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Sterownik cyfrowy z zarz ądzaniem odszranianiem i 
wentylatorami

XR70C– XR70D – XR72C

1. UWAGI OGÓLNE

1.1 PRZECZYTAJ PRZED RZOPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA  
• 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.

• 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
zasilających bez przecinania się i przeplatania. 

• W przypadku zastosowań przemysłowych, ze względu występowania obciążeń indukcyjnych,
może okazać się konieczne zastosowanie filtrów (model FT1) 

2. OPIS OGÓLNY
Modele XR70C oraz XR72C, o wymiarach 32x74mm oraz model XR70D przeznaczony do montażu 
na szynę, są mikroprocesorowymi sterownikami, przeznaczonymi do aplikacji z wentylatorami o 
średniej lub niskiej temperaturze działania. Posiadają trzy wyjścia przekaźnikowe dla sterowania 
sprężarką, wentylatorami oraz odszranianiem które może być realizowane grzałkami elektrycznymi 
lub gorącym gazem. XR70C oraz XR70D posiadają czwarte, alarmowe, wyjście przekaźnikowe. 
XR72C posiada czwarte wyjście przekaźnikowe dla sterowania pracą drugiej sprężarki. Sterowniki 
posiadają również dwa wejścia dla czujników NTC lub PTC, jedno dla regulacji temperatury, drugie 
dla czujnika umieszczonego na parowniku w celu kontroli odszraniania i zarządzania wentylatorami. 
Sterownik jest w pełni programowalny poprzez parametry które mogą być łatwo ustalone przy 
pomocy przycisków sterownika. 

3. REGULACJA

3.1 SPRĘŻARKA 

Regulacja jest przeprowadzana na 
podstawie pomiaru temperatury mierzonej 
czujnikiem z uwzględnieniem dyferencjału 
punktu nastawy: w przypadku gdy 
temperatura wzrasta i osiąga wartości 
punktu nastawy + wartość dyferencjału 
sprężarka jest włączana i wyłączana gdy 
pomiar osiągnie wartość punktu nastawy. 

W przypadku błędu działania czujnika temperatury czas pracy sprężarki jest określany poprzez 

parametry “COn” oraz “COF”. 

3.2 ZARZĄDZANIE DRUGĄ SPRĘŻARKĄ – XR72C TYLKO 
Przekaźnik drugiej sprężarki jest uruchamiany równolegle z przekaźnikiem sprężarki pierwszej. 
Istnieje możliwość ustalenia czasu opóźnienia parametrem AC1. Obie sprężarki są wyłączane w tym 
samym momencie. 

3.3 DEFROST 
Dostępne są dwa tryby odszraniania ustalane parametrem „tdF”: odszranianie grzałkami 
elektrycznymi (tdF=EL) lub gorącym gazem (tdF=in). Pozostałe parametry są używane do kontroli 
interwału pomiędzy kolejnymi odszranianiami (ldF), maksymalnego czasu trwania odszraniania 
(MdF) oraz dwóch modeli odszraniania: temperaturowego (kontrola na podstawie sygnału z czujnika 
parownika (P2P)) i czasowego. 
Po zakończeniu odszraniania rozpoczyna się odliczanie czasu ociekania, jego wartość jest ustalana 
parametrem FSt. Dla FSt=0 ociekanie jest nieaktywne. 

3.4 WENTYLATORY PAROWNIKA 
Parametr FC determinuje działanie wentylatorów parownika: 

FC=cn →→→→ oznacza włączanie i wyłączanie wraz ze sprężarką, bez działania podczas odszraniania

FC=on →→→→ wentylatory działają nawet przy wyłączonej sprężarce i nie działają  podczas odszraniania
Po odszranianiu następuje opóźnienie włączenia wentylatora (ociekanie) określone parametrem „Fd” 

FC=cy →→→→ oznacza włączanie i wyłączanie wraz ze sprężarką i działanie podczas odszraniania

FC=oY →→→→ oznacza ciągłe działanie wentylatora, również podczas odszraniania
Dodatkowy parametr „FSt” pozwala na ustawienie temperatury mierzonej czujnikiem temperatury 
parownika, powyżej której wentylatory są wyłączone. Zapewnia to nawiewanie powietrza tylko 
wówczas gdy jego temperatura jest niższa niż punkt nastawy „FSt”. 

3.4.1 Wymuszenie aktywacji wentylatorów  
Funkcja regulowana parametrem Fct jest zaprojektowana dla zapobiegania krótkim cyklom pracy 
wentylatorów, które mogą wystąpić po włączeniu sterownika lub po odszranianiu, gdy powietrze z 
pomieszczenia ogrzewa parownik. 
Działanie: jeśli różnica temperatur zmierzonych czujnikiem parownika i czujnikiem pomieszczenia 
jest większa niż wartość parametru Fct wentylatory są włączane. 
Dla Fct=0 funkcja jest nieaktywna. 

