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1. UWAGI OGÓLNE   
 
 

1.1  PROSZĘ PRZECZYTAĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY 

Ta instrukcja jest częścią produktu i powinna być przechowywana w jego pobliżu dla zapewnienia szybkiego i łatwego dostępu do informacji w 
niej zawartych. 
Sterownik nie może być używany w celach innych niż opisane w tej instrukcji. Nie może być używany, jako wyposażenie zabezpieczające. 
Przed przystąpieniem do montaży należy zapoznać się z charakterystyką instalacji 
Dixell S.r.l. rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez konieczności powiadamiania, przy zachowaniu niezmiennej 
funkcjonalności. 

 

 
1.2  UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

Przed podłączeniem sterownika należy sprawdzić poprawność parametrów zasilania elektrycznego 
Sterownik nie może być narażony na kontakt wodą lub wysoką wilgotnością: sterownika należy używać w określonych przedziałach temperatury i 
wilgotności, unikając częstych zmian temperatur oraz wysokiej wilgotności względnej mogącej powodować kondesację. 
Uwaga: przed przystąpieniem do konserwacji należy odłączyć wszystkie podłączenia elektryczne. 
Sterownik powinien pozostawać zamknięty. 
W przypadku błędu lub nieprawidłowego działania sterownik należy odesłać do producenta „Dixell S.r.l.” (patrz dane adresowe) wraz ze 
szczegółowym opisem usterki. 
Należy przestrzegać maksymalnej wartości prądu, jaki może płynąć przez przekaźniki (patrz dane techniczne) 
Upewnij się,  że  przewody czujników, obciążeń i zasilania są prowadzone oddzielnie w odpowiedniej odległości od siebie, bez przecinania się 
lub pokrywania. 
Czujniki należy zamontować taka, aby nie były dostępne dla użytkownika ostatecznego. 
W przypadku zastosować przemysłowych konieczne jest użycie filtrów (model FT1) ze względu na możliwe zakłócenia pochodzące od 
obciążeń indukcyjnych. 

 

2. OPIS OGÓLNY   
Modele XLR130 oraz XLR170, o wymiarach 210x230mm, są sterownikami mikroprocesorowymi dla aplikacji średnio i nisko temperaturowych. 
Wyposażone są w cztery (XLR130) lub sześć (XLR170) wyjść przekaźnikowych do regulacji pracy sprężarki, odszranianie może być elektryczne lub 
gorącym gazem (XLR170) – wentylatorów parownika (XLR170), oświetlenia, alarmu oraz wyjścia AUX. Posiadają również trzy wejścia dla czujników 
NTC lub PTC, jeden dla regulacji temperatury, drugi dla kontroli temperatury parownika podczas odszraniania, trzeci opcjonalnie dla wyświetlenia 
pomiaru na ekranie. Dostępne są również dwa wejścia cyfrowe (beznapięciowe) dla czujnika otwarcia drzwi oraz konfigurowalne. 
Standardowe wyjście TTL pozwala na podłączenie za pośrednictwem zewnętrznego modułu TTL/RS485, z systemem monitoring ModBUS-RTU  
oraz programowania przy pomocy klucza “Hot Key”.  
Każdy model XLR100 może być wyposażony w zegar czasu rzeczywistego pozwalający na programowanie do 8 dni cyklów odszraniania, w podziale 
na dni pracujące i dni wolne od pracy. Dostępna jest funkcja pracy nocnej i dziennej z różnymi punktami nasta dla oszczędności energii. 

 

3. STEROWANE URZĄDZENIA   
 

3.1 SPRĘŻARKA  
Regulacja z dodatnim dyferencjałem (w stosunku do punktu nastawy) jest wykonywana na podstawie pomiaru temperatury: jeśli temperatura wzrasta i 
osiąg punkt nastawy + dyferencjał sprężarka jest uruchamiana i wyłączana gdy temperatura osiągnie punkt nastawy. W przypadku uszkodzenia 
czujnika start i zatrzymanie sprężarki są określone czasowo poprzez parametry „Con ” oraz „COF”. 

 
3.2 SZYBKIE MROŻENIE 

Może być aktywowane, jeś l i nie jest aktywny proces odszraniania, poprzez przytrzymanie przycisku o przez około 3 sek. Sprężarka pracuje wówczas 
w sposób ciągły przez czas ustalony parametrem “CCt”. Cykl może być przerwany przed upłynięciem tego czasu poprzez wciśnięcie na 3 sek. tego 
samego przycisku, co przy aktywacji „o” . 

 
3.3 ODSZRANIANIE  

3.3.1 XLR130 – odszranianie czasowe  
Interwał czasowy odszraniania jest ustalony parametrem “EdF”: 
- dla EdF=in odszranianie jest wykonywane po każdym odliczeniu casu “IdF”, 
- dla EdF=Sd interwał “IdF” jest obliczany poprzez algorytm inteligentnego odszraniania (wartość liczona zwiększa się tylko, jeśli sprężarka jest 

włączona). 
-  dla zegara czasu rzeczywistego EdF może być ustawione względem zegara, w takim wypadku odszranianie jest wykonywane według czasu 

rzeczywistego i parametrów LD1…Ld8w dniach pracujących oraz Sd1…Sd8 w dniach wolnych od pracy.; 
Odszranianie jest realizowane poprzez zatrzymanie sprężarki. Parametr “IdF” określa interwał pomiędzy cyklami odszraniania, podczas gdy czas 
trwania odszraniania określany jest parametrem “MdF”.
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3.3.2 XLR170 –ODSZRANIANIE GRZAŁK Ą LUB GORACYM GAZEM  
Typ odszraniania jest wybierany parametrem “tdF ” : grzałką elektryczną (tdF=rE), gorącym gazem (tdF=in), lub termostatyczne (tdF=rt). 
Interwał odszraniania jest ustalany parametrem: “EdF”: 
- dla EdF=in odszranianie jest wykonywane po każdym odliczeniu casu “IdF”, 
- dla EdF=Sd interwał “IdF” jest obliczany poprzez algorytm inteligentnego odszraniania (wartość liczona zwiększa się tylko, jeśli sprężarka jest 

włączona). 
-  dla zegara czasu rzeczywistego EdF może być ustawione względem zegara, w takim wypadku odszranianie jest wykonywane według czasu 

rzeczywistego i parametrów LD1…Ld8w dniach pracujących oraz Sd1…Sd8 w dniach wolnych od pracy.; 
Po zakończeniu odszraniania rozpoczyna się odliczanie czasu ociekania określonego parametrem “Fdt ”. 

