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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) 

2. OPIS SKRÓCONY
Sterowniki XJM (4-DIN) są przeznaczone do instalacji (chłodniczych, klimatyzacyjnych itp) gdzie niezbędne jest 
monitorowanie wartości zmiennych analogowych takich jak temperatura, ciśnienie czy wilgotność. Sterownik 
może współpracować z wieloma czujnikami: NTC, PTC, PT100 jak również przetwornikami prądowymi i 
logarytmicznymi. Może również zarządzać izolowanymi lub nieizolowanymi wejściami cyfrowymi 
interpretowanymi jako stany alarmów. Sterownik XJM umożliwia ustawienie wielu progów regulacji (wysokich i 
niskich wartości). Dostępne wejścia i wyjścia mogą być podzielone na podgrupy zwane sekcjami (istnieje 
możliwość utworzenia od 1 do 6 sekcji). Każda z sekcji otrzymuje dedykowany adres Modbus a jego zasoby są 
automatycznie przydzielane do XJM. XJM posiada od 1 do 4 wyjść przekaźnikowych które mogą być powiązane 
z alarmami lub aktywowane ręczenie poprzez klawiaturę lub poprzez odpowiednią komendę. Sterownik posiada 
wyjście analogowe 0-10V lub 4-20mA, które może być powiązane z wejściem np.: temperatury, lub być 
zarządzane automatycznie poprzez wejście szeregowe. Sterownik jest kompatybilny z systemami monitoringu 
XWEB. Klucz programujący pomaga w łatwym programowaniu sterownika, który jest dostępny w wersji z 
wyświetlaczem lub bez wyświetlacza ze zdalną klawiaturą. 

3. WYŚWIETLACZ I KLAWIATURA
3.1 KLAWIATURA  

 / 1
(MENU) Wejście do menu sterownika “MENU” 
Jeśli aktywowano ręczną zmianę status przekaźnika, pozwala na 
zmianę stanu przekaźnika 1. 

 / 2
Wejście do  menu “SECTION”. 
Jeśli aktywowano ręczną zmianę status przekaźnika, pozwala na 
zmianę stanu przekaźnika 2. 

 / 3
(Strzałka w DÓŁ) Przeglądanie statusu wejść/wyjść. W trybie 
programowania przewijanie listy parametrów oraz zmiana wartości 
zmiennych. Jeśli aktywowano ręczną zmianę status przekaźnika, 
pozwala na zmianę stanu przekaźnika 3. 

 / 4
(Strzałka w GÓRĘ) Przeglądanie statusu wejść/wyjść. W trybie 
programowania przewijanie listy parametrów oraz zmiana wartości 
zmiennych. Jeśli aktywowano ręczną zmianę status przekaźnika, 
pozwala na zmianę stanu przekaźnika 4. 
(SET) Zmiana wartości temperatury pracy. W trybie programowania 
wyświetlenie oraz potwierdzenie zmiany wartości parametru. 
(WŁ/WYŁ) Aby włączyć/wyłączyć sterownik wciśnij I przytrzymaj 
przez 3 sek. Jeśli aktywna jest funkcja oszczędności energii, pozwala 
na przełączanie pomiędzy normalnym trybem pracy a trybem 
oszczędnym.  

3.2 STEROWNIK Z WYŚWIETLACZEM  

Wyświetlacz i klawiatura sterownika 

3.3 STEROWNIK BEZ WYŚWIETLACZA 

Model bez wyświetlacza I klawiatury  zdalna klawiatura z wyświetlaczem 

3.4 DIODY LED 

Każda dioda LED/ikona oznacza określną funkcją, opisaną w tabeli poniżej: 

LED STAN FUNKCJA 

/ świeci Dany przekaźnik jest aktywny 

świeci Menu sekcji: SECTION 

S1 / S6 

świeci Wyświetlany parametr odnosi się do wybranej sekcji.  

miga W wybranej sekcji jest co najmniej jeden aktywny alarm 

świeci Wybrana sekcja jest w trybie odszraniania 

miga Wybrana sekcja znajduje się w trybie po odszranianiu. 

świeci Aktywny alarm  

świeci Urządzenie lub dana sekcja w trybie STAND-BY 

świeci Aktywny tryb oszczędzania energii 

świeci Zablokowana klawiatura 

miga Aktywowana ręczna zmiana stanu przekaźnika  

miga Częstotliwość migania określa wartość procentową wyjścia. 

świeci Wyjście analogowe ma wartość 100% 

świeci Przejście do menu ustawień SET 

świeci Przejście do MENU 

KOMBINACJE PRZYCISKÓW 

 + Zablokowanie i odblokowanie klawiatury  

+ Aktywacja ręcznej zmiany stanu przekaźników 

 + Wyjście z menu 

Menu sterownika XJM jest podzielone na 4 działy obejmujące konfiguracje urządzenia oraz wizualizacje 
zmiennych. Dostęp do każdego z działów możliwy jest poprzez dedykowane przyciski.: MENU, 
SECTION, SET, UP lub DOWN. 

3.5 MENU WIZUALIZACJI STANÓW WEJŚĆ/WYJŚĆ 

1. Naciśnij UP lub DOWN aby wyświetlić pierwsze z wejść/wyjść (in1)
2. Przeglądanie kolejnych wejść/wyjść przyciskami UP lub DOWN. Na górnym

wyświetlaczu pojawia się symbol wejścia/wyjść, na dolnym jego wartość.
3. Aby wyjść z menu naciśnij przyciski SET+DOWN
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3.6 MENU PUNKTU NASTAWY  

Każda z aktywnych sekcji posiada swoją wartość temperatury pracy: SET-POINT która jest używana 
jedynie dla kontroli alarmów których wartość określona jest według tego punktu nastawy. Według tej 
wartości nie jest przeprowadzana regulacja. 
 

 

1. Naciśnij przycisk SET: na wyświetlaczu pojawi się wartość SET-POINT pierwszej 
aktywnej sekcji. 
2. Ikony S1/S6 oznaczają sekcję do której odnosi się wartość. 
3. Górny wyświetlacz pokazuje jednostkę miary oraz wartość. 
4. Przytrzymaj przez 2 sek wciśnięty przycisk SET aby zmienić wartość jednego z  
punktów nastawy SETx set point. Użyj przycisków UP lub DOWN aby zmienić 
wartość 
5. Naciśnij SET aby zapisać nową wartość 
6. Naciśnij SET aby wyjść z menu SET-POINT 

3.7 MENU GŁÓWNE 

Pozwala na aktywację funkcji specjalnych urządzenia . 
 