4. PANEL PRZEDNI

XR70C – XR72C                                                                     XR70D  
SET: Wyświetlenie punktu nastawy, w trybie programowania wybór parametru i potwierdzenie 

wprowadzonych zmian 

(DEF) Rozpoczęcie ręcznego odszraniania 

oooo (UP): W trybie programowania przewijanie listy parametrów lub zwiększanie wartości.. 

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

KOMBINACJE PRZYCISKÓW: 

oooo+ nnnn Zablokowanie lub odblokowanie klawiatury

SET + nnnn Wejście do trybu programowania 

SET + oooo    Powrót do wyświetlania temperatury otoczenia. 

4.1 SYMBOLE EKRANU STEROWNIKA  

Znaczenie każdego z symboli jest opisane w poniższej tabeli: 

LED MODE FUNCTION 
WŁ Sprężarka aktywna 

Miganie - Faza programowania (miga razem z: ) 

- Aktywacja zapobiegania krótkim cyklom pracy 

WŁ Aktywne odszranianie 

Miganie - Faza programowania (miga razem z: ) 

- Aktywne ociekanie 

WŁ Aktywacja wyjścia wentylatora  

Miganie Opóźnienie wł. wentylatora po odszranianiu  

WŁ Aktywny alarm temperaturowy 

5. CZAS TRWANIA I REJESTRACJA ALARMU TEMPERATUROWEGO
(HACCP) 
Sterownik sygnalizuje i 
rejestruje alarmy 
temperaturowe  wraz z 
czasem ich trwania i 
maksymalną osiągniętą 
wartością. Patrz wykres. 

ALARM WYSOKIEJ TEMPERATURY  

5.1 JAK WYŚIWETLIĆ CZAS TRWANIA ALARMU I TEMPERATURY MAKS I MIN  
Jeśli dioda alarmu jest włączona oznacza to że miała miejsce sytuacja alarmowa. Aby wyświetlić 
rodzaj alarmu, oraz min i maks osiągnięte temperatury i czas jego trwania należy:  
1. Nacisnąć strzałkę w dół
2. Na ekranie pojawi się informacja :
„HAL” dla alarmu wysokiej temperatury („LAL” dla niskiej temperatury), wraz z wartością 

temperatury: minimalnej lub maksymalnej.
Następnie pojawi się komunikat „tiM” (tiMe) wraz z czas oznaczającym trwanie warunków 

alarmowych w gg:mm. 
3. Następnie sterownik ponownie wyświetli temperaturę.
Uwaga1: Jeśli alarm jest ciągle aktywny funkcja „tiM” pokaże tylko część czasu trwania alarmu. 

Uwaga2: alarm jest zapisywany po powrocie normalnych warunków temperaturowych. 

5.2 JAK SKASOWAĆ ALARM ZAPISANY LUB NADAL AKTYWNY 
1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk  SET przez około 3 sek, przy wyświetlonym alarmie 

zapisanym w pamięci (pojawi się komunikat rSt) 
2. Potwierdzenie kasowania jest komunikowane poprzez miganie komunikatu :rSt: a

następnie powrót do wyświetlania temperatury. 

6. GŁÓWNE FUNKCJE

6.1 JAK WYŚWIETLIĆ PUNKT NASTAWY  
1. Naciśnij krótko przycisk SET, na ekranie pojawi się wartość punktu

nastawy;
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2. Naciśnij krótko przycisk SET lub poczekaj 5 sek aby powrócić do ekranu standardowego. 

6.2 JAK ZMIENIĆ PUNKT NASTAWY  
1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk SET przez 2 sek aby zmienić wartość punktu nastawy; 

2. Na ekranie pojawi się wartość punktu nastawy, symbol  LED zacznie migać; 

3. Aby zmienić wartość należy użyć przycisków o o o o lub nnnn. 
4. Aby zatwierdzić wprowadzone zmiany należy nacisnąć przycisk SET lub odczekaj 10 sek. 

6.3 JAK URUCHOMIĆ RĘCZNE ODSZRANIANIE 

 

Naciśnij przycisk DEF  przez minimum 2 sek  - rozpocznie się ręcznie 
uruchomione odszranianie 

6.4 JAK ZMIENIĆ WARTOŚĆ PARAMETRU  

Aby zmienić parametry: 

 

1. Przejść do programowania wciskając jednocześnie przyciski SET+ 

 przez 3 sek (pojawią się migające symbole  oraz ). 

2. Wybrać żądany parametr  
3. Nacisnąć “SET” aby wyświetlić jego wartość (migać będzie jedynie 

symbol: ). 