 
3.4 STEROWANIE WENTYLATORAMI PAROWNIKA (XLR170 LUB XLR130 DLA OA1=FAN)  
Typ regulacji pracy wentylatorów jest wybierany parametrem “FnC”: 
C-n wentylatory działają jednocześnie ze sprężarką i nie działają podczas odszraniania; 
C-y wentylatory działają jednocześnie ze sprężarką i działają podczas odszraniania; 

Po zakończeniu odszraniania uruchomienie wentylatora jest opóźnione na czas ociekania, określony parametrem “FNd”. 
O-n wentylatory działają w sposób ciągły i nie działają podczas odszraniania. 
O-y wentylatory działają w sposób ciągły również podczas odszraniania 

 
Dodatkowo parametr “FSt” określa wartość temperatury, mierzonej czujnikiem parownika, powyżej której wentylatory są wyłączone. Funkcja ta 
zapewnia nawiew powietrza tylko, gdy temperatura jest niższa niż „FSt”. 

 
3.5 KONFIGURACJA WYJ ŚCIA AUX - ZACISKI. 15-16, PARAMETR OA1  
Działanie przekaźnika AUX (zaciski. 15-16) ustalane jest parametrem oA1 , w zależności od konfiguracji instalacji. Możliwe ustawienia opisane są 
poniżej: 
XLR130: wymuszony przepływ powietrza, temperatury normalne -oA1= Fan 

Powi ązane parametry:  
- FnC tryb działania wentylatora; - Fnd opóźnienie włączenia wentylatora po odszranianiu 
- FSt temperatura zatrzymania wentylatora; - FAP czujnika dla zarządzania praca wentylatora 

Dla takich ustawień przekaźnik AUX działa, jako wyjście dla wentylatora. Patrz rozdział 3.4 „Sterowanie wentylatorami parownika” 
UWAGA! Je śli FAP=np (brak czujnika), przekaźnik będzie aktywowany zgodnie z ustawieniami parametru FnC niezależnie od temperatury 
parownika 

 
3.5.1 Przekaźnik AUX - oA1= AUS  
Dla oA1=AUS , dostępne są dwa tryby rodzaje pracy. 

 
A. Przekaźnik AUX jest aktywowany tylko poprzez przyciski kla wiatury  
Ustawienia: oA1 =AUS oraz ArP= nP (brak czujnika dla sterowania wyjściem AUX). 
W takim przypadku przekaźnik 15-16 może być aktywowany poprzez wciśnięcie przyciksu AUX na klawiaturze sterownika. 

 
B. Termostat (np: grzałka zapobiegaj ąca wykraplaniu wilgoci) z mo żliwo ścią włączenia i wył ączenia poprzez klawiatur ę 

Powi ązane parametry:  
- ACH Typ regulacji przekaźnika: grzanie/chłodzenie; 
- SAA Punkt nastawy dla przekaźnika 
- ArP Czujnik dla przekaźnika AUX 

Poprzez te trzy parametry ustala się funkcjonowanie przekaźnika AUX. Dyferencjał jest określany parametrem Hy. Przekaźnik AUX może być 
również aktywowany przyciskiem AUX, w takim wypadku pozostanie aktywny aż do ręcznego wyłączenia. 
Odszranianie nie ma wpływu na status przekaźnika. 

 
3.5.2 Przekaźnik on/off - oA1 = onF  
W takim przypadku przekaźnik jest włączany wraz ze sterownikiem i wyłączany wraz z wyłączeniem sterownika. 

 
3.5.3 XLR170: Drugi przeka źnik odszraniania dla instalacji z dwoma parownikami  – oA1 = dF2  
Powi ązane parametry:  

- dtS temperatura końca odszraniania dla drugiego przekaźnika 
- MdS maksymalny czas trwania odszraniania dla drugiego przekaźnika; 
- dSP wybór czujnika dla odszraniania drugiego parownika 

 
W przypadku dwóch parowników regulacja jest wznawiana po zakończeniu odszraniania na obydwu wymiennikach. 

 
3.5.4 Druga spr ężarka – oA1 = cP2  
Przy takich ustawieniach sterownik może zarządzać pracą drugiej sprężarki lub drugim stopniem wydajności sprężarki 2-stopniowej. 
Działanie: druga sprężarka jest aktywowana po pierwszej z opóźnieniem ustalanym parametrem Ac1 (sek). Obie sprężarki są wyłączane jednocześnie.
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Dla: cco=AL sprężarki są załączane po kolei 
Powi ązane parametry:  

- cco Aktywacja sprężarki: typ sekwencji: po kolei lub sekwencyjnie; 
- Ac1 Opóźnienie aktywacji drugiej sprężarki (sek); 

 

4. KLAWIATURA   
 

 
 
 

Panic LED  

     

 
 

Wyświetlenie i zmiana punktu nastawy. W trybie programowania wybór parametru i zatwierdzenie wprowadzenia zmian. 
Wciśnięty i przytrzymany przez 3 sek., przy wyświetlonych temperaturach min i maks., powoduje ich skasowanie. 
Tylko dla modeli z zegarem : wciśnięcie przy wyświetlonym aktualnym czasie, powoduje wyzerowanie zegara oraz dni świątecznych. 
Wyświetlenie maksymalnej temperatury składowania; w trybie programowania przewijanie listy parametrów, lub zwiększanie wartości 
parametru. Wciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sek. spowoduje uruchomienie cyklu szybkiego chłodzenia. 

 
Wyświetlenie minimalnej temperatury składowania; w trybie programowania przewijanie listy parametrów, lub zmniejszanie wartości 
parametru. Tylko dla modeli z zegarem : Wciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sek. spowoduje wyświetlenie aktualnego czasu oraz 
dostęp do menu funkcji oszczędzania energii, odszraniania i zegara. 

 
Wciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sek. spowoduje uruchomienie odszraniania. 
Tylko dla modeli z zegarem : Wciśnięcie, gdy wyświetlony jest aktualny czas pozwala na ustalenie czasów odszraniania. 

 
Włączenie / wyłączenie światła. 
Włączenie / wyłączenie funkcji oszczędzania energii. 
Tylko dla modeli z zegarem : Wciśnięcie i przytrzymanie przez 6 sek. – włączenie /wyłączenie funkcji dni wolnych od pracy. 
Wciśnięcie, gdy wyświetlony jest aktualny czas pozwala na ustalenie czasów dla funkcji oszczędzania energii. 

 
dla oA1 = AUS, włączenie / wyłączenie wyjścia AUX. 

Włączenie / wyłączenie sterownika. 

KOMBINACJE PRZYCISKÓW  

 

+   Zablokowanie / odblokowanie klawiatury 

+   Przejście do trybu programowania.  