 

1. Naciśnij przycisk MENU aby przejść do listy funkcji. Wybierz żądaną funkcję 
przy pomocy przycisków UP lub DOWN 

2. Menu ALrM: Naciśnij SET aby przejść do listy aktywnych alarmów. Użyj 
przycisków UP lub DOWN do przewijania listy. Naciśnij SET aby wyjść. 
UWAGA: jeśli żaden z alarmów nie jest aktywny menu będzie puste. 
Menu CLr: Naciśnij SET aby przejść do menu liczników czasu. Użyj UP lub 
DOWN aby wybrać licznik do skasowania. Naciśnij SET aby skasować 
wartość danego licznika. Naciśnij SET aby wyjść. 
Menu CoPY: używane do kopiowania parametrów do innej sekcji. Naciśnij 
SET aby wejść do menu komend kopiowania. Wybierz sekcję źródłową przy 
pomocy UP lub DOWN. Naciśnij SET aby potwierdzić przejść do wyboru 
sekcji docelowej przy użyciu UP lub DOWN. Naciśnij SET  aby wykonać 
kopiowanie parametrów z sekcji źródłowej do sekcji docelowej. Po 
zakończeniu procesu kopiowania na ekranie pojawi się komunikat "End". Po 
zakończeniu operacji kopiowania zawsze należy wyłączyć i ponownie 
włączyć sterownik. Naciśnij SET aby wyjść. 
Menu HOt: używane do kopiowania kompletnej konfiguracji (wszystkich 
parametrów) ze sterownika XJM do klucza HOT-KEY. Naciśnij SET aby 
rozpocząć kopiowanie. 

3. Naciśnij MENU aby przejść do Menu głównego 

3.8 MENU SEKCJI  

To menu umożliwia dostęp do listy parametrów danej sekcji urządzenia (sekcja S0) oraz parametrów 
dowolnej innej sekcji). 
 

 

1. Naciśnij przycisk SECTION przy pomocy przycisków UP lub DOWN 
wybierz żądaną sekcję. Aktywne sekcję są oznaczone symbolem „On” 
pojawiającym się na dolnym ekranie wraz z numerem sekcji. 

2. Aby włączyć lub wyłączyć daną sekcje naciśnij przez 3 sek  przycisk ON 
OFF. UWAGA: ta funkcja nie jest dostępna dla sekcji 0. 

3. Naciśnij przycisk SET Aby przejść do trybu programowania (parametry 
Pr1) 

4. Urządzenie pokaże oznaczenie pierwszego parametru poziomu Pr1 
5. Aby wyjść z menu aktualnej sekcji należy nacisnąć przycisk SECTION. 
6. Naciśnij ponownie aby wyjść z menu SECTION 

3.9 PRZEJŚCIE DO POZIOMU PROGRAMOWANIA PR2  

1. Przejdź do poziomu programowania “Pr1” żądanej sekcji 
2. Wybierz parametr "Pr2" I naciśnij przycisk SET na ekranie pojawi się symbol: "- - -" pierwszy 

myślnik będzie migał. 
3. Użyj przycisków UP lub DOWN aby wprowadzić wartość "321" każdy krok należy potwierdzić 

naciskając przycisk SET 
4. Jeśli wprowadzony kod jest poprawny nastąpi przejście do poziomu programowania Pr2. 
 
UWAGA: Każdy z parametrów z poziomu Pr1 może być przeniesiony do poziomu Pr2 i odwrotnie, 
poprzez jednoczesne wciśnięcie przycisków SET+DOWN. Parametr dostępny w poziomie Pr1, w 
poziomie Pr2 będzie oznaczony przecinkiem dziesiętnym. 

3.10 ZMIANA WARTOŚCI PARAMETRU  
1. Przejdź do trybu programowania (Pr1 lub Pr2) 
2. Wybierz żądany parametr przyciskami UP lub DOWN 
3. Naciśnij SET pojawi się migająca wartość parametru 
4. Zmień wartość przy pomocy przycisków UP lub DOWN 
5. Naciśnij SET aby zapisać nową wartość (będzie krótko migać) oraz przejść do następnego 

parametru 
6. Aby wyjść z programowania naciśnij jednocześnie SET+UP lub poczekaj nie wciskając żadnego 

z przycisków.  
7. Naciśnij przycisk SECTION aby wyjść z menu programowania tylko danej sekcji 
 
UWAGA: nowa wartość jest zapisywana nawet jeśli wyjście z programowania nastąpi w wyniku upływu 
czasu bez wciskania przycisków 

3.11 WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE STEROWNIKA 

 

Przytrzymaj wciśnięty przez 5 sek przycisk ON/OFF aby aktywować funkcje z nim 
powiązaną parametrem onF. 
OnF=oFF: włączenie i wyłączenie sterownika. Po wyłączeniu na wyświetlaczu 
pojawi się komunikat OFF, w takim przypadku przekaźniki nie są aktywne a alarmy 
wyłączone. Jeśli sterownik jest podłączony do systemu monitoring nie będzie 
przesyłał informacji oraz sygnałów alarmowych. 
OnF=ES: aktywacja trybu oszczędzania energii. Na ekranie pojawi sie ikona  . 
OnF=diS: wyłączenie przycisków klawiatury,  

3.12 RĘCZNA AKTYWACJA PRZEKAŹNIKÓW  

1 + 4 

Ręczna aktywacja przekaźników jest aktywowana poprzez jednoczesne wciśnięcie 
przez 5 sek przycisków 1+4. Ten tryb pracy jest oznaczony migającą  ikoną . 
Każdy z przekaźników jest aktywowany i wyłączany poprzez powiązany z nim 
przycisk, tylko jeśli rLCx=MAn 

4. KONFIGURACJA SEKCJI 
Poszczególne wejścia i wyjścia sterownika XJM mogą być podzielone na grupy zwane sekcjami. Każda z sekcji 
ma swój unikalny adres Modbus. Sterownik XJM może posiadać 1, 3 lub 6 sekcji (oznaczonych od S1 do S6) 
oraz sekcję główną S0. Każda sekcja może być rozpatrywana jako niezależna część, posiadając swój adres i 
specyficzną mapę parametrów. Każda z sekcji posiada swoje własne parametry podczas gdy sekcja główna S0 
posiada wszystkie parametry konfiguracji. Jeśli sterownik posiada tylko jedną sekcję, wówczas sekcje S0 oraz 
S1 zawierają wszystkie parametry konfiguracji. Z punktu widzenia komunikacji Modbus, sekcja S0 ma adres 
odpowiadający adresowi sterownika podczas gdy sekcje S1 do S6 zajmują kolejne adresy. 