4. Zmienić wartość za pomocą przycisków  i/lub . 
5. Nacisnąć “SET” aby potwierdzić wprowadzoną wartość i przejść do następnego parametru. 
6. Aby zakończyć: naciśnij jednocześnie SET+  lub odczekaj 15 sek bez wciskania przycisków. 
7. Uwaga: wartość jest zapisana nawet jeśli nastąpi wyjście w wyniku upłynięcia czasu 15 sek. 

6.5 MENU UKRYTE  

Menu ukryte zawiera wszystkie parametry sterownika. 

6.5.1 HOW TO ENTER THE HIDDEN MENU 

 

1. Przejdź do trybu programowania naciskając SET+  przez 3 (migać 

będą: LED 1 oraz ). 

2. Zwolnij przyciski i wciśnij ponownie SET+  przez więcej niż 7 sek  
3. Pojawi się symbol Pr2 wyświetlony bezpośrednio po parametrze Hy.. 

UZYSKANO DOSTĘP DO MENU UKRYTEGO. 

4. Wybierz żądany parametr  

5. Naciśnij “SET” aby wyświetlić wartość parametru (migać będzie jedynie symbol: ). 

6. Użyj  lub  aby zmienić wartość. 
7. Naciśnij “SET” aby zapisać nowo wprowadzoną wartość i przejść do następnego parametru. 
Aby wyjść: Naciśnij SET+  lub odczekaj 15 s bez wciskania jakiegokolwiek przycisku. 
UWAGA: wartości są zapisywane nawet jeśli wyjście z menu nastąpiło w wyniku upłynięcia czasu 15 
sek. 

6.5.2 JAK PRZENIEŚĆ PARAMETR Z MENU UKRYTEGO DO MENU 
PODSTAWOWEGO I ODWROTNIE. 
Każdy z parametrów obecnych w menu ukrytym może być przeniesiony do menu podstawowego 
(poziomu użytkownika) poprzez wciśnięcie przycisków SET+ . Jeśli parametr jest widoczny w 
menu użytkownika to oznaczony jest przecinkiem części dziesiętnych. 

6.6 BLOKOWANIE KLAWIATURY 

 
1.  Wciśnij i przytrzymaj przez minimum 3 sek przyciski  oraz . 

2.  Pojawi się komunikat “POF” oznaczający blokadę klawiatury. Możliwe jest jedynie 
wyświetlenie punktu nastawy oraz wartości maks i min zapisanych temperatur.  

3.  Naciśnięcie przycisku przez więcej niż 3 sek spowoduje pojawienie się komunikatu POF. 

6.7 ODBLOKOWANIE KLAWIATURY 

Wciśnij i przytrzymaj przez minimum 3 sek przyciski  oraz , pojawi się komunikat “Pon” 

6.8 CYKL PRACY CIĄGŁEJ 

 

Jeśli odszranianie nie jest aktywne możliwe jest aktywowanie cyklu 

pracy ciągłej poprzez wciśnięcie i przetrzymanie przycisku “oooo” przez 
około 3 sek. 

W tym trybie sprężarka pracuje w sposób ciągły przez czas ustalony parametrem “CCt”. Cykl 
może być przerwany przed upływem tego czasy przy użyciu przycisku który go aktywuje 
(wciśnięcie przez około 3 sek) 

7. PARAMETRY 
UWAGA: Parametry oznaczone kropką są zawarte w mwnu ukrytym   
REGULACJA 

• Hy Dyferencjał: (0,1°C ÷ 25,5°C / 1°F ÷ 255°F) Dyferencjał punktu nastawy. 
Włączenie sprężarki dla  PUNKT NASTAWY + dyferencjał (Hy). Wyłączenie sprężarki 
gdy temperatura osiągnie punkt nastawy. 

• LS Minimum PKT NASTAWY: (-50°C÷SET/-58°F÷SET): Ustala min wartość pkt. 
nastawy  

• US Maksimum PKT NASTAWY: (SET÷110°C/ SET÷230°F). Ustala maks wartość 
pkt. nastawy. 

Ot Kalibracja pierwszego czujnika: (-9.9÷9.9°C / -17°F ÷ 17°F) regulacja 
przesunięcia wartości pomiaru. 
P2P Obecność czujnika parownika: n= brak; y= odszranianie temperaturowe. 

• OE Kalibracja czujnika parownika: (-12.0÷12.0°C; -120÷120°F). regulacja 
przesunięcia wartości pomiaru. 

• OdS  Opóźnienie aktywacji wyjść: (0÷255min) Funkcja aktywna przy uruchomieniu 
urządzenia, blokująca aktywacje jakichkolwiek wyjść w czasie liczonym od uruchomienia 
ustalonym tym parametrem. 

AC  Opóźnienie ponownego uruchomienia: (0÷50 min) minimalny czas pomiędzy kolejnymi 
uruchomieniami sprężarki. 