 

+   Wyjście z trybu programowania.
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4.1 DIODY LED 

Znaczenie każdego symbol LED opisano w tabeli poniżej: 

 
LED MODE Funkc ja 
°C WŁ Wyświetlanie temperatury w stopniach Celsjusza 
°C MIGANIE Tryb programowania 
°F WŁ Wyświetlanie temperatury w stopniach Fahrenheit 

 
WŁ Sprężarka pracuje 

 
MIGANIE - Tryb programowania (miganie symbolu ) 

- Aktywne odliczanie czasu do ponownego uruchomienia 

 
WŁ Wentylator pracuje 

 
MIGANIE Tryb programowania (miganie symbolu ) 

 
WŁ Aktywne odszranianie 

 
MIGANIE Odliczanie czasu ociekania wymiennika 

 
WŁ Aktywny cykl szybkiego mrożenia 

 
WŁ - Sygnał ALARMOWY 

- W “Pr2” oznacza, że dany parametr jest również dostępny z poziomu “Pr1” 
AUX WŁ Wyjście AUX (15-16) dla (oA1=AUS). 

 WŁ Aktywna funkcja oszczędności energii 

 
WŁ Włączone światło 

 
WŁ Urządzenie jest wyłączone 

 

4.2 4.2 JAK WYSWIETLI Ć MINIMALNĄ TEMPERATURĘ SKŁADOWANIA  

1. Naciśnij przycisk n. 
2. Pojawi się komunikat “Lo” wraz z najniższą zarejestrowana temperaturą. 
3. Po naciśnięciu przycisku n lub odczekaniu 5s nastąpi powrót do ekranu podstawowego. 

 
4.3 4.3 JAK WYSWIETLI Ć MAKSYMALN Ą TEMPERATURĘ SKŁADOWANIA  

1. Naciśnij przycisk o. 
2. Pojawi się komunikat “Hi” wraz z najwyższą zarejestrowana temperaturą. 
3. Po naciśnięciu przycisku o lub odczekaniu 5s nastąpi powrót do ekranu podstawowego. 

 
4.4 4.4 JAK SKASOWA Ć ZAPISANE WARTOŚCI TEMPERAURY MAKSYMALNEJ I MINIMALNEJ  
Aby skasować zapisane wartości temperaturę ekstremalnych: 
1. Naciśnij SET aż symbol “rST” zacznie migać. 

 
UWAGA Po zako ńczeniu instalacji nale ży skasowa ć warto ści temperatur ekstremalnych.  

 
4.5 JAK USTALI Ć WARTOŚĆ PUNKTU NASTAWY  

1. Naciśnij przycisk SET: na ekranie pojawi się wartość punktu nastawy; 
2. Symbol “°C” LED zacznie migać; 
3. Aby zmienić wartość punktu nastawy należy w ciągu 10 s wcisnąć przycisk o lub n. 
4. Aby zapisać nową wartość punktu nastawy naciśnij SET lub odczekaj 10s. 

 
4.6 ABY WYMUSIC ODSZRANIANIE  

 
Aby wymusić uruchomienie procesu odszraniania naciśnij przycisk DEF przez 2 sek. . 

 
4.7 ABY PRZEJSĆ DO LISTY PARAMETRÓW “PR1”  
Aby przejść do listy parametrów “Pr1” (parametry dostępne dla użytkownika) należy: 

1. Przejść do trybu programowania poprzez wciśniecie i przytrzymanie jednocześnie przycisków Set oraz DOWN 

+      (symbol “°C” zacznie migać). 
2. Na ekranie pojawi się symbol pierwszego parametru z listy “Pr1”
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4.8 ABY PRZEJSĆ DO LISTY PARAMETRÓW “PR2”  
Aby przejść do listy parametrów “Pr2”: 
1. Przejść do listy “Pr1”. 
2. Wybrać parametr “Pr2” I nacisnąć przycisk “SET”. 
3. Pojawi się migający komunikat “PAS” oraz migająca cyfra “0 - -”. 
4. Użyj przycisk o lub n aby wprowadzić kod zabezpieczający, następnie potwierdź przyciskiem “SET”. 

Kod zabezpieczaj ący: “321“.  
5. Jeśli wprowadzono poprawny kod nastąpi przejście do listy parametrów “Pr2”. 
Inna mo żliwo ść: po włączeniu sterownika należy przytrzymać wciśnięte przez 30 sek. przyciski Set oraz DOWN. 

 
UWAGA: każdy z parametrów listy “Pr2” może być przeniesiony do listy “Pr1” (poziom użytkownika) poprzez wciśnięcie jednocześnie “SET” oraz “n”. 
Jeśli parametr jest widoczny na liście Pr1 wówczas przy jego symbolu znajduje się przecinek miejsc dziesiętnych. 

 
4.9 JAK ZMIENIĆ WARTOŚĆ PARAMETRU  
1. Przejść do trybu programowania. 
2. Przy pomocy przycisków o lub n wybrać żądany parametr. 
3. Nacisnąć “SET” aby wyświetlić wartość parametru (symbol “°C” zacznie migać). 
4. Przy pomocy przycisków o lub n ustalić wartość parametrów. 
5. Nacisnąć “SET” aby zapisać nową wartość i przejść do następnego parametru. 
Aby wyj ść: naciśnij jednocześnie SET + UP lub odczekaj 15s bez wciskania przycisków. 
UWAGA : nowe nastawy są zapisywane nawet gdy procedura zakończy się w wyniku upłynięcia czasu bez wciskania przycisku. 

 
4.10 BLOKOWANIE KLAWIATURY  

1. Przytrzymaj przez 3 sek. wciśnięte jednocześnie przyciski o oraz n. 
2. Pojawi się komunikat “POF” – klawiatura jest zablokowana. Możliwe jest jedynie: wyświetlenie maksymalnej i minimalnej 

+ temperatury składowania, włączenie / wyłączenie światła, aktywacja wyjścia AUX. 
 

ODBLOKOWANIE KLAWIATURY  
Przytrzymaj przez 3 sek. wciśnięte jednocześnie przyciski o oraz n. 

 
4.11 WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE 

Wciśnięcie przycisku ON/OFF, przy włączonym sterowniku spowoduje: wyświetlenie komunikatu “OFF” przez 5 sec. Na ekranie pojawi 
się symbol ON/OFF. 
Podczas gdy urządzenie jest wyłączone, wszystkie przekaźniki są nieaktywne a regulacja jest zatrzymana; jeśli sterownik jest 
podłączony do system monitoring, wówczas nie przesyła danych oraz informacji o alarmach. 
UWAGA. Gdy sterownik jest w statusie OFF aktywne s ą przyciski światła oraz AUX.  

 
4.12 WYŚWIETLENIE WARTOŚCI POMIARU CZUJNIKÓW  

1. Przejście do poziomu parametrów “Pr1”. 
2. Wybranie “dP1” dla czujnika 1, “dP2” dla czujnika 2, “dP3” dla czujnika 3, przy pomocy przycisków o lub n. 
3. Naciśnięcie “SET” - wyświetlenie wartość pomiaru. 
4. Naciśnięcie “SET” – przejście do kolejnego parametru. 