4.1 AKTYWACJA TYLKO JEDNEJ SEKCJI: nSEC=1 

Sekcja pierwsza zawiera wszystkie wejścia/wyjścia oraz wszystkie parametry konfiguracji. 

4.2 3 SEKCJE: nSEC=3 

Każda z sekcji posiada 2 czujniki i 2 wejścia cyfrowe oraz co najmniej jedno wyjście przekaźnikowe. 
Tylko sekcja  S1 posiada 2 przekaźniki oraz wyjście analogowe.  

Wejścia/wyjścia S1 S2 S3 

Czujniki Pb1, Pb4 Pb2, Pb5 Pb3, Pb6 

Wejścia cyfrowe 
DI1, DI4,  
DI7, DI10 

DI2, DI5, 
DI8, DI11 

DI3, DI6 
DI9, DI12 

Przekaźniki  RL1, RL4 RL2 RL3 

Wyjścia analogowe  AO 
  

4.3 6 SEKCJI: nSEC=6 

Każda z sekcji posiad 1 czujnik I 1 wejście cyfrowe. Tylko sekcje S1, S2, S3 oraz S4 posiadają wyjście 
przekaźnikowe. Tylko sekcja S1 posiada wyjście analogowe. 
 

Wejścia/wyjścia S1 S2 S3 S4 S5 S6 

Czujniki Pb1 Pb2 Pb3 Pb4 Pb5 Pb6 

Wejścia cyfrowe DI1, DI7 DI2, DI8 DI3, DI9 DI4, DI10 DI5, DI11 DI6, DI12 

Przekaźniki  RL1 RL2 RL3 RL4 
  

Wyjścia 
analogowe  

AO 
     

4.4 ADRES KOMUNIKACJI MODBUS 

Po zakończeniu konfiguracji, sekcje muszą być aktywowane parametrem SEnx=YES  aby został im nadany 
adres komunikacji Modbus. Adres przydzielany do aktywnych sekcji jest kolejnym po adresie sekcji S0. Np.: jeśli 
nSEC=3 a adres sekcji S0 to Adr=1,  wówczas adresy kolejnych trzech sekcji to: S1_add=2, S2_add=3 oraz 
S3_add=4. Urządzenia powiązane z daną sekcją będą dostępne w systemie monitoringu poprzez komendy 
odczyt/zapis dotyczące adresu danej sekcji. 

5. KONFIGURACJA WEJŚĆ/WYJŚĆ 
Sterownik XJM posiada 12 konfigurowanych wejść. Pierwsze sześć może być również użyte jako 
wejścia analogowe (czujniki temperatury, przetworniki prądowe lub logarytmiczne) lub jako wejścia 
cyfrowe izolowane. Pozostałe mogą być użyte jedynie jako wejścia cyfrowe izolowane. 
  

Zasilanie 
Czujniki/wejścia 

cyfrowe nie 
izolowane 

Izolowane 
wejścia cyfrowe 

Przekaź
niki  

Wyjście 
analogowe 

0-10V do 4-20mA 
24Vac 6 konfigurowane 6 1 do 4 1 

 
Wejście analogowe może być konfigurowane niezależnie od pozostałych wejść sterownika. Wszystkie 
opcje konfiguracji dla wejścia są podane w poniższej tabeli.  

5.1 KONFIGURACJA WEJŚCIA ANALOGOWEGO 

 PB1/DI1 PB2/DI2 PB3/DI3 PB4/DI4 PB5/DI5 PB6/DI6 
NTC ● ● ● ● ● ● 
PTC ● ● ● ● ● ● 

PT1000 ● ● ● ● ● ● 
NTC-US ● ● ● ● ● ● 
4-20mA ● ● ●    
0-10V ● ● ●    
0-5V ● ● ●    

Dig-in ● ● ● ● ● ● 
Pulse    ● ● ● 

5.2 KONFIGURACJA WEJŚĆ 

Dla pierwszych 6 wejść cyfrowych ich konfiguracja jest ustalana parametrami in1...in6, pozostałe 6 jest 
konfigurowane parametrami in7...in12. Dostępne opcje konfiguracji są opisane w poniższej tabeli. 
  

CFG inx Funkcja Typ wejścia  
1 diS Wejście nie aktywne   
2 ntC Czujnik temperatury NTC Wejście analogowe 
3 PtC Czujnik temperatury PTC Wejście analogowe 
4 Pt1 Czujnik temperatury PT100 Wejście analogowe 
5 CtC Czujnik temperatury NTC-US  Wejście analogowe 
6 4-20 Przetwornik prądowy, 4-20mA Wejście analogowe 
7 0-10 Przetwornik napięciowy, 0-10Vdc  Wejście analogowe 
8 0-5 Przetwornik logarytmiczny, 0-5Vdc Wejście analogowe 
9 SonF Sygnał włącz/ wyłącz dla danej sekcji  Wejście cyfrowe 



 

1592010160 XJM60D PL r1.2 11.02.2014_DXL.doc XJM60D www.dixellpolska.pl 3/6 
 

10 StAt 
Sygnał zmiany statusu (Status) aktywacji 
powiązanego przekaźnika 

Wejście cyfrowe 

11 ALrd Opóźniony sygnał alarmowy (par. ALdx) Wejście cyfrowe 
12 ALr Niezwłoczny alarm ogólny  Wejście cyfrowe 
13 PrSA Niezwłoczny alarm ciśnienia  Wejście cyfrowe 
14 door Sygnał otwartych drzwi Wejście cyfrowe 
15 EnS Aktywacja funkcji oszczędzania energii Wejście cyfrowe 
16 dFr Sygnał dla odszraniania Wejście cyfrowe 
17 rES Ret licznika impulsów Wejście cyfrowe 
18 roF Zdalne włączenie/ wyłączenie Wejście cyfrowe 
19 PUL Funkcja licznika impulsów Wejście cyfrowe 

5.3 WEJŚCIA ANALOGOWE/CYFROWE: in1, in2 ORAZ in3 

Wejścia określane parametrami in1, in2 oraz in3 mogą być ustawione jako: 
- Wejścia analogowe dla czujników temperatury lub czujnik prądowych/napięciowych.  
- Nie izolowane wejścia cyfrowe  

5.4 WEJŚCIA ANALOGOWE/CYFROWE: in4, in5 ORAZ in6 

Wejścia określane parametrami in4, in5 oraz in6 mogą być ustawione jako: 
- Wejścia analogowe dla czujników temperatury  
- Nie izolowane wejścia cyfrowe  
- Wejścia licznika impulsów (licznik 32 bit) 

5.5 IZOLOWANE WEJŚCIA CYFROWE: in7...in12 

Wejścia określane parametrami in7...in12 mogą być ustawione jako: 
- Izolowane wejścia cyfrowe, dozwolone wysokie napięcie (zarówno 110VAC jak i 230VAC) 

6. ZARZĄDZANIE PRZETWORNIKIEM ANALOGOWYM 
Możliwe jest modyfikowanie funkcjonalnego zakresu działania przetwornika analogowego (in1, in2 oraz 
in3) poprzez parametry LCix oraz UCix (x=1...3). Możliwe jest użycie czujników ciśnienia, wilgotności 
lub dowolnych czujników z sygnałem wyjścia 4-20mA lub 0-10Vdc. 
 