AC1 2nd Opóźnienie dla drugiej sprężarki przy włączeniu (tylko dla XR72C). (0÷255s) 
Okres czasu pomiędzy włączeniem pierwszej i drugiej sprężarki. 

• CCt Czas działania sprężarki w cyklu pracy ciągłej: (0.0÷24.0h; res. 10min) Pozwala 
na ustalenia długości cyklu pracy ciągłej: sprężarka pracuje bez przerwy przez czas 
określony parametrem CCt, może być używane gdy pomieszczenie zostało wypełnione 
świeżymi produktami. 

•  COn Czas działania sprężarki przy błędzie czujnika: (0÷255 min) czas pracy 
sprężarki w przypadku błędu czujnika temperatury. Dla COn=0 przy błędzie czujnika 
sprężarka nie pracuje. 

• COF  Czas wyłączenia sprężarki przy błędzie czujnika: (0÷255 min) czas wyłączenia 
sprężarki w przypadku błędu czujnika temperatury. Dla COF=0 sprężarka cały pracuje w 
sposób ciągły. 

WYŚIWETLACZ 

• CF Jednostki miary: (°C÷°F) °C =Celsius; °F =Fahrenheit. UWAGA: Po zmianie 
jednostki miary konieczne jest sprawdzenie wartości punktu nastawy oraz parametrów 
Hy, LS, US, oE, o1, AU, AL i ich modyfikacja jeśli jest to konieczne. 

rES Rozdzielczość pomiaru (tylko dla °C): (w = 1°C; dE = 0.1 °C) pozwala na 
wyświetlenie wartości dziesiętnych. 

• Lod Ekran główny: (P1 ÷ P2) P1= czujnik termostatu; P2= czujnik parownika. 

ODSZRANIANIE 
tdF  Typ odszraniania: (EL – in) EL= grzałka; in= gorącym gazem; 
dtE Temperatura końca odszraniania: (-50÷50 °C/ -58÷122°F) (aktywne tylko gdy EdF=Pb) 

wówczas określa temperaturę czujnika parownika przy której zakończone zostanie 
odszranianie. 

IdF  Interwał odszraniania:: (0÷120h) Określa ilość czasu odliczaną przed rozpoczęciem 
kolejnego cyklu odszraniania. 

MdF  (Maksymalny) czas odszraniania: (0÷255min) gdy P2P=n, (bez czujnika parownika: 
odszranianie czasowe) określa czas trwania odszraniania, gdy P2P=y (odszranianie 
temperaturowe) określa maksymalny czas trwania odszraniania. Dla MdF=0 odszranianie jest 
wyłączone. 

• dSd Opóźnienie odszraniania: ( 0÷99min) Funkcja przydatna gdy konieczne jest określenie 
równych momentów rozpoczęcia odszraniania dla ograniczenia ogrzania układu wielu 
parowników 

• dFd  Ekran podczas odszraniania: rt= temperatura rzeczywista; it= temp na początku 
odszraniania; SP= Punkt Nastawy; dF= symbol dF. 

• dAd Opóźnienie wyświetlenia temperatury po odszranianiu: (0÷255min). Określa 
maksymalny czas pomiędzy końcem odszraniania a powrotem ekranu do wyświetlania 
rzeczywistej temperatury komory chłodniczej. 

•  Fdt Czas ociekania: (0120 min) Okres czasu pomiędzy osiągnięciem temperatury 
zakończenia odszraniania a powrotem do normlanego trybu regulacji. Ten czas pozwalana na 
spłynięcie wody z wymiennika, która inaczej może powodować powstawanie lodu na jego 
powierzchni 

• dPo Odszranianie przy włączeniu zasilania: (y = niezwłocznie; n = po czasie IdF) 

• dAF Opóźnienie odszraniania po cyklu pracy ciągłej: (023.5h) czas od cyklu szybkiego 
mrożenia a odszranianiem po tym cyklu. 

WENTYLATORY 
FnC Tryb pracy wentylatorów: C-n= razem ze sprężarką, wyłączone podczas odszraniania;  

o-n = tryb ciągły, wyłączone podczas odszraniania;  
C-Y = jednocześnie ze sprężarkami, włączone w czasie odszraniania 
o-Y = tryb ciągły, włączone w czasie odszraniania. 

Fnd Opóźnienie włączenia wentylatorów po odszranianiu: (0÷255 min) czas pomiędzy 
zakończeniem odszraniania a włączeniem wentylatorów 

Fct Dyferencjał temperatury zapobiegający krótkim cyklom pracy wentylatora (0÷59°C; Fct=0 
funkcja wyłączona).Jeśli różnica temperatur pomiędzy parownikiem a pomieszczeniem jest 
większa niż wartość Fct wentylatory są włączane. 

