,5 mm2. Terminale zasilania i obciążeń wyposażone są w konektory płaskie o szerokości 6,3 
mm. Przed podłączeniem przewodów należy upewnić się, że są zgodne z wymaganiami dla sterownika. 
Przewody zasilania należy układać oddzielnie od przewodów sygnałowych i przewodów dla urządzeń 
wykonawczych. Nie należy przekraczać maksymalnego dozwolonego obciążenia dla pojedynczego 
przekaźnika, w przypadku dużych obciążeń należy użyć przekaźników zewnętrznych. 
Uwaga! Maksymalne obci ążenie dla wszystkich przeka źników ł ącznie nie powinno przekracza ć 20A. 
 

16.1 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 komorze. 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.  
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17. TTL SIEĆ SZEREGOWA – DLA SYSTEMÓW MONITORINGU 
 
Złącze sterownika HOT KEY pozwala na szybkie załadowanie parametrów z klucza na sterownik i odwrotnie. 
Poprzez to samo złącze HOT KEY dostępna jest sieć szeregowa TTL, która pozwala za pośrednictwem 
zewnętrznego konwertera XJ485-CX na podłączenie XB590L do systemu monitoringu firmy Dixell (np. XWEB 
EVO). XB590L można również podłączyć do innego systemu monitoringu odczytującego dane w standardzie 
Modbus-Rtu. Dostępne są również modele XB590L z zabudowaną fabrycznie kartą RS485 i wtedy nie jest już 
potrzebna opcjonalna karta XJ485-CX podpinana do złącza HOT KEY. Dostępny jest również program 
narzędziowy Wizmate aby połączyć sterownik z komputerem. Wizmate jest bardzo przydatnym narzędziem dla 
producentów urządzeń z tym sterownikiem oraz dla serwisu. 
 
udostępniona poprzez złącze sterownika HOT KEY 
 

18. UŻYCIE KLUCZA “HOT KEY” 

18.1 JAK ZAPROGRAMOWA Ć STEROWNIK PRZY UŻYCIU HOT KEY (ZGRANIE) 

1. Wyłącz sterownik, za pomocą przycisku ON/OFF, odłącz przewód TTL, podłącz “Hot Key” , uruchom 
sterownik. 

2. Lista parametrów jest automatycznie zgrywana z “Hot Key”  do pamięci sterownika, pojawią się migające 
komunikaty “DoL” . Po 10 sek. sterownik wznowi działanie przy uwzględnieniu nowo wgranych 
parametrów. 

3. Wyłącz sterownik, odłącz “Hot Key”, podłącz przewód TTL i włącz sterownik. 
Na końcu transferu danych sterownik może wyświetlić następujące komunikaty: 

- End  – gdy programowanie przebiegło pomyślnie. Sterownik wznowi działanie przy uwzględnieniu 
nowo wgranych parametrów. 

- Err  – gdy programowanie nie przebiegło pomyślnie. W takim wypadku należy wyłączyć sterownik i 
włączyć go ponownie, gdy chcesz ponownie zgrać parametry na sterownik lub odłącz “Hot Key” , 
aby zakończyć czynność. 

18.2 JAK ZAPROGRAMOWA Ć HOT KEY ZE STEROWNIKA (WGRANIE) 

1. Wyłącz sterownik, za pomocą przycisku ON/OFF, odłącz przewód TTL, uruchom sterownik. 
2. Gdy sterownik jest włączony, podłącz “Hot Key” i naciśnij przycisk UP; the “UPL” pojawi się komunikat. 
3. Wciśnij przycisk SET, aby rozpocząć WGRANIE; pojawi się migający komunikat “UPL” . 
4. Wyłącz sterownik, odłącz “Hot Key”, podłącz przewód TTL i włącz sterownik. 
Na końcu transferu danych sterownik może wyświetlić następujące komunikaty: 

- End  – gdy programowanie przebiegło pomyślnie.  
- Err  – gdy programowanie nie przebiegło pomyślnie.   