 

7. FUNKCJE WEJŚĆ CYFROWYCH  
7.1 WŁĄCZENI/WYŁĄCZENIE POWIĄZANEJ SEKCJI - SonF 

Wartość parametru inx=SonF (x=1...12) umożliwia włączanie/wyłączanie powiązanej sekcji  

7.2 STATUS WEJŚĆ CYFROWYCH - StAt 

Wartość parametru inx=StAt (x=1...12), umożliwia monitorowanie status wejść cyfrowych (Low oraz 
High) oraz aktywację powiązanego przekaźnika  (rLCx=di) 

7.3 OPÓŹNIONY ALARM - ALrd 

Wartość parametru inx=ALrd (x=1...12), przypisuje aktywacji wejścia cyfrowego alarm opóźniony. 
Alarm opóźniony może być ustawiony parametrem ddx (x=1...12). Gdy alarm jest aktywny na ekranie 
pojawi się komunikat “EA”.  

7.4 ALARM - ALr 

Wartość parametru inx=ALr (x=1...12), ), przypisuje aktywacji wejścia cyfrowego alarm niezwłoczny. 
Gdy alarm jest aktywny na ekranie pojawi się komunikat “CA”. 

7.5 ALARM CIŚNIENIA - PrSA 

Wartość parametru inx=PrSA (x=1...12), przypisuje aktywacji wejścia cyfrowego alarm ciśnienia. Gdy 
alarm jest aktywny na ekranie pojawi się komunikat “CA”. 
Jeśli wartość nPSx>1 (x=1...6), wówczas alarm jest sygnalizowany po odliczeniu czasu opóźnienia 
nPSx przez czas określony parametrem ddx (x=1...12). Gdy alarm jest aktywny na ekranie pojawi się 
komunikat “CA”. 
- Jeśli nPSx=1, alarm ciśnienia jest sygnalizowany przy pierwszym zdarzeniu 
- If ddx=0, alarm ciśnienia jest sygnalizowany przy pierwszym zdarzeniu 

7.6 SYGNAŁ OTWARCIA DRZWI - door 

Wartość parametru inx=door (x=1...12), przypisuje wejściu aktywację sygnału otwartych drzwi jeśli 
wejście cyfrowe pozostaje aktywne przez czas dłuższy niż określony parametrem ddx (x=1...12). Gdy 
alarm jest aktywny na ekranie pojawi się komunikat “dA”. 

7.7 AKTYWACJA TRYBU OSZCZĘDZANIA ENERGII - EnS 

Wartość parametru inx=EnS (x=1...12), oznacza że aktywacja powiązanego wejścia cyfrowego 
aktywuje funkcję oszczędności energii w danej sekcji. Tryb działania oszczędnego powoduje 
zmodyfikowanie progów alarmowych dla każdej aktywnej sekcji HESx (x=1...6). 

7.8 ODSZRANIANIE - dFr 

Wartość parametru inx=dFr (x=1...12), przypisuje aktywacji danego wejścia cyfrowego monitorowanie 
funkcji odszraniania w danej sekcji. Jeśli odszranianie trwa dłużej niż czas określony parametrem ddx 
(x=1...12) oraz aktywowano monitorowanie parametrem . Eddx=YES (x=1...6), sygnalizowany będzie 
alarm (migający komunikat “Ed”). Alarm jest automatycznie kasowany przy uruchomieniu kolejnego 
procesu odszraniania. UWAGA: podczas odszraniania wszystkie alarmy temperaturowe są nieaktywne.  

7.9 LICZNIK IMPULSÓW – PUL 

Wartość parametru inx=PUL (x=4, 5, 6), aktywuje 32-bitowy licznik impulsów. Każdy impuls jest 
mnożony przez współczynnik (parametr mULx, x=4, 5, 6) dla przypisania prawidłowej wartości każdego 
z impulsów. 
 

mULx Mnożnik mULx Mnożnik 
0 wartość * 0.01 3 wartość * 10 
1 wartość * 0.1 4 wartość * 100 
2 wartość * 1 5  wartość * 1000 

 
UWAGA: wszystkie liczone wartości są zapisywane w pamięci stałej co 30 min. W przypadku awarii 
zasilania wartości zapisane mogą być inne niż generowane. 

7.10 KASOWANIE LICZNIKA IMPULSÓW  

Ustawienie parametru. inx=rES (x=1...12) powoduje użycie danego wejścia cyfrowego jako kasującego 
licznik impulsów (należącego do tej samej sekcji). 

7.11 FUNKCJA ZDALNEGO WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA  

Ustawienie wartości parametru inx=roF(x=1...12), pozwala na użycie wejścia cyfrowego do zdalnego 
włączenia i wyłączenia urządzenia. 

8. WYJŚCIE ANALOGOWE 
Wyjście analogowe sterownika XJM może być ustawione jako: 
- Aout=MA, dla sygnału 4-20mA  
- Aout=uoLt, dla sygnału 0-10Vdc 
Modyfikowanie wartości wyjścia analogowego może odbywać się: 
- Zdalnie, poprzez komunikację Modbus (par. AoCF) 
- Poprzez powiązanie z dostępnym wejściem analogowym (par. AoCF) 
- Ręcznie (par. AoCF), używając parametru AoMn w zakresie od 0 do 100%. 
 
Jeśli wyjście analogowe jest sterowane zdalnie poprzez komunikację Modbus, wartość wewnętrznej 
zmiennej (od 0 do 100) może być konwertowana do wartości wyjścia w sposób proporcjonalny. Jeśli 
wyjście jest powiązane z wejściem analogowym (np: z czujnikiem temperatury) działa jak przekładnik 
proporcjonalny (w określonym zakresie).  