FSt Temperatura wyłączenia wentylatorów: (-50÷50°C/122°F) nastawa temperatury czujnik 
parownika powyżej której wentylatory są wyłączane. 

ALARMY 
• ALC  Konfiguracja alarmów temperaturowych: (Ab; rE) 

Ab= temperatura absolutna: alarm temperaturowy jest określony poprzez wartości ALL oraz 
ALU. rE= alarmy temperaturowe są określone względem punktu nastawy. Alarm temperaturowy jest 
aktywowany gdy temperatura przekroczy wartości: „PKT Nastawy +ALU”, lub „PKT Nastawy-ALL” 
ALU  Alarm temperatury Maksymalnej: (PKT Nastawy÷110°C; PKT Nastawy÷230°F)po 

osiągnięciu temperatury alarm jest aktywowany z uwzględnieniem opóźnienia “ALd”. 
ALL Alarm temperatury Minimalnej: (-50.0 ÷ PKT Nastawy °C; -58÷230°F) po osiągnięciu 

temperatury alarm jest aktywowany z uwzględnieniem opóźnienia “ALd”. 

• Opóźnienie alarmu temperaturowego ALd: (0÷255 min) opóźnienie czasowe pomiędzy 
nastaniem warunków alarmowych a aktywacją alarmu.  

• dAO Opóźnienie alarmu temperaturowego przy włączeniu: (od 0.0 min do 23.5h) okres 
czasu pomiędzy nastaniem warunków alarmowych po włączeniu urządzenia a 
sygnalizowaniem alarmu. 

• tbA Ręczna dezaktywacja przekaźnika alarmowego (tylko dla XR70C): (y = podczas 
aktywnego alarmu ,wyłączenie przekaźnika poprzez wciśnięcie przycisku; n =Przekaźnik 
alarmowy jest aktywny przez cały czas trwania alarmu). 

• AoP Polaryzacja przekaźnika alarmowego (tylko dla XR70C): CL = przekaźniki 1-5 są 
zwarte gdy alarm jest aktywny. oP = przekaźniki 1-5 są rozwarte gdy alarm jest aktywny 

WEJŚCIA CYFROWE 
i1P Polaryzacja wejść cyfrowych : oP: wejście cyfrowe aktywne gdy zestyk rozwarty; CL: 

wejście cyfrowe aktywne gdy zestyk zwarty. 
i1F Konfiguracja wejść cyfrowych: EAL= alarm zewnętrzny: wyświetlenie komunikatu:  “EA”; 

bAL= poważny alarm, wyświetlenie komunikatu “CA”; PAL = alarm presostatu; dor= czujnik otwarcia 
drzwi; dEF= aktywacja odszraniania; LHt =nie aktywny; Htr= odwrócenie obiegu (chłodzenie-
grzanie) 
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did: (0÷255 min) dla i1F= EAL lub i1F = bAL opóźnienie alarmu wejścia cyfrowego: 

opóźnienie pomiędzy wykryciem alarmu a jego sygnalizowaniem. 
dla i1F= dor: opóźnienie sygnalizacji alarmu otwartych drzwi  
dla i1F = PAL: czas dla zliczania interwencji presostatu: Czas dla zliczania ilości 
interwencji presostatu 

nPS Ilość interwencji presostatu: (0 ÷15) Ilość interwencji presostatu w czasie określonym 
przez “did” po których następuje aktywacja alarmu (I2F= PAL).  
Jeśli ilość aktywacji nPS w czasie did zostanie osiągnięta, należy wyłączyć i 
włączyć sterownik aby powrócić do normalnego trybu regulacji. 

• odc Status sprężarki I wentylatora przy otwartych drzwiach: no= bez zmian; Fan = wył. 

wentylatorów; cPr =wył. sprężarki; F_C = wyłączenie sprężarki i wentylatorów. 

INNE 
PbC Typ czujnika: pozwala na określenie typu użytego czujnika: PbC= czujnik PBC, nTC= 

czujnik NTC. 

• dP1 Odczyt z pierwszego czujnika 

• dP2 Odczyt z drugiego czujnika 

• rEL Wersja oprogramowania dla użytku wewnętrznego. 

• Ptb Tabela kodów parametrów: tylko odczyt. 

8. WEJŚCIE CYFROWE 
Beznapięciowe wejścia cyfrowe są wejściami programowalnymi w zależności od konfiguracji 
parametru  “i1F”. 