 

5. ZEGAR CZASU RZECZYWISTEGO – TYLKO DLA MODELI Z Z EGAREM  
 

5.1 WYŚWIETLENIE AKTUALNEJ DATY I GODZINY  
1. Naciśnij przycisk n przez więcej niż 3 

2. Pojawi się symbol e oraz aktualny czas: 

Hur (godzina); Min (minuta); dAY (dzień) 
3. Aby wyjść naciśnij n lub odczekaj 5 sek. 

 
5.2 USTAWIENIE TIMERA I DNI WOLNYCH  

1. Naciśnij przycisk n przez więcej niż 3 

2. Pojawi się symbol e oraz aktualny czas:
następnie  

3. Wciśnięcie SET spowoduje miganie symbolu e co oznacza przejście do ustawień godzin, minuty, dnia oraz tygodnia dla dni 

wolnych od pracy (do 3). 
4. Aby wyjść naciśnij SET + UP lub odczekaj 15 sek. bez wciskania przycisków.



1592017000  XLR 130-170 PL r2.0  23.07.2012_DXL.doc XL130 - XLR170 9/19 
 

www.dixellpolska.pl

 

 

5.3 USTAWIENIE CZASU ODSZRANIANIA  
1. Naciśnij przycisk n przez więcej niż 3 

2. Pojawi się symbol e oraz aktualny czas:
następnie  

3. Naciśnięcie DEF spowoduje pojawienie się migającego symbolu DEF oraz przejście do ustawienia czasu odszraniania. 
4. Aby wyjść naciśnij SET + UP lub odczekaj 15 sek. bez wciskania przycisków

 

 
 

5.4 USTAWIENIE CZAOW FUNKCJI OSZCZ ĘDZANIA ENERGII  
1. Naciśnij przycisk n przez więcej niż 3 

2. Pojawi się symbol e oraz aktualny czas:
następnie  

3. Naciśnięcie ES spowoduje pojawienie się migającego symbolu ES oraz przejście do ustawienia czasu funkcji oszczędzania 
energii. 

4. Aby wyjść naciśnij SET + UP lub odczekaj 15 sek. bez wciskania przycisków
 

 
5.5 URUCHOMIENIE FUNKCJI DNI WOLNYCH PRZY UŻYCIU KLAWIATURY  

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk ES przez około 6 sek. aż do pojawienia się symbol “Hd”. 

2. Symbol e będzie migał wolniej niż podczas programowania czasów, sterownik przejdzie do programowania dni wolnych 
3. Naciśnij ES przez więcej niż 6 sek. aby powrócić do normalnego działania 

 
6. LISTA PARAMETRÓW   

REGULACJA  
Hy DYFERENCJAŁ: (0,1÷25,5°C; 1÷45°F): Dyferencjał punktu nastawy. Włączenie sprężarki dla PUNKT NASTAWY + dyferencjał (Hy). 

Wyłączenie sprężarki gdy temperatura osiągnie punkt nastawy. 
LS Minimum PKT NASTAWY: (-50,0°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. 
odS Opó źnienie aktywacji wyj ść: (0÷255 min) Funkcja aktywna przy uruchomieniu urządzenia, blokująca aktywacje jakichkolwiek wyjść w czasie 

liczonym od uruchomienia ustalonym tym parametrem.. (nie dotyczy wyjść AUX oraz dla oświetlenia) 
cco Spr ężarki: typ aktywacji . Używane tylko dla oA1 =cP2 : SE = sekwencyjnie; AL = kolejno 
AC Opó źnienie ponownego uruchomienia : (0÷30 min) minimalny czas pomiędzy zatrzymaniem a kolejnym uruchomieniem sprężarki. 
Ac1 Opó źnienie wł ączenia drugiej spr ężarki (0÷255s) czas liczony od włączenia pierwszej sprężarki do włączenia sprężarki kolejnej (0÷225s). 
CCt Długo ść syklu pracy ci ągłej: (0min ÷23h 50min) pozwala na ustalenia czasu trwania cyklu pracy ciągłej. Może być użyte w przypadku 

wypełnienia przestrzeni świeżymi produktami. 
Con Czas działania spr ężarki przy bł ędzie czujnika: (0÷255 min) czas pracy sprężarki w przypadku błędu czujnika temperatury. Dla Cy=0 przy 

błędzie czujnika sprężarka nie pracuje. 
COF Czas wył ączenia spr ężarki przy bł ędzie czujnika: (0÷255 min) czas wyłączenia sprężarki w przypadku błędu czujnika temperatury. Dla Cn=0 

sprężarka cały pracuje w sposób ciągły.. 
CH Typ działania – Tylko dla XLR130 : CL = chłodzenie; Ht = grzanie. 
WYŚWIETLACZ  
CF Jednostki miary: (°C÷°F) °C =Celsius; °F =Fahrenheit. UWAGA : Po zmianie jednostki miary konieczne jest sprawdzenie wartości punktu 

nastawy oraz powiązanych parametrów i ich modyfikacja, jeś li jest to konieczne. 
rES Rozdzielczo ść pomiaru (dla °C) : (in = 1°C; de = 0,1°C) włączenie wyświetlania miejsc dziesiętnych wartości. dE = 0,1°C; in = 1 °C 
Lod Wy świetlacz: wybór z którego czujnika pomiar jest wyświetlany na ekranie sterownika: P1 = czujnik termostatu; P2 = Czujnik parwonika; P3 = 

czujnik dodatkowy 
1r2 = Różnica pomiędzy P1 oraz P2 (P1-P2) 
ODSZRANIANIE  
tdF Typ odszraniania  tylko dla XLR170 : rE = grzałka elektryczna (sprężarka wył.); rT = termostat odszraniania. W czasie odszraniania “MdF”, 

grzałki elektryczne włączają się I wyłączają w zależności od temperatury parownika oraz wartości parametru “dtE”; in = gorącym gazem 
(przekaźniki sprężarki i odszraniania są włączone) 

EdF Typ odszraniania:  
rtc = dla zegara czasu rzeczywistego . Czas odszraniania określany jest parametrami Ld1÷Ld8 dla dni pracujących oraz Sd1÷Sd8 dla dni 

wolnych. Dostępne tylko gdy sterownik posiada zegar czasu rzeczyw istego.  
in = interwałowy . Odszranianie zaczyna się po odliczeniu czasu “Idf ” liczony od ostatniego odszraniania. 
Sd = Inteligentny . czas IdF (interwał pomiędzy odszranianiami) wzrasta tylko,  gdy sprężarka działa (nawet nie sukcesywnie) I tylko,  gdy 
wartość temperatury parownika jest niższa od "SdF” (pkt. nastawy dla inteligentnego odszraniania). 