9. KONFIGURACJA PRZEKAŹNIKÓW 
Sterownik XJM posiada 4 konfigurowane przekaźniki które mogą być powiązane z aktywnymi sekcjami 
– zgodnie z opisem z poprzednich rozdziałów. 

9.1 TRYB PRACY 

Każdy z przekaźników pracuje w funkcji ustawianej parametrem rLCx. Poniżej znajduje się spis 
dostępnych funkcji:  
- rLCx=MStA: alarm ogólny odnoszący się do urządzenia  
- rLCx=SECA: alarm odnoszący się do danej sekcji  
- rLCx=di: aktywacja poprzez wejście cyfrowe (se inx=StAt) 
- rLCx=MAn: aktywacja ręczna  
- rLCx=rEM: przekaźnik zdalnie sterowany  
- rLCx=notU: nie używane 

9.2 AKTYWACJA POPRZEZ WEJŚCIE CYFROWE 

Jeśli rLCx=di status przekaźnika zmienia się w zależności od stanu powiązanego wejścia cyfrowego 
(parametr inx=StAt) 
UWAGA: parametr ddx (x=1...12) jest używany dla ustalenia opóźnia aktywacji przekaźnika. 

9.3 AKTYWACJA RĘCZNA  

Jeśli rLCx=MAn możliwa jest zmiana stanu przekaźnika poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku 
na klawiaturze sterownika. Aby aktywować tą funkcję konieczne jest odblokowanie funkcji przycisków 
klawiatury poprzez jednoczesne wciśnięcie przez 5 sek przycisków MENU+DOWN. 

9.4 ZDALNE STEROWANIE PRZEKAŹNIKIEM 

Możliwa jest zmiana stanu przekaźnika poprzez komunikację Modbus jeśli rLCx=rEM. 

10. ALARM TEMPERATUROWY 
Dla każdej sekcji sygnalizowane mogą być trzy alarmy temperaturowe: 
- Alarm niskiej temperatury ALLx (x=1...6) 
- Alarm wysokiej temperatury ALPx (x=1...6) 
- Alarm temperatury maksymalnej ALUx (x=1...6) 
 
UWAGA: próg alarmu wysokiej temperatury musi mieć niższą wartość niż alarmu maksymalnej 
temperatury: ALP<ALU. 
 

Parametr (x=1...6) Funkcja 
ALEx Aktywacja alarmu sekcji  

ALCx 
Alarmy w odniesieniu do wartości absolutnych lub wartości punktu 
nastawy  

ALUx Próg alarmu temperatury maksymalnej  
ALPx Próg alarmu wysokiej temperatury 
ALLx Próg alarmu niskiej temperatury 
AFHx Dyferencjał aktywacji alarmu  
Adx Opóźnienie aktywacji alarmu  

dAdx Opóźnienie aktywacji alarmu po odszranianiu  
SPbx Czujnik temperatury powiązany z daną sekcją  

 

10.1 ALARM NISKIEJ TEMPERATURY - LAx 

Alarm jest aktywowany jeśli: 
- SPbx =< ALLx jeśli ALCx=Ab (wartości absolutne)  
- SPbx =< SEtx - ALLx jeśli ALCx=rE (w odniesieniu do punktu nastawy) 
Alarm jest automatycznie kasowany jeśli: 
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- SPbx > ALLx + AFHx dla  ALCx=Ab (wartości absolutne) 
- SPbx > SETx - ALLx + AFHx dla ALCx=rE (wartości w odniesieniu do pkt nastawy) 

10.2 HIGH TEMPERATURE ALARM - HAPx 

Alarm jest aktywowany jeśli: 
- SPbx >= ALPx dla ALCx=Ab (wartości absolutne) 
- SPbx >= SEtx + ALPx dla ALCx=rE (wartości w odniesieniu do pkt nastawy) 
Alarm jest automatycznie kasowany jeśli: 
- SPbx < ALPx - AFHx dla ALCx=Ab (wartości absolutne) 
- SPbx < SETx + ALPx - AFHx dla ALCx=rE (wartości w odniesieniu do pkt nastawy) 

10.3 MAXIMUM TEMPERATURE ALARM - HAx 

Alarm jest aktywowany jeśli: 
- SPbx >= ALUx dla ALCx=Ab (wartości absolutne) 
- SPbx >= SEtx + ALUx dla ALCx=rE (wartości w odniesieniu do pkt nastawy) 
Alarm jest automatycznie kasowany jeśli: 
- SPbx < ALUx - AFHx dla ALCx=Ab (wartości absolutne) 
- SPbx < SETx + ALUx - AFHx dla ALCx=rE (wartości w odniesieniu do pkt nastawy) 

11. KOMUNIKATY 
Poniższa tabela pokazuje wszystkie komunikaty odnoszące się do alarmów w konkretnych warunkach.  
 

KOMUNIKAT ZNACZENIE WYŚWIETLANIE 
PoF blokada klawiatury  Miganie (3 sek) 
Pon odblokowanie klawiatury Miganie (3 sek) 
rst kasowanie alarmów  Miganie (3 sek) 

noPx brak czujnika Miganie 
Px błąd czujnika Miganie 

HAx alarm temperatury maksymalnej  Zamiennie z wartością pomiaru 
HAPx alarm wysokiej temperatury Zamiennie z wartością pomiaru 
LAx alarm niskiej temperatury Zamiennie z wartością pomiaru 
EAx alarm zewnętrzny  Zamiennie z wartością pomiaru 
CAx alarm ciśnienia  Zamiennie z wartością pomiaru 
PLx presostat  Zamiennie z wartością pomiaru 
dAx otwarcie drzwi  Zamiennie z wartością pomiaru 
EE alarm pamięci EEPROM  Zamiennie z wartością pomiaru 

MbuS błąd/brak komunikacji Modbus  Zamiennie z wartością pomiaru 

11.1 RĘCZNE KASOWANIE ALARMÓW  

Możliwe jest skasowanie alarmu przy pomocy jednego z przycisków. Następnie: 
- Na ekranie pojawi się migający przez3 sek komunikat: “rSt” 
- Ikona alarmu będzie migać na ekranie aż do usunięcia usterki.  
- Przekaźnik alarmowy (MStA lub SECA) będzie nie aktywny jeśli: tbA=Y 
- Przekaźnik alarmowy (MStA lub SECA) pozostanie aktywny. tbA=n 

11.2 KASOWANIE ALARMU POPRZEZ KOMUNIKACJĘ MODBUS 

Specjalne polecenie komunikacji Modbus pozwala na kasowanie alarmów. 