8.1 CZUJNIK OTWARCIA DRZWI  (i1F = dor) 
Określa status otwarcia drzwi i status powiązanego wyjścia przekaźnikowe uzależnionego od 
parametru „odc”: no= bez zmian; Fan = wył. wentylatorów; CPr =wył. sprężarki; F_C = wyłączenie 
sprężarki i wentylatorów. Przy otwarciu drzwi, po upłynięciu czasu opóźnienia „did” aktywowany jest 
alarm otwartych drzwi, na ekranie pojawia się komunikat „dA”. Alarm jest wyłączany jednocześnie z 
dezaktywacją wejścia cyfrowego. Przy otwartych drzwiach wyłączone są alarmy wysokiej i niskiej 
temperatury. 

8.2 ALARM OGÓLNY (i1F = EAL) 
Po nastąpieniu aktywacji wejścia cyfrowego alarmu zewnętrznego i odliczeniu czasu opóźnienia 
alarmu „did” aktywowany jest alarm „EAL”. Nie zmienia się status wyjść. Alarm jest wyłączany 

jednocześnie z dezaktywacją wejścia cyfrowego.. 

8.3 POWAŻNY ALARM (i1F = bAL) 
Po nastąpieniu aktywacji wejścia cyfrowego alarmu zewnętrznego i odliczeniu czasu opóźnienia 
alarmu „diD” aktywowany jest alarm „CA”. Wyjścia przekaźnikowe są wyłączane. Alarm jest 
wyłączany jednocześnie z dezaktywacją wejścia cyfrowego. 

8.4 PRESOSTATY (i1F = PAL) 
Jeśli podczas czasu określonego przez „did” ilość aktywacji presostatu osiągnie wartość parametru 
„nPs” pojawi się informacja o alarmie „CA”. Następuje zatrzymanie regulacji i sprężarki. Gdy wejście 
cyfrowe jest aktywne sprężarka jest zawsze wyłączona. 
Jeśli ilość aktywacji nPS w czasie did zostanie osiągnięta, należy wyłączyć i włączyć 
sterownik aby powrócić do normalnego trybu regulacji. 

8.5 ROZPOCZĘCIE ODSZRANIANIA (i1F = dFr) 
Powoduje rozpoczęcie odszraniania jeśli są spełnione warunki. Powrót do normalnej regulacji po 
zakończeniu odszraniania następuje jeśli wejście będzie nie aktywne, w innym razie sterownik 
odlicza czas zabezpieczenia „MdF”. 

8.6 ODWRÓCENIE TRYBU DZIAŁANIA: CHŁODZENIE/GRZANIE  (i1F = Htr) 
Funkcja pozwala na odwrócenie logiki regulacji sterownika: z chłodzenia na ogrzewanie i odwrotnie. 

8.7 POLARYZACJA WEJŚĆ CYFROWYCH 
Polaryzacja wejść cyfrowych zależy od parametru “i1P”. 
i1P=CL: wejścia aktywne gdy zestyk zwarty  
i1P=OP: wejścia aktywne gdy zestyk otwarty  
 

9. MONTAŻ 
Sterownik XR0C oraz XR72C  powinien być montowany na pionowym 
panelu w otworze o wymiarach 29x71mm, i mocowany przy użyciu 
dedykowanych uchwytów. 
Aby uzyskać indeks IP65 należy użyć uszczelki panelu przedniego 

(model RG-C) jak pokazano na rysunku. 
 

 
Sterownik XR70D jest przeznaczony do montażu na szynie DIN. 
Zakres temperatury gwarantujący poprawną pracę to 0 do 60 0C. Należy unikać montażu w 
miejscach gdzie występują silne wibracje, agresywne gazy, nadmierne zabrudzenie lub wysoka 
wilgotność. Te same zalecenia należy stosować do montażu czujników. Należy zapewnić swobodny 
przepływ powietrza przez otwory chłodzące. 

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

zewnętrznych. 

10.1 CZUJNIKI 

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

11. UŻYCIE NARZĘDZIA “HOT KEY” 

11.1 JAK ZAPROGRAMOWAĆ HOT KEY ZE STEROWNIKA (WGRANIE) 

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

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

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

migające komunikaty “dol” oraz “End”. 
4. Po 10 sek sterownik wznowi działanie przy uwzględnieniu nowo wgranych parametrów. 
5. Odłącz “Hot Key”.. 

 
UWAGA: pojawienie się komunikatu “Err” oznacza błąd programowania. W takim wypadku 
należy ponownie nacisnąć przycisk rozpoczęcia programowania, lub odłączyć HOT KEY w 
celu zakończenia czynności. 