SdF Pkt. nastawy dla inteligentnego odszraniania : (-30 30 °C/ -22 86 °F) temp. parownika, przy której odliczane jest IdF (interwał pomiędzy 
odszranianiami) w trybie inteligentnego odszraniania: SMARTFROST.
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dtE Temp. ko ńca odszraniania tylko dla XLR170 : (-50,0÷110,0°C; -58÷230°F) (aktywna, gdy jest obecny czujnik parownika) ustawienie wartości 
temperatury mierzonej czujnikiem parownika przy której następuje koniec odszraniania. 

dtS Temp. ko ńca odszraniania parownika 2 – tylko dla XLR170 je śli oA1=dF2: (-50,0÷110,0°C; -58÷230°F) ustawienie wartości temperatury 
mierzonej czujnikiem parownika 2 przy której następuje koniec odszraniania. 

IdF Interwał odszraniania: (1÷120h) Określa ilość czasu odliczaną przed rozpoczęciem kolejnego cyklu odszraniania. 
MdF Maksymalny czas odszraniania: (0÷255 min) gdy P2=n, (bez czujnika parownika: odszranianie czasowe) określa czas trwania odszraniania, 

gdy P2=y (odszranianie temperaturowe) określa maksymalny czas trwania odszraniania. 
MdS Maksymalny czas odszraniania parownika 2  – tylko dla XLR170 je śli oA1=dF2 : (0÷255 min) określa maksymalny czas trwania odszraniania 

dla drugiego parownika. 
dFd Ekran podczas odszraniania: rt= temperatura rzeczywista; it= temp na początku odszraniania; Set= Punkt Nastawy; dEF = symbol “dEF”; 

dEG = symbol “dEG”; 
dAd Opó źnienie wy świetlania: (0 255 min) Ustala wartość czasu opóźnienia realnej temperatury po procesie odszraniania. 
dSd Opó źnienie rozpocz ęcia odszraniania – tylko dla XLR170 : ( 0÷99min) Funkcja przydatna, gdy uruchomienie odszraniania jednocześnie moze 

spowodować przeciążenie sieci. 
Fdt Cas ociekania: (0÷60 min.) Czas liczony od momentu osiągnięcia temperatury końca odszraniania do przywrócenia normalnej regulacji. Czas 

ten pozwala na ocieknięcie wody znajdującej sie na wymienniku po procesie odszraniania. 
dPO Odszranianie przy uruchomieniu:  

y = niezwłocznie; n =po czasie IdF 
dAF Opó źnienie odszraniania po szybkim mro żeniu: (0min÷23h 50min) Opóźnienie odszraniania po cyklu szybkiego mrożenia. 
dFP Wybór czujnika dla ko ńca odszraniania – tylko dla XLR170 : nP = bez czujnika, odszranianie czasowe. Czas trwania ustalony przez 

parametr MdF; P1 = czujnik 1 (termostatu); P2 = czujnik 2 (parownika); P3 = czujnik 3 (dla wyświetlania pomiaru). 
dSP Wybór czujnika dla ko ńca odszraniania drugiego parownika– tylko dla XLR170 : nP = bez czujnika, odszranianie czasowe. Czas trwania 

ustalony przez parametr MdF; P1 = czujnik 1 (termostatu); P2 = czujnik 2 (parownika); P3 = czujnik 3 (dla wyświetlania pomiaru). 
WENTYLATORY  
FnC Tryb pracy wentylatorów: (cn, on, cY, oY) C-n= jednocześnie ze sprężarkami, wyłączone w czasie 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 Opó źnienie wł ączenia wentylatorów po odszranianiu: (0÷99 min) czas pomiędzy zakończeniem odszraniania a włączeniem wentylatorów 
FSt Temp. wył ączenia wentylatorów: (-50÷110°C; -58÷230°F) nastawa temperatury czujnika parownika powyżej której wentylatory będą wyłączone. 
FAP Wybór czujnika dla wentylatorów: nP = brak, wentylatory działają zgodnie z parametrem Fn, bez kontroli temperatury ustalonej parametrem 

FSt; P1 = czujnik 1 (termostatu); P2 = czujnik 2 (parownika); P3 = czujnik 3 (dla wyświetlania pomiaru). 
ALARMY  
ALC Konfiguracja alarmu temperatury: rE = progi alarmów wysokiej i niskiej wartości w odniesieniu do punktu nastawy; 

Ab = progi alarmów wysokiej i niskiej wartości w wartościach temperatury bezwzględnej 
ALU Alarm temperatury maksymalnej: ( ALC= rE, 0 50°C or 90°F; ALC= Ab, ALL 110°C or 230°F) 

osiągnięcie tego poziomu temperatury spowoduje aktywacje alarmu HA po odliczeniu opóźnienia ALd. 
ALL Alarm temperatury minimalnej: (ALC = rE , 0 50 °C or 90°F; ALC = Ab , - 50°C or -58°F ALU) 

osiągnięcie tego poziomu temperatury spowoduje aktywacje alarmu LA po odliczeniu opóźnienia ALd. 
AFH Dyferencjał alarmu temperatury i wentylatora: (0,1÷25,5°C; 1÷45°F) Dyferencjał dla punktu nastawy alarmu temperatury oraz punktu 

nastawy regulacji wentylatora, zawsze dodatni. 
ALd Opó źnienie alarmu temperatury: (0÷255 min) czas pomiędzy nastaniem warunków alarmowych a włączeniem alarmu. 
dAO Opó źnienie alarmu temperaturowego przy wł ączeniu: (0÷255 min) okres czasu pomiędzy nastaniem warunków alarmowych po włączeniu 

urządzenia a sygnalizowaniem alarmu 
EdA Opó źnienie alarmu po zako ńczeniu odszraniania: (0 255 min) okres czasu po zakończeniu odszraniania, w którym alarm temperaturowy nie 

będzie aktywowany 
dot Opó źnienie alarmu po zako ńczeniu zamkni ęciu drzwi : (0 255 min) okres czasu po zamknięciu drzwi w którym alarm temperaturowy nie 

będzie aktywowany 
doA Opó źnienie alarmu otwartych drzwi: (0÷254min,nu) opóźnienie pomiędzy wykryciem otwartych drzwi a sygnalizacja alarmu otwarcia: 

migający symbol “dA ”. Jeśli doA=nu alarm drzwi nie będzie sygnalizowany. 
rrd Restart wyj ść po alarmie drzwi doA: no = wyjścia bez zmian; yES = wyjścia restartowane po alarmie doA. 
tbA Sygnał d źwiękowy i wyciszanie: wyciszenie poprzez wciśnięcie jednego z przycisków klawiatury. 

n= tylko wyciszenie; y= wyciszenie i wyłączenie przekaźnika alarmowego. 
nPS Ilość interwencji presostatu: (0 15) Ilość interwencji presostatu w czasie “did ” przed uruchomieniem alarmu (I2F= PAL). 