11.3 W PRZYPADKU ZMIANY PARAMETRÓW KONFIGURACJI  

Poprzez sieć Modbus możliwe jest monitorowanie wszelkich zmian parametrów wprowadzanych 
ręcznie.  

11.4 BRAK KOMUNIKACJI MODBUS  

Parametr ouSE pozwala na ustalenie działania wyjść (zarówno analogowych jak i cyfrowych) na 
wypadek braku lub błędu komunikacji.  
 

Parametr Wartość Przekaźnik AoUt=UoLt AoUt=MA 

ouSE oFF (00:00) nie aktywny 0V 4mA 

ouSE 
00:10 do 

99min50sec  
(res. 10 sec) 

utrzymanie 
dotychczasowego 
statusu przez 
ustalony czas 
następnie nie 
aktywny  

utrzymanie 
dotychczasowego 
statusu przez 
ustalony czas 
następnie 0V 

utrzymanie 
dotychczasowego 
statusu przez 
ustalony czas 
następnie 4mA 

ouSE PrEv 
utrzymanie 
dotychczasowego 
statusu 

utrzymanie 
dotychczasowego 
statusu 

utrzymanie 
dotychczasowego 
statusu 

 
UWAGA:  
- jeśli ouSE=oFF, to opóźnienie regulacji bez komunikacji jest równe 120sek.  Po 120sek bez 

komunikacji pojawi się komunikat “Mbus”. 
- Status każdego z przekaźników jest zapisany w pamięci 

12. POŁĄCZENIA 
Urządzenie jest wyposażone w terminal zacisków typu plug-in przeznaczony do podłączania przewodów o 
przekrojach do 2,5mm2. Należy używać przewodów odpornych na działanie wysokiej temperatury. Przed 
podłączeniem zasilania upewnij się że jego parametry są zgodne z wymaganymi przez sterownik. Przewody 
czujników oraz wejść i wyjść cyfrowych należy odseparować od przewodów zasilania. Nie wolno przekraczać 
dopuszczalnego obciążenia dla każdego z przekaźników (patrz dane techniczne). W przypadku podłączania 
urządzeń dużej mocy należy użyć przekaźnika zewnętrznego. 

13. MONTAŻ 

 

Sterownik jest przeznaczony do montażu na 
szynie DIN. Dopuszczalne temperatury pracy: od 
0 do 550C. Należy unikać miejsc narażonych na 
silne wibracje, działanie gazów powodujących 
korozję, nadmiernie zabrudzonych lub wilgotnych. 
Te same zalecenia dotyczą czujników. 
 

13.1 CAB/KXV1 – PRZEWÓD DLA KLAWIATURY ZDALNEJ  

CAB/KXV1 

 

Przewód do podłączenia klawiatury do sterownika 
bez wyświetlacza. Polaryzacja przewodu:  
BIAŁY � GND (-) 
ZIELONY � COMM (+) 

14. KOMUNIKACJA SZEREGOWA 
Sterownik XJM60D jest wyposażony w złącze komunikacji szeregowej typ RS485 pozwalające na 
podłączenie do sieci monitoringu za pośrednictwem protokołu komunikacji Modbus. 

15. HOT-KEY 

15.1 KOPIOWANIE KONFIGURACJI (STEROWNIK ���� HOTKEY) 

1. Zaprogramuj sterownik według wymaganej konfiguracji  
2. Przy włączonym sterowniku podłącz klucz programujący, przejdź do menu HOTKEY (Menu 

→Hot) i skopiuj kompletną konfigurację ze sterownika XJM na klucz HOTKEY: naciśnij SET aby 
potwierdzić, odczekaj do zakończenia procesu kopiowania. 

3. Na zakończenie operacji kopiowania sterownik wyświetli przez 10sek: 
a. „End” jeśli operacja zakończona została pomyślnie  
b. „Err” jeśli wystąpił błąd – naciśnij SET aby powtórzyć kopiowanie. 

15.2 WGRYWANIE KONFIGURACJI (HOTKEY ���� STEROWNIK) 

Aby zaprogramować sterownik przy pomocy klucza HOT-KEY, należy: 
1. Przy pomocy klawiatury wyłącz sterownik lub przełącz go w tryb oczekiwania (standby). 
2. Podłącz klucz programujący  
3. Włącz sterownik: automatycznie rozpocznie się kopiowanie danych z klucza do pamięci flash 
4. Na zakończenie operacji kopiowania sterownik wyświetli przez 10sek: 

c. „End” jeśli operacja zakończona została pomyślnie (regulacja zostanie rozpoczęta) 
d. „Err” jeśli wystąpił błąd kopiowania. Należy powtórnie wykonać czynności programowania 

lub wyjąć klucz aby powrócić do trybu regulacji. 

16. DANE TECHNICZNE 
Materiał obudowy: samogasnące ABS 
Wymiary: 4 DIN, 70x135mm; głębokość 60mm 
Montaż: szyna DIN 
Indeks ochrony IP: IP20 
Zaciski: zaciski typu plug-in, przekroje przewodów ≤2.5mm2 
Zasilanie: 24Vac/dc ±10%  
Pobór mocy: 10 VA maks  
Wyświetlacz: 2 rzędowy, 4 znakowy, wielokolorowy LED  
Wejścia analogowe: do 6 PT1000, PTC, NTC, NTC-US, 4-20mA lub 0-10V 
Wejścia cyfrowe: do 6 nieizolowanych oraz 6 izolowanych 
Licznik impulsów: maksymalna częstotliwość sygnału wejścia 10 Hz 
Wyjścia analogowe: 0-10Vdc lub 4-20mA 
Rozdzielczość wejścia 4-20mA: 0.1 bar lub 0.1MPA lub 1 PSI 
Dokładność wejścia  4-20mA: < 0.5% całości skali 
Rozdzielczość wejścia  0-10Vdc: 0.1 bar lub 0.1MPA lub 1 PSI 
Dokładność wejścia 0-10V: < 0.5% całości skali 
Wyjścia cyfrowe RL1, RL2, RL3, RL4: przekaźnik SPST 5A; 250Vac 
Buzzer: opcjonalne 
Gromadzenie danych: wewnętrzna pamięć nieulotna (EEPROM) 
Rodzaj akcji: 1B; Stopień zanieczyszczenia: 2; Klasa oprogramowania: A 
Znamionowe napięcie impulsu: 2500V; Kategoria przepięciowa: II 
Temperatury pracy: 0 do 55°C 
Temperatury składowania: -25 do 70°C  
Wilgotność względna: 20 do 85% (bez kondensacji) 
Zakresy pomiarów i regulacji:  