12. ALARM SIGNALS 
Alarm Przyczyna Wyjścia 

“P1” Błąd czujnika pomieszczenia Wyjście sprężarki w zależności od “Con” oraz 
“COF” 

“P2” Błąd czujnika parownika Odszranianie sterowane czasowo 

“HA” Alarm temp maksymalnej  Wyjścia bez zmian 

“LA”  Alarm temp minimalnej  Wyjścia bez zmian 

“dA” Otwracie drzwi  Sprężarka I wentylatory w zależności od “odc” 

“EA”  Alarm zewnętrzny Wyjścia bez zmian 

“CA”  Poważny alarm zewnętrzny (i1F=bAL) Wyłączenie wszystkich wyjść 

“CA” Alarm presostatu (i1F=PAL) Wyłączenie wszystkich wyjść 

12.1 ZAKOŃCZENIE ALARMÓW 

Alarmy czujników P1 oraz P2 są aktywowane po kliku sekundach od nastąpienia błędu powiązanego 
czujnika, automatycznie są wyłączone gdy czujnik powróci do normalnej pracy. Przed wymianą 
czujnika należy sprawdzić poprawność podłączenia. Alarmy temperaturowe „HA” oraz „LA” są 
wyłączane automatycznie po powrocie temperatury do normalnych wartości. Alarmy EA oraz CA (dla 
i1F=bAL) są wyłączane po dezaktywacji danego wejścia cyfrowego. 
Alarm “CA” (dla i1F=PAL) można zakończyć jedynie przez wyłączenie i ponowne włączenie 
sterownika. 

13. DANE TECHNICZNE 
Obudowa: samogasnące tworzywo ABS. 
Case: XR70C, XR72C wymiary frontu 32x74 mm; głębokość 60mm; 

XR70D 4 moduły DIN 70x85 mm; głębokość 61mm 
Montaż: XR70C, XR72C montaż w panelu w otworze 71x29mm  
 XR70D DIN RAIL montaż w szynie din omega: (3) din 
Stopień ochrony: IP20. 
Stopień ochrony dla frontu: IP65 z uszczelką panelu przedniego RG-C (opcja). 

Podłączenia: zaciski śrubowe dla przewodów ≤ 2,5 mm2. 

Zasilanie: 24Vac, ±10% 50/60Hz, lub  230Vac ±10%, 50/60Hz, lub 110Vac ±10%, 50/60Hz 
Pobór mocy: 3VA maks 
Wyświetlacz: 3 digits, red LED, 14,2 mm high.  
Wejścia: 2 czujniki NTC lub PTC; Wejście cyfrowe:  zestyk beznapięciowy 
Przekaźniki wyjść: sprężarka: przekaźnik SPST 5(2) A, 250Vac  

odszranianie: SPDT przekaźnik 8(3) A, 250Vac 
wentylator: przekaźnik SPST 5(2) A, 250Vac 
alarm (tylko XR70C/D): przekaźnik SPST 5(2) A, 250Vac 
sprężarka 2° (tylko XR72C): przekaźnik SPST 5(2) A, 250Vac 

Buzer: opcjonalnie 
Gromadzenie danych: pamięć stała (EEPROM). 
Typ działania: 1B; Stopień zanieczyszczenia: 2;klasa oprogramowania: A.;  
Impulsowe napięcie znamionowe: 2500V; Kategoria przepięciowa: II 
Temperatura pracy: 0÷60 °C; Temperatura składowania: -30÷85 °C.  
Wilgotność względna: 20÷85% (bez kondensacji) 
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Zakres pomiaru i regulacji: NTC -40÷110°C (-40÷230°F) 
PTC: -50÷150°C (-58÷302°F) 

Rozdzielczość: 0,1 °C lub 1°C lub 1 °F (wybieralne). 
Dokładność (dla 25°C):  ±0,7 °C ±1  

14. PODŁĄCZENIA 

14.1 XR70C 

 

Zasilanie 24Vac s: 
podłączane do zacisków 7 
oraz 8. 
Zasilanie 120Vac : 
podłączane do zacisków 7 
oraz 7 oraz 8. 
 

14.2 XR72C 
 

 

Zasilanie 24Vac s: 
podłączane do zacisków 7 
oraz 8. 
Zasilanie 120Vac : 
podłączane do zacisków 7 
oraz 7 oraz 8. 
 

 

14.3 XR70D: PRZEKAŹNIK SPRĘŻARKI 8A  

 

Zasilanie 24Vac s: 
podłączane do zacisków 11 
oraz 12. 
Zasilanie 120Vac : 
podłączane do zacisków 11 
oraz 12. 
Zasilanie 230Vac : 
podłączane do zacisków 11 
oraz 12. 
 

14.4 XR70D: PRZEKAŹNIK SPRĘŻARKI 20A  

 

Zasilanie 24Vac s: 
podłączane do zacisków 11 
oraz 12. 
Zasilanie 120Vac : 
podłączane do zacisków 11 
oraz 12. 
Zasilanie 230Vac : 
podłączane do zacisków 11 
oraz 12. 
. 