WEJŚCIA CZUJNIKÓW  
Ot Kalibracja czujnika termostatu: (-12.0 12.0°C/ -21 21°F) regulacja przesunięcia wartości pomiaru czujnika. 
OE Kalibracja czujnika parownika – tylko dla XLR170 : (-12.0 12.0°C/ -21 21°F) regulacja przesunięcia wartości pomiaru czujnika parownika. 
O3 Kalibracja czujnika dodatkowego: (-12.0 12.0°C/ -21 21°F) regulacja przesunięcia wartości pomiaru czujnika parownika. 
P2P Obecno ść czujnika parownika - tylko dla XLR170 : 

n= brak czujnika, odszranianie czasowe; y= czujnik obecny, koniec odszraniania temperaturowy lub po upłynięciu maks. czasu odszraniania. 
P3P Obecno ść czujnika dodatkowego (dla wy świetlacza): n = brak; y= obecny 
Pbr Wybór czujnika termostatu P1 = czujnik 1 (termostatu); P2 = czujnik 2 (parownika); P3 = czujnik 3 (dla wyświetlania pomiaru).1r2 = P1-P2.
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HES Wzrost temperatury w cyklu pracy oszcz ędnej : (-30÷30°C / -54÷54°F) ustala wartość wzrostu punktu nastawy dla funkcji oszczędzania 
energii. 

WEJŚCIA CYFROWE 
odc Status spr ężarki i wentylatorów w czasie otwarcia drzwi:  

no = bez zmian; Fan = wyłączenie wentylatorów; CPr = wyłączenie sprężarki; F_C = wyłączenie sprężarki i wentylatorów 
I1P Polaryzacja wej ścia otwartych drzwi: CL : wejście aktywne gdy zwarte; OP : wejście aktywne gdy otwarte. 
I2P Polaryzacja konfigurowalnego wej ścia cyfrowego: CL : wejście aktywne gdy zwarte; OP : wejście aktywne gdy otwarte. 
I2F Tryb pracy wej ścia cyfrowego: Konfiguracja funkcji wejścia cyfrowego: EAL = alarm ogólny; bAL = alarm poważny; PAL = presostat; dFr = 

Start odszraniania; AUS = aktywacja przekaźnika AUX; Es = Funkcja oszczędzania energii; onF = Zdalne WŁ/WYŁ; HdF = Funkcja dni 
wolnych od pracy. 

did Interwał czasowy/opó źnienie dla alarmu z wej ścia cyfrowego:  (0 255 min.) Okres czasu zliczania interwencji presostatu gdy I2F=PAL. Jeśli 
I2F=EAL lub bAL (alarm zewnętrzny), parametr “did” określa opóźnienie sygnalizacji alarmu. 

KONFIGURACJA PRZEKA ŹNIKA AUX  
oA1 Konfiguracja przeka źnika AUX (zaciski 15-16): dEF = nie ustawione; ALr = alarm; FAn = wentylatory; Lig =światło; AUS = aux; onF = 

Wł/WYŁ; dF2 = odszranianie drugiego wymiennika (tylko dla XLR170), cP2 = druga sprężarka (tylko dla XLR170). 
KONFIGURACJA TERMOSTATU AUX (zaciski 15-16) – OA1 =  AUS 
ACH Rodzaj regulacji dla przeka źnika AUX : Ht = grzanie; CL = chłodzenie 
SAA Punkt nastawy: (-50,0÷110,0°C; -58÷230°F) określa punkt nastawy wartości temperatury dla przełączenia przekaźnika AUX. 
ArP Wybór czujnika dla przeka źnika AUX : nP = bez czujnika, aktywacja za pomocą przycisku klawiatury P1 = czujnik 1 (termostatu); P2 = czujnik 

2 (parownika); P3 = czujnik 3 (dla wyświetlania pomiaru) 
AoP Polaryzacja przeka źnika alarmowego (zaciski 29-30-31) : oP = 29-30 alarm aktywny, gdy otwarty; cL = 29-30 alarm aktywny gdy zwarty 

 
USTAWIENIE AKTUALNEGO CZASU I DNI WOLNYCH (             ORAZ                PRZEZ 3 SEK) – tylko dla modeli z zegarem  
Hur Aktualna godzina (0 ÷ 23 h) Min 
Aktualna minuta (0 ÷ 59min) dAY 
Aktualny dzie ń (Sun ÷ SAt) 
Hd1 Pierwszy dzie ń wolny (Sun ÷ nu) ustawienie pierwszego w tygodniu dnia wolnego od pracy. 
Hd2 Drugi dzie ń wolny (Sun ÷ nu) ustawienie drugiego w tygodniu dnia wolnego od pracy. 
Hd3 Trzeci dzie ń wolny (Sun ÷ nu) ustawienie trzeciego w tygodniu dnia wolnego od pracy. 

 
N.B. Hd1,Hd2,Hd3 może być również ustawione na wartość “nu” (Nie używany). 

 
USTAWIENIE CZASÓW DLA FUNKCJI OSZCZ ĘDZANIA ENERGII (3SEC.            nast ępnie         ) 
ILE Start funkcji oszcz ędzania w dni pracuj ące: (0 ÷ 23h 50 min.) podczas działania funkcji wartość punktu nastawy jest podnoszona o 

wartość parametru HES, wówczas wartość punktu nastawy to: SET + HES. 
dLE Czas trwania funkcji oszcz ędzania w dni pracuj ące: (0 ÷ 24h 00 min.) Ustala czas trwania funkcji oszczędzania dla dni pracujących. 
ISE Start funkcji oszcz ędzania w dni wolne . (0 ÷ 23h 50 min.) 
dSE Czas trwania funkcji oszcz ędzania w dni wolne (0 ÷ 24h 00 min.) 
HES Wzrost warto ści punktu nastawy dla funkcji oszcz ędzania (-30÷30°C / -54÷54°F) ustala wartość wzrostu punktu nastawy dla funkcji 

oszczędzania energii. 
 

USTALENIE CZASÓW ODSZRANIANIA (3SEC.            nas tępnie        ) 
Ld1÷Ld8 Start w dni pracuj ące (0 ÷ 23h 50 min.) Ten parametr określa początek ośmiu programowanych w dni pracujące. Np. Gdy Ld2 = 12.4 

drugie odszranianie rozpocznie się o 12.40 dla dnia pracującego. 
Sd1÷Sd8 Start w dni wolne (0 ÷ 23h 50 min.) Ten parametr określa początek ośmiu programowanych w dni pracujące. Np. Gdy Sd2 = 3.4 the 

drugie odszranianie rozpocznie się o 3.40 dla dni wolnych 
N.B. :wył ączenie odszraniania - warto ść “nu”(nie u żywane). Np. jeśli Ld6 =nu ; szósty cykl odszraniania jest wyłączony 

INNE 
Adr RS485 adres sieciowy (1÷247): identyfikuje sterownik w sieci podłączonej do system monitoring kompatybilnego z ModBUS. 
PbC Wybór czujnika: (Ptc=PTC; ntc =NTC). Pozwala na wybór użytego czujnika 
Rel Wersja oprogramowania: (tylko do odczytu) wersja oprogramowania sterownika 
Ptb Tabela parametrów: (tylko do odczytu) pokazuje oryginalne kody parametrów dIXEL. 
dP1 Czujnik temperatury 1 (termostat) : wyświetlenie temperatur mierzonej czujnikiem termostatu. 
dP2 Czujnik temperatury 2 (parownik) : wyświetlenie temperatur mierzonej czujnikiem parownika 
dP3 Czujnik temperatury 3 (wy świetlacz) : wyświetlenie temperatur mierzonej czujnikiem dodatkowym. 
Pr2 Dost ęp do chronionej listy parametrów (tylko do odczytu). 