 

1592006220 XB590L PL r1.0 03.07.2015 - beta DXL.docx  XB590L www.dixell-emerson.pl 29/32 

19. DANE TECHNICZNE 
 
Materiał obudowy: samogasnące tworzywo ABS. 
Obudowa: front 38x185 mm; głębokość 76 mm 
Montaż: montaż w panelu w otworze 150x31 mm, z śrubami 3 x 2mm, odległość między śrubami 165mm. 
Stopie ń ochrony: IP20 
Stopie ń ochrony dla frontu: IP65 (z uszczelką RG-L) 
Podł ączenia: zaciski śrubowe dla przewodów ≤2,5 mm2 + konektory płaskie szerokość 6,3mm 
Zasilanie: 230Vac ±10%, 50/60Hz, 110Vac ±10%, 50/60Hz 
Pobór mocy: 7VA maksymalnie 
Wyświetlacz : 3 cyfrowy, czerwone diody LED, wysokość 14,2 mm  
Wejścia : do 5 sond NTC lub PTC  
Wejście cyfrowe: drzwiowe lub konfigurowalne, bez napięciowe 
Przekaźniki: Maksymalny pr ąd na przeka źnikach MAX 20A 
 Sprężarka: SPST 20(8)A lub 8(3) A, 250Vac 
 Odszranianie:  8(3)A, 250Vac 
 Wentylator: SPST 8(3)A, 250Vac 
 Światło  : SPST 16(6)A, 250Vac 
 Aux1  : SPST 8(3)A, 250Vac 
 Aux2  : SPST 16(6)A, 250Vac 
Wyjście szeregowe:  RS232 dla drukarki XB05PR (opcja) 
Wyjście szeregowe:  RS485 dla systemu monitoringu, protokół MODBUS-RTU (opcja) 
Gromadzenie danych : pamięć stała (EEPROM). 
Typ działania: 1B 
Stopie ń zanieczyszczenia: normalny 
Klasa oprogramowania:  A  
Temperatura pracy: 0÷60 °C  
Temperatura składowania: -25÷60 °C.  
Wilgotno ść względna:  20÷85% (bez kondensacji) 
Zakres pomiaru i regulacji:  

NTC: -40÷110°C (-40÷230°F) 
PTC: -50÷150°C ( -55÷302°F)  

Rozdzielczo ść: 0,1 °C lub 1°C lub 1 °F (wybieralne).  
Dokładno ść (dla 25°C) :  ±0,5 °C ±1 
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20. FABRYCZNE WARTOŚCI PARAMETRÓW. 
 

Kod Wartość Poziom Opis  Zakres 

SEt 3 - - - Punkt nastawy -50.0 ÷ 50.0°C 

Pr2 - - - Pr1 Poziom Pr2 - 

Hy 2.0 Pr1 Dyferencjał 0.1 12.0°C 

AC 1 Pr2 Opóźnienie ponownego uruchomienia  0 ÷ 30 min 

PAU 0 Pr2 Maksymalny czas stand-by  0 ÷ 60 min 

PFt 15 Pr2 Maksymalny akceptowalny czas trwania awarii zasilania 0 ÷ 250 min 

Con 15 Pr2 Czas działania spręż. przy błędzie sondy 0 ÷ 250 min 

COF 10 Pr2 Czas wył. spręż. przy błędzie sondy 0 ÷ 250 min 

rPo 0.0 Pr2 Kalibracja czujnika termostatu -12.0 ÷ 12.0°C 

EPP YES Pr2 Obecność czujnika parownika n; Y 

EPo 0.0 Pr2 Kalibracja czujnika parownika -12.0 ÷ 12.0°C 

i1P YES Pr2 Obecność sondy ostrzowej 1 n; Y 

i1o 0.0 Pr2 Kalibracja sondy ostrzowej 1 -12.0 ÷ 12.0°C 

i2P n Pr2 Obecność sondy ostrzowej 2 n; Y 

i2o 0 Pr2 Kalibracja sondy ostrzowej 2 -12.0 ÷ 12.0°C 

i3P n Pr2 Obecność sondy ostrzowej 3 n; Y 

i3o 0 Pr2 Kalibracja sondy ostrzowej 3 -12.0 ÷ 12.0°C 

rEM iPt Pr2 Wybór czujnika kończącego cykl iPt; rPt 

CF °C Pr2 Jednostki pomiaru temperatury °C; °F 

rES dE Pr2 Rozdzielczość (dla °C): in; dE 

Lod rP Pr2 Wyświetlanie górnego wyświetlacza rP;EP 

rEd rP Pr2 Wyświetlacz X-REP rP; EP;  tiM; i1P; i2P; i3P 

d1P cL Pr2 Polaryzacja czujnika drzwiowego OP; CL 

odC F-C Pr2 Status sprężarki i wentylatora przy otwartych drzwiach no; FAn; CP; F-C 

doA 5 Pr2 Opóźnienie alarmu otwartych drzwi 0 ÷ 254 min, 255=nu 

dLc Y Pr2 Przerwanie odliczania trwania cyklu przy otwartych drzwiach n; Y 

rrd Y Pr2 
Czy wznowienie regulacji przy aktywacji alarmu otwartych 
drzwi 

n; Y 

d2F EAL Pr2 Funkcja drugiego wyjścia cyfrowego EAL; bAL 

d2P cL Pr2 Polaryzacja wejścia cyfrowego OP; CL 

did 5 Pr2 Opóźnienie alarmu wejścia cyfrowego 0 ÷ 255min 

oA1 tMr Pr2 Konfiguracja pierwszego przekaźnika dodatkowego ALL;  Lig; AUS; C2; tMr 

oA2 ALL Pr2 Konfiguracja drugiego przekaźnika dodatkowego ALL;  Lig; AUS; C2; tMr 

oA3 Lig Pr2 Konfiguracja trzeciego przekaźnika dodatkowego ALL;  Lig; AUS; C2; tMr 