 

15. FABRYCZNE WARTOŚCI PARAMETRÓW 
PAR. OPIS ZAKRES °C/°F 

Set Punkt nastawy LS÷US -5/0 

Hy Dyferencjał  0,1÷25.5°C/ 1÷ 255°F 2/4 

LS 
Minimalny punkt nastawy 

-50°C÷PKT nastawy/-58°F÷ PKT 
nastawy 

-50/-58 

US 
Maksymalny punkt nastawy  

PKT nastawy ÷110°C/ PKT nastawy 

÷ 230°F 

110/230 

Ot Kalibracja czujnika termostatu  -12÷12°C /-120÷120°F 0 

P2P Obecność czujnika parownika  n=brak; Y=obecny. y 

OE Kalibracja czujnika parownika  -12÷12°C /-120÷120°F 0 

OdS Opóźnienie aktywacji wyjść po 
uruchomieniu 

0÷255 min 0 

AC Opóźnienie ponownego uruchomienia 0 ÷ 50 min 1 

AC1 Opóźnienie dla 2-sprężarki 0 ÷ 255s 1 

CCt Czas trwania cyklu pracy ciągłej 0.0÷24.0h 0.0 

COn Czas działania sprężarki przy błędzie 
czujnika 

0 ÷ 255 min 15 

COF Czas wyłączenia sprężarki przy błędzie 
czujnika 

0 ÷ 255 min 30 

CF Jednostki pomiaru  °C ÷ °F °C/°F 

rES Rozdzielczość in=całkowita; dE= z miejscem 
dziesiętnym 

dE/- 

Lod Wyświetlanie czujnika  P1;P2 P1 

tdF Typ odszraniania  EL=grzałka el.;  in= gorącym gazem EL 

dtE Temperatura końca odszraniania -50 ÷ 50 °C 8/46 

IdF Interwał pomiędzy odszranianiami  0 ÷ 120 h 6 

MdF (Maksymalny) czas trwania odszraniania 0 ÷ 255 min 30 

dSd Opóźnienie rozpoczęcia odszraniania 0÷99min 0 

dFd Wyświetlacz podczas odszraniania rt, it, SEt, DEF it 

dAd Opóźnienie wyświetlania po zakończeniu 
odszraniania 

0 ÷ 255 min 30 

Fdt Czas ociekania  0÷120 min 0 

dPo Odszranianie przy włączeniu  n=po IdF; y=niezwłocznie n 

dAF Opóźnienie odszraniania po szybkim 
mrożeniu  

0 ÷ 23h e 50’ 0.0 

Fnc Tryb pracy wentylatora  C-n, o-n, C-y, o-Y o-n 

Fnd Opóźnienie wł wentylatora po 
odszranianiu  

0÷255min 10 

Fct Różnica temperatury dla wymuszenia 
włączenia wentylatora  

0÷50°C 10 

FSt Temperatura zatrzymania wentylatora -50÷50°C/-58÷122°F 2/35 

ALc Konfiguracja alarmów temperatury  rE= w odniesieniu do pkt nastawy; 
Ab = absolutne 

Ab 

ALU Alarm temperatury maksymalnej  PKT nast÷110.0°C; PKT nast ÷230°F 110/230 

ALL Alarm temperatury minimalnej  -50.0°C÷ PKT nast / -58°F÷ PKT nast -50/-58 

ALd Opóźnienie alarmu temperatury  0 ÷ 255 min 15 

dAO Opóźnienie alarmu temperatury po 
uruchomieniu 

0 ÷ 23h e 50’ 1.30 

tbA Ręczne wyłączenie przekaźnika 
alarmowego 

y=tak; n=nie y 

AoP Polaryzacja przekaźnika alarmowego oP; cL cL 

i1P Polaryzacja wejścia cyfrowego  oP=otwarte;CL=zamknięte CL 

i1F Konfiguracja wejścia cyfrowego  EAL=alarm zew.; bAL=blokada 
regulacji; PAL=presostat; 
dor=przełącznik drzwi; 
dEF=odszranianie ; LHt=wyłączone; 
Htr = grzanie chłodzenie 

dor 

did Opóźnienie alarmu wejścia cyfrowego  0÷255min 15 

Nps Ilość interwencji presostatu  0 ÷15  15 

odc Status wentylatora i sprężarki dla 
otwartych drzwi 

no = bez zmian; Fan = wentylator 
WYŁ; CPr = Spręż. WYŁ; F_C = 

Spręż. & Went. WYŁ 

F-C 

PbC Typ czujnika  Ptc; ntc ntc/Ptc  

dP1 Wyświetlenie pomiaru czujnika 
pomieszczenia  

-- -- 

dP2 Wyświetlenie pomiaru czujnika 
parownika 

-- -- 

rEL Wersja oprogramowania  -- 2.7 

Ptb Mapa kodów -- - 

 

Parametry ukryte 

 
 

 
 
 