Czujnik NTC: -40 to 110°C  
Czujnik PTC: -55 to 150°C 
Czujnik PT1000: -100 to 200°C 
Czujnik NTC-US: -40 to 110°C 

Rozdzielczość dla czujników NTC, NTC-US lub PTC: 0.1°C lub 1°C lub 1°F 
Rozdzielczość dla czujnika PT1000: 0.1°C lub 1°C lub 1°F 
Dokładność przy 25°C dla NTC, NTC-US, PTC lub PT1000: ±0.7°C ±1  
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17. SCHEMATY POŁĄCZEŃ 

 

 

 

18. PARAMETRY 
SEKCJA ZERO – S0 

Adr Adres sieciowy dla modułu: od 1 do 247 
nSEC Ilość sekcji: 1, 3 lub 6 
tbA Wyłączenie przekaźnika alarmowego: (n;Y) 

rLC1...4 
Konfiguracja przekaźnika: MStA=alarm sterownika; SECA=alarm sekcji; di=status 
wejścia cyfrowego; MAn=aktywacja ręczna; rEM=zdalne sterowanie; notU=nie używane 

CF Jednostki pomiaru temperatury: °C=stopnie Celsjusza; °F=stopnie Fahrenheita  
rES Rozdzielczość (tylko dla °C): in=liczba całkowita; dE=wartości dziesiętne 

PrMu Jednostki pomiaru ciśnienia: bAr, PSI, MPA 
PrMd Pomiar ciśnienia: AbS=absolutne; rEL=względne 
PrdY Wizualizacja pomiaru ciśnienia: tEM=jako wart temperatury; PrE=wartość ciśnienia  

GAS 
Typ czynnika: (r22; r404; r507; r134; r717; co2; r410; r407; r290) tabela konwersji 
wartości ciśnienia na wartość temperatury 

dYS1 
Wartość na górnym wyświetlaczu : Pbx (x=1...4)=temperatura czujnika; dix 
(x=1...12)=funkcja wejścia cyfrowego 

dYS2 
Wartość na dolnym wyświetlaczu: Pbx (x=1...4)=temperatura czujnika; dix (x=1...12)= 
funkcja wejścia cyfrowego 

ouSE 
Status wyjść przy błędzie komunikacji: oFF=wyłączone; PrEV=utrzymanie stanu 
zastanego; 00:10 do 99min50sek=utrzymanie stanu zatrzymanego, następnie wyłączenie 

onF 
Tylko funkcja ONOFF: oFF=włączenie ON i wyłączenie sterownika OFF; ES=aktywacja 
trybu oszczędzania energii 

FdY Data emisji oprogramowania: dzień 
FMt Data emisji oprogramowania:  miesiąc 
FYr Data emisji oprogramowania: rok 
rEL Wersja oprogramowania: tylko do odczytu  
Ptb Mapa kodów parametrów: tylko do odczytu 

SEKCJE 1 DO 6 

SEnx Aktywacja danej sekcji  (x=1...6): no=sekcja nie aktywna; YES=sekcja aktywna 
Sid Numer identyfikacyjny sekcji: (1 do 6) identyfikuje sekcję (tylko odczyt). 
SAd Adres sekcji: adres identyfikacyjny w komunikacji Modbus (tylko odczyt) 

dAo 
Opóźnienie aktywacji alarmu po włączeniu: (0.0 do 23h50min, co 10min) opóźnienie 
alarmu temperatury po włączeniu urządzenia  

inx 

Konfiguracja wejścia (x=1...12):  
- diS=wyłączone 
- ntC= czujnik temperatury NTC (x=1, 2, 3, 4 ,5, 6) 
- PtC= czujnik temperatury PTC (x=1, 2, 3, 4, 5, 6) 
- Pt1= czujnik temperatury PT1000 (x=1, 2, 3, 4, 5, 6) 
- CtC= czujnik temperatury NTC-US (x=1, 2, 3, 4 ,5, 6) 
- PUL= licznik impulsów 
- 4-20=wejście analogowe 4-20mA (x=1, 2, 3) 
- 0-10=wejście analogowe 0-10V (x=1, 2, 3) 
- 0-5=wejście analogowe 0-5V (x=1, 2, 3) 
- SonF=włączenie ON oraz OFF wyłączenie danej sekcji 
- StAt=status wejścia cyfrowego 
- ALrd=opóźniony alarm zewnętrzny 
- ALr=alarm zewnętrzny 
- PrSA=alarm ciśnienia 
- door=alarm otwartych drzwi 
- EnS=aktywacja trybu oszczędności energii 
- dFr=odszranianie  
- rES=kasowanie licznika impulsów 
- roFF=zdalne włączenie ON i wyłączenie OFF 

Ainx 
Typ aktywnego czujnika wejścia analogowego (x=1,2,3): PrES=czujnik ciśnienia; 
rHuM=czujnik wilgotności względnej; GEn=czujnik ogólny (inny) 

dPx 
Polaryzacja wejścia cyfrowego (x=1...12): oP=aktywne gdy otwarte; CL=aktywne gdy 
zamknięte 

ddx 
Opóźnienie aktywacji wejścia cyfrowego (x=1...12): (0.0 do 23h50min, co 10 min) 
opóźnienie aktywacji funkcji powiązanej z wejście cyfrowym 

UCix 

Górny zakres skali dla wejścia analogowego (x=1...3): skalowanie wejścia 
analogowego 
- [PrMU =bAr] LCix do 50.0 bar 
- [PrMU =PSI] LCix do 725 PSI 
- [PrMU =MPA] LCix do 5.0 MPA        
- [ainx=rHuM] LCix do 100% 
- [ainx =GEnP] LCix do 999 

LCix 

Dolny zakres skali dla wejścia analogowego (x=1...3): skalowanie wejścia analogowego 
- [PrMU =bAr] -1.0/0.0 bar do UCix 
- [PrMU =PSI] -14/0 PSI do UCix 
- [PrMU =MPA] -0.1/0 MPA do UCix    
- [ainx=rHuM] 0% do UCix 
- [ainx =GEnP] -999 do  UCix 

oPbx 

Kalibracja czujnika (x=1...6): 
- [CF=°C] -12.0 do 12.0°C 
- [CF=°F] -21 do 21°F    
- [PrMU =bAr] -12.0 do 12.0 bar 
- [PrMU =PSI] -120 do 120 PSI 
- [PrMU =MPA] -1.2 do 1.2 MPA 
- [ainx=rHuM] -30 do 30% 
- [ainx =GEnP] -100 do 100 