2CH C1 Pr2 
Logika działania drugiej sprężarki w trybie podtrzymania 
temperatury w schładzarce 

C1; C2; 1C2 

OAt 3 Pr2 Opóźnienie włączenia drugiej sprężarki  0 ÷ 255 min 

OAS 0.1 Pr2 Punkty nastawy dla drugiej sprężarki -50.0 ÷ 50.0°C 

OAH 2.0 Pr2 Dyferencjał sterowania dla drugiej sprężarki -12.0 ÷ 12.0°C 

OAi rP Pr2 Wybór czujnika dla sterowania drugą sprężarką rP; EP; i1P; i2P; i3P 

OSt 0 Pr2 Minutnik przekaźnika AUX  0 ÷ 255 min 

OSS 0 Pr2 Punkt nastawy dla przekaźnika AUX  -50.0 ÷ 50.0°C 

OSH 2.0 Pr2 Histereza dla przekaźnika AUX  -12.0 ÷ 12.0°C 

OSi rP Pr2 Wybór czujnika dla regulacji przekaźnika AUX rP; EP; i1P; i2P; i3P 

tdF rE Pr2 Typ odszraniania rE; in 

idF 6.0 Pr2 Interwał pomiędzy odszranianiami  0.1 ÷ 24h00min 

dtE 8 Pr2 Temperatura końca odszraniania -50.0 ÷ 50.0°C 

MdF 20 Pr2 Maksymalny czas odszraniania 0 ÷ 255 min 

dFd rt Pr2 Wskazanie wyświetlacza podczas odszraniania rt; it; SET; dEF 

Fdt 0 Pr2 Czas ociekania 0 ÷ 60 min 
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Kod Wartość Poziom Opis  Zakres 

dAd 20 Pr2 
Maksymalne opóźnienie wskazywania faktycznej temperatury 
w schładzarce po odszranianiu 

0 ÷ 120 min 

FnC c_n Pr2 
Tryb pracy wentylatora podczas fazy podtrzymania 
temperatury 

o-n; C1n; C2n; Cn; o-Y; C1Y; 
C2Y; Cy 

FSt 30 Pr2 Temperatura zatrzymania wentylatora -50.0 ÷ 50.0°C 

AFH 2.0 Pr2 
Dyferencjał wyłączenia alarmu temperatury oraz załaczania i 
wyłączania wentylatora parownika 

0.1 ÷ 25.0°C 

Fnd 2 Pr2 Opóźnienie wentylatora po odszranianiu 0 ÷ 255 min 

ALU 30 Pr2 Alarm temperatury maksymalnej 1.0 ÷ 50.0°C 

ALL 30 Pr2 Alarm temperatury minimalnej 1.0 ÷ 50.0°C 

ALd 15 Pr2 Opóźnienie alarmu temperatury 0 ÷ 255 min 

EdA 30 Pr2 Opóźnienie alarmu temperaturowego po odszranianiu 0 ÷ 255 min 

tBA Y Pr2 Wyłączenie sygnału alarmowego (przekaźnika) n; Y 

tCy - - - Pr1 Czas trwania ostatniego cyklu Tylko do odczytu 
tP1 - - - Pr1 Czas trwania pierwszej fazy ostatniego cyklu Tylko do odczytu 
tP2 - - - Pr1 Czas trwania drugiej fazy ostatniego cyklu Tylko do odczytu 
tP3 - - - Pr1 Czas trwania trzeciej fazy ostatniego cyklu Tylko do odczytu 
Adr 1 Pr2 Adres sieciowy 0 ÷ 247 

bUt 2 Pr2 Aktywacja brzęczyka po zakończeniu cyklu 0 ÷ 60 sek. 

tPb ntC Pr2 Typ czujników ntC; PtC 

rEL 3.0 Pr2 Wersja oprogramowania Tylko do odczytu 

Atc 150 Pr2 Alarm wysokiej temperatury skraplacza (temp. bezwzględna) +50 ÷ +150°C 

btc 10 Pr2 Alarm niskiej temperatury skraplacza (temp. bezwzględna) +10 ÷ +80°C 

dAc 0 Pr2 Opóźnienie alarmu temperaturowego skraplacza 1 ÷ 250 sek. (0=nu) 