 

7. WEJŚCIA CYFROWE   
Seria Wing może posiadać do 2 beznapięciowych wejść cyfrowych. Jedno jest zawsze skonfigurowane jako czujnik otwartych drzwi, drugie jest 
programowalne poprzez parametr “I2F”. 

 
7.1 WEJŚCIE CZUJNIKA OTWARCIA DRZWI  
Sygnalizuje o statusie drzwi oraz statusie powiązanego wyjścia przekaźnikowego w zależności od parametru “odc ”:
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no = bez zmian ; 
Fan = wyłączenie wentylatora; 
CPr = wyłączenie sprężarki; 
F_C = wyłączenie wentylatora i sprężarki. 

Jeśli drzwi są otwarte, po odliczeniu opóźnienia “dOA ” aktywowane jest wyjście alarmowe i pojawia się komunikat „dA ”. Alarm jest kasowany wraz z 
dezaktywacją wejścia cyfrowego. Podczas tego czasu a następnie podczas opóźnienia „dot” odliczanego po zamknięciu drzwi, wyłączone są alarmy 
wysokiej i niskiej temperatury. 

 
7.2 WEJŚCIE KONFIGUROWANE – ALARM OGÓLNY (EAL)  
Aktywne wejście cyfrowe powoduje sygnalizację alarmu “ “EAL ” po odliczeniu opóźnienia alarmu “did ”. Stan wyjść pozostaje bez zmian, alarm 
kończy się wraz z dezaktywacją wejścia. 

 
7.3 WEJŚCIE KONFIGUROWANE - ALARM PANIC (i2F = PAn)  
Aktywne wejście cyfrowe powoduje sygnalizację alarmu “PAn ” , aktywację sygnału dźwiękowego, przekaźnika oraz diody “panic”. Status pozostałych 
wyjść pozostaje bez zmian, alarm kończy się wraz z dezaktywacją wejścia. 

 
7.4 WEJŚCIE KONFIGUROWANE – ALARM POWA ŻNY (BAL)  
Aktywne wejście cyfrowe powoduje sygnalizację alarmu “ “BAL ” po odliczeniu opóźnienia alarmu “did ”. Wyjścia przekaźnikowe są wyłączane, alarm 
kończy się wraz z dezaktywacją wejścia. 

 
7.5 WEJŚCIE KONFIGUROWANE – PRESOSTAT (PAL)  
Jeśli w czasie “did ” presostat zainterweniuje więcej razy niż określono parametrem “nPS” pojawi się komunikat alarmu “PAL ”. Zatrzymaniu ulegnie 
sprężarka oraz regulacja. Zawsze gdy wejście cyfrowej jest aktywne sprężarki są wyłączone. 

 
7.6 WEJŚCIE KONFIGUROWANE – ROZPOCZĘCIE ODSZRANIANIA (DFR)  
Powoduje rozpoczęcie procesu odszraniania. Po zakończeniu odszraniania powracają normalne warunki regulacji pod warunkiem że wejście 
cyfrowe nie będzie aktywne, inaczej sterownik będzie czekan na upłynięcie czasu “Mdf”. 

 
7.7 WEJŚCIE KONFIGUROWANE – AKTYWACJA PRZEKA ŹNIKA AUX (AUS)  
Funkcja pozwala na włączenie /wyłączenie przekaźnika przy pomocy zmiany status wejścia cyfrowego. 

 
7.8 WEJŚCIE KONFIGUROWANE – OSZCZĘDZANIE ENERGII (ES) 
Funkcja pozwala na zmianę punktu nastawy na wartość sumy punktu nastawy i wartości parametru HES (SET + HES). Funkcja jest aktywna gdy 
aktywne jest wejście cyfrowe. 

 
7.9 WEJŚCIE KONFIGUROWANE - ZDALNE ON/OFF (ONF)  
Funkcja pozwalająca na włączanie/wyłączanie sterownika 

 
7.10 WEJŚCIE KONFIGUROWANE - FUNKCJA DNI WOLNYCH (HDF)  
Aktywna funkcja powoduje stosowanie punktu nastawy i czasów odszraniania ustalonych dla dni wolnych. (Sd1…Sd8)  

 
7.11 POLARYZACJA WEJ ŚCIA CYFROWEGO 
Polaryzacja wejście cyfrowego zależy od “I1P” oraz “I2P”. 

CL : wejście aktywne gdy zwarte, OP : wejście aktywne gdy otwarte
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8. MONTAŻ   
Dozwolony zakres temperatur pracy to 0 - 60 °C. Należy unikać montażu w miejscach narażonych na silne wibracje , gazy powodujące korozję, 
nadmierne zabrudzenie i wysoka wilgotność. Te same zalecenia dotyczą czujników. Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza przez otwory w 
obudowie sterownika. 
Dzięki konstrukcji obudowy sterowników, XLR130 oraz XLR170 mogą one być montowane na panelu lub na ścianie. 
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8.1 MONTAŻ NA ŚCIANIE 
1. Odkręć 4 śruby mocujące obudowę (Rys. 1, A, B, F, G) I zdejmij osłonę przednią (rys. 1, C). 
2. Odkręć 2 śruby (rys. 1, D, E) łączące przód i pozostałe element Cool Mate i rozdziel je. 
3. Wykonaj otwory dla przeprowadzenia przewodów /lub peszli w miejscach oznaczonych na dolnej części obudowy sterownika Cool Mate (Rys. 

3, H, I, ). Następnie wykonaj w ścianie 3 otwory (rys. 3, L, M, N), dla zamocowania sterownika Cool Mate 
4. Umocuj przewody i peszle ochronne. 
5. W otwory wykonane w ścianie należy włożyć kołki dostarczone w zestawie. Następnie używając O-ringów zamocuj tylną część obudowy 

sterownika (rys. 3, L, M, N) przy pomocy 3 śrub mocujących. 
6. Ułóż przewody elektryczne. 
7. Zamocuj powrotnie przednią część obudowy Rys. 1, D, E, F, G. (nie należy zbyt mocno dokręcać śrub mocujących aby uniknąć deformacji 

plastiku obudowy). 
8. Po podłączeniu przewodów do zacisków należy zamknąć obudowę sterownika (Rys. 2, c) i przymocować śrubami.
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8.2 MONTAŻ NA PANEL  
1. W panelu wykonaj otwór o wymiarach jak na rys. 4 (uproszczony) lub rys 5 (kompletny) 
2. Odkręć 4 śruby mocujące obudowę (Rys. 1, A, B, F, G) I zdejmij osłonę przednią (rys. 1, C). 
3. Odkręć 2 śruby (rys. 1, D, E) łączące przód i pozostałe element Cool Mate i rozdziel je. 
4. Z tylnej powierzchni obudowy należy odciąć element znaczone literą A na rys. 6. 
5. Wykonaj otwory dla przeprowadzenia przewodów /lub peszli w miejscach oznaczonych na dolnej części obudowy sterownika Cool Mate (Rys. 