SEtx 

Sekcja punktu nastawy  (x=1...6): 
- [CF=°C] -50.0 do 150.0°C 
- [CF=°F] -58 do 302°F 
- [PrMU =bAr] -1.0/0.0 do 50.0bar 
- [PrMU =PSI]  -14/0 do 725 PSI 
- [PrMU =MPA] -0.1/0 do  5.0 MPA 
- [ainx=rHuM] 0 do  100% 
- [ainx =GEnP] -999 do 999 

HESx 

Dyferencjał dla trybu oszczędzania energii (x=1...6): 
- [CF=°C] -30.0 do 30.0°C 
- [CF=°F] -54 do 54°F 
- [PrMU =bAr] -12.0 do 12.0bar 
- [PrMU =PSI]  -120 do 120 PSI 
- [PrMU =MPA] -1.2 do  1.2 MPA 
- [ainx=rHuM] -30 do  30% 
- [ainx =GEnP] -100 do 100 

ALEx Aktywacja alarmów sekcji (x=1...6): no=alarmy wyłączone, YES=alarmy aktywowane 

FPAx 
Aktywacja alarmu błędu czujnika (x=1...6): no= alarmy wyłączone, YES=alarmy 
aktywowane 

ALCx 
Alarm konfiguracji temperatur (x=1...6): rE=względem punktu nastawy ; Ab=wartości 
absolutne 

ALUx 

Wartość progu  alarmu temperatury maksymalnej (x=1...6): 
jeśli ALCx=Ab (wartość absolutna): 
- [CF=°C] ALLx do 150.0°C 
- [CF=°F] ALLx do 302°F  
- [PrMU =bAr] ALLx do 50.0bar 
- [PrMU =PSI]  ALLx do 725 PSI 
- [PrMU =MPA] ALLx do  5.0 MPA 
- [ainx=rHuM] ALLx do 100% 
- [ainx =GEnP] ALLx do 999 
Jeśli ALCx=rE (wartość względem punktu nastawy): 
- [CF=°C] 0.0 do 50.0°C 
- [CF=°F] 0.0 do 90°F 
- [PrMU =bAr] 0 do 30 bar 
- [PrMU =PSI]  0 do 350 PSI 
- [PrMU =MPA] 0 do 2.5 MPA 
- [ainx=rHuM] 0 do 50 % 
- [ainx =GEnP] 0 do 500 

ALPx 
Wartość progu  alarmu temperatury wysokiej (x=1...6): 
Jeśli ALCx=Ab: ALLx do ALUx  
Jeśli ALCx=rE: 0 do ALUx 

ALLx 

Wartość progu  alarmu temperatury niskiej (x=1...6): 
jeśli ALCx=Ab (wartość absolutna): 
- [CF=°C] ALLx do 150.0°C 
- [CF=°F] ALLx do 302°F  
- [PrMU =bAr] ALLx do 50.0bar 
- [PrMU =PSI]  ALLx do 725 PSI 
- [PrMU =MPA] ALLx do  5.0 MPA 
- [ainx=rHuM] ALLx do 100% 
- [ainx =GEnP] ALLx do 999 
Jeśli ALCx=rE (wartość względem punktu nastawy): 
- [CF=°C] 0.0 do 50.0°C 
- [CF=°F] 0.0 do 90°F 
- [PrMU =bAr] 0 do 30 bar 
- [PrMU =PSI]  0 do 350 PSI 
- [PrMU =MPA] 0 do 2.5 MPA 
- [ainx=rHuM] 0 do 50 % 
- [ainx =GEnP] 0 do 500 

AFHx 

Dyferencjał alarmu (x=1...6): 
- [CF=°C] 0.1 do 25.5°C 
- [CF=°F] 1 do 45°F 
- [PrMU =bAr] 0.1 do 10.0bar 
- [PrMU =PSI]  0 do 145PSI 
- [PrMU =MPA] 0.1 do 1.0MPA 
- [ainx=rHuM] 0 do 20% 
- [ainx =GEnP] 0 do 200 

Adx Opóźnienie alarmu czujnika “x” (x=1...6): opóźnienie sygnalizacji alarmu 
dAdx Opóźnienie alarmu temperatury po odszranianiu (x=1...6): 0 do 255 min 

nPSx 
Ilość aktywacji presostatu ciśnienia dla danej sekcji (x=1...6): (1 do 15) Ilość aktywacji 
presostatu ciśnienia powodująca sygnalizację alarmu 

Edd1 
Aktywacja maksymalnego czasu trwania odszraniania (x=1...6): kontrola 
maksymalnego czasu odszraniania 
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SPbx Czujnik sekcji  “x” (x=1...6): czujnik powiązany z daną sekcją 

MULx 
Mnożnik dla licznika impulsów: (0 do 5) dla poprawnej interpretacji wartości licznika 
impulsów 

rLdx 
Wejście cyfrowe powiązane z przekaźnikiem “x” (x=1, 2, 3, 4): określa które wejście 
cyfrowe jest powiązane z danym przekaźnikiem 

rLPx 
polaryzacja przekaźnika “x” (x=1, 2, 3, 4): CL=aktywny przy zamknięciu zestyku; 
oP=aktywny przy otwarciu zestyku 

AoUt Typ wyjścia analogowego: uoLt=napięciowe (0-10V); MA=prądowe (4-20mA) 

AoCF 
Konfiguracja wejścia analogowego: rEM=zdalnie sterowane; Pbx=przekaźnik  
MAn=sterowane ręcznie 

AoMn Wartość wyjścia analogowego (w trybie ręcznym): 0 do 100% skali 

AotY 
Działanie wyjścia analogowego: dir=wprost proporcjonalne; inV=odwrotnie 
proporcjonalne 

AoLo 

Początek skali odpowiadający wartości  0%: 
- [CF=°C] -50°C do AoHi 
- [CF=°F] -58°F do AoHi 
- [PrMU=bAr] -1.0bar do AoHi 
- [PrMU =PSI]  -14PSI do AoHi 
- [PrMU =MPA] -0.1 do AoHi 
- [ainx=rHuM] 0% do AoHi 
- [ainx =GEnP] -999 do AoHi 

AoHi 

Koniec skali odpowiadający wartości 100%: 
- [CF=°C] AoLo do 150.0°C 
- [CF=°F] AoLo do 302°F  
- [PrMU =bAr] AoLo do 50.0bar 
- [PrMU =PSI]  AoLo do 725 PSI 
- [PrMU =MPA] AoLo do  5.0 MPA 
- [ainx=rHuM] AoLo do 100% 
- [ainx =GEnP] AoLo do 999 

 
 
 
 