HyA 5.0 Pr2 Histereza alarmu skraplacza (wysokiej lub niskiej temperatury)  0.1 ÷ 12.0°C 

bAc n Pr2 Wyłączenie sprężarki przy aktywnym alarmie Atc n; Y 

bLc n Pr2 Wyłączenie sprężarki przy aktywnym alarmie btc n; Y 

EPC EP Pr2 Konfiguracja czujnika parownika EP, Co 

i1c i1 Pr2 Konfiguracja sondy ostrzowej 1 i1, Co 

i2c i2 Pr2 Konfiguracja sondy ostrzowej 2 i2, Co 

i3c i3 Pr2 Konfiguracja sondy ostrzowej 3 i3, Co 

b2 Cy1 Pr2 Konfiguracja przycisku 2 nu, SSt, Cy1 

b3 Cy2 Pr2 Konfiguracja przycisku 3 nu, SCy, Cy2 

b4 Aus Pr2 Konfiguracja przycisku 4 nu, Lig, AuS, OnF, dEf, Prn 

b7 Hrd Pr2 Konfiguracja przycisku 7 nu, Prn, Hrd, Cy3 

b8 OnF Pr2 Konfiguracja przycisku 8 nu, AuS, OnF, Lig, dEf 

CCH OFF Pr2 
Sposób nadzorowania grzałki karteru (opóźnienia włączenia 
regulacji po przywróceniu zasilania)  

Only-OFF, ALL 

CCt 0 Pr2 
Czas opóźnienia grzałki karteru (opóźnienia włączenia 
regulacji po przywróceniu zasilania) 

0 ÷ 250 min (0=nu) 

Ptb 1 Pr2 Numer mapy parametrów Tylko do odczytu 

dP2 - - - Pr2 
Wyświetlenie czujnika parownika (jeżeli czujnik jest 
skonfigurowany) 

Tylko do odczytu 

dP3 - - - Pr2 
Wyświetlenie czujnika skraplacza (jeżeli czujnik jest 
skonfigurowany) 

Tylko do odczytu 
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Menu parametrów drukarki 

itP 10 Interwał drukowania od 1 do 180 

PbP irP Informacje do wydrukowania iP; rP; irP; ALL 

PAr - - - Wydruk parametrów --------------------- 

CyC - - - Wydruk parametrów związanych z ustawieniami cyklów --------------------- 

PtH Y Drukowanie podczas fazy podtrzymania temperatury n - Y 

Pnu - - - Numer cyklu Tylko do odczytu 

 

20.1 CYKLE CHŁODZENIA 

 
Cy1:  Lekkie chłodzenie i faza podtrzymania 
Cy2: Lekkie mrożenie i faza podtrzymania 
Cy3:  Mocne chłodzenie i faza podtrzymania 
Cy4:  Mocne mrożenie i faza podtrzymania 

 
 

Kod CY1 CY2 CY3 CY4 Opis parametrów 

cyS tEP tEP tEP tEP Ustawienie cyklu 

dbC no no no no Odszranianie przed cyklem 

iS1 3 3 10 -18 Punkt nastawy dla sondy ostrzowej temperatury produktu 
podczas pierwszej fazy 

rS1 0.0 0.0 -20.0 -35.0 Punkt nastawy dla czujnika temperatury komory podczas 
pierwszej fazy 

Pd1 01:30 02:00 01:00 02:00 Maksymalny czas trwania pierwszej fazy 

iS2 3 -18 3 -18 
Punkt nastawy dla sondy ostrzowej temperatury produktu 
podczas drugiej fazy 

rS2 0.0 -35.0 0.0 -35.0 
Punkt nastawy dla czujnika temperatury komory podczas 
drugiej fazy 

Pd2 OFF 02:00 00:30 OFF Maksymalny czas trwania drugiej fazy 

iS3 3 3 3 -18 
Punkt nastawy dla sondy ostrzowej temperatury produktu 
podczas trzeciej fazy 

rS3 0.0 0.0 0.0 -35.0 
Punkt nastawy dla czujnika temperatury komory podczas 
trzeciej fazy 

Pd3 OFF OFF OFF OFF Maksymalny czas trwania trzeciej fazy 

dbH yes yes yes yes Odszranianie przed fazą podtrzymania 

HdS 2.0 -20.0 2.0 -20.0 Punkt nastawy czujnika temperatury komory w fazie 
podtrzymania 

 
 