3, H, I, ). 
6. Umocuj przewody i peszle ochronne. 
7. Ułóż przewody elektryczne. 
8. Połącz tylna I przednią część sterownika montując go na panelu i zamocuj przy pomocy 4 śrub (o wymiarach 4x35 mm), w otworach: rys. 1, A, B, 

D, E. Maksymalna grubość panelu: 6mm. 
9. Po podłączeniu przewodów do zacisków należy zamknąć obudowę sterownika (Rys. 2, c) i przymocować śrubami. 

 

9. WYMIARY   

210 87 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. ELECTRICAL CONNECTIONS   
Sterownik jest wyposażony w terminal zacisków śrubowych pozwalający na podłączanie przewodów o przekroju do 2,5 mm2. Należy użyć przewodów 
odpornych na działanie ciepła. 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 PODŁĄCZENIE CZUNJIKÓW  
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. 

 
10.2 POŁĄCZENIE SIECIOWE TTL 
Sterowniki serii Cool Mate są wyposażone w złącze sieci szeregowej TTL lub opcjonalnie RS485. 
Złącze TTL pozwala poprzez zewnętrzny moduł TTL/RS485, na podłączenie do sieci ModBUS-RTU kompatybilnej z systemami monitoringu dIXEL 

XJ500 l’XWEB3000, lub l’XWEB300 (Dixell ). 
To samo złącze TTL jest używane do zgrywania lub wgrywania parametrów przy pomocy klucza programującego “HOT KEY“. Sterownik, opcjonalnie 
można zamówić ze złączem RS485. 

 
11. UŻYCIE NARZĘDZIA “HOT KEY”   

 
11.1 JAK ZAPROGRAMOWA Ć HOT KEY ZE STEROWNIKA (WGRANIE)  

1. Zaprogramuj jeden sterownik za pośrednictwem klawiatury. 
2. Przy włączonym sterowniku podłącz HOT KEY i naciśnij przycisk o 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 “Er” oznacza błąd programowania. W takim wypadku należy ponownie nacisnąć przycisk rozpoczęcia 

programowania, lub odłączyć HOT KEY w celu zakończenia czynności.
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11.2 JAK ZAPROGRAMOWA Ć STEROWNIK POPRZEZ HOTKEY (ZGRANIE)  
1. Wyłącz sterownik 
2. Podłącz zaprogramowany “Hot Key” do zł ącza 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 “Er” oznacza błąd programowania. W takim wypadku należy ponownie nacisnąć przycisk rozpoczęcia 

programowania, lub odłączyć HOT KEY w celu zakończenia czynności. 
 

12. SYGNALIZACJA ALARMÓW   
 

Alarm Przyc zyna Wyjścia 
“P1” Błąd czujnika termostatu Wyjście alarmowe aktywne; Wyjście sprężarki w zależności od “COn” oraz “COF” 
“P2” Błąd czujnika parownika Wyjście alarmowe aktywne; Pozostałe wyjścia bez zmian 
“P3” Błąd czujnika AUX Wyjście alarmowe aktywne; Pozostałe wyjścia bez zmian 
“HA” Alarm temp maksymalnej Wyjście alarmowe aktywne; Pozostałe wyjścia bez zmian 
“LA” Alarm temp minimalnej Wyjście alarmowe aktywne; Pozostałe wyjścia bez zmian 
“EE” Błąd danych lub pamięci Wyjście alarmowe aktywne; Pozostałe wyjścia bez zmian 
“dA” Alarm otwarcia drzwi Wyjście alarmowe aktywne; Pozostałe wyjścia bez zmian 

“EAL” Alarm zewnętrzny Wyjście alarmowe aktywne; Pozostałe wyjścia bez zmian 
“BAL” Poważny alarm zewnętrzny Wyjście alarmowe aktywne; Pozostałe wyjścia wyłączone 
“PAL” Alarm presostatu Wyjście alarmowe aktywne; Pozostałe wyjścia wyłączone 
PAn Alarm “Panic” Wyjście alarmowe aktywne; Pozostałe wyjścia bez zmian 
“rtc” Alarm zegara czasu rzeczywistego Wyjście alarmowe aktywne; Pozostałe wyjścia bez zmian; Odszranianie zgodnie z parametrem 

“IdF” 
 

Informacja o alarmie jest wyświetlana aż do jego skasowania (wyeliminowania przyczyny alarmu). 
Alarm jest wyświetlany naprzemiennie z temperaturą pomieszczenia, za wyjątkiem migającego symbolu alarmu „P1” 
W celu skasowania alarmu “EE” i przywrócenia normalnego funkcjonowania naciśnij jakikolwiek przycisk, pojawi się komunikat “rSt ” wyświetlany 
przez 3s. 

 
12.1 WYCISZENIE ALARMU/DEZAKTYWACJA PRZEKA ŹNIKA ALARMOWEGO  
Dla “tbA = y ”, jeśli jest aktywny alarm, wyciszenie I dezaktywacja przekaźnika alarmowego nastąpi po wciśnięciu dowolnego przycisku. 
Dla “tbA = n”, zostanie jedynie wyciszony sygnał dźwiękowy, przekaźnik pozostanie aktywny aż do usunięcia przyczyny alarmu. 

 
12.2 ALARM “EE”  
Sterowniki dIXEL posiadają funkcję sprawdzania integralności danych. Alarm “EE” pojawia się gdy występują błędy w danych zapisanych w pamięci 
sterownika, wówczas aktywowane jest również wyjście alarmowe. 

 
12.3 ZAKOŃCZENIE ALARMÓW  
Alarmy czujników: “P1” (błąd czujnika 1), “P2” oraz “P3”; kończone są automatycznie po 10s od przywrócenia normalnej pracy czujnika. Przed 
wymianą czujnika należy sprawdzić poprawność podłączenia. Alarmy temperaturowe „HA” oraz „LA ” są wyłączane automatycznie po powrocie 
temperatury do normalnych wartości lub po rozpoczęciu odszraniania. 
Alarm otwartych drzwi “dA ” jest wyłączany po zamknięciu drzwi. 
Alarmy zewnętrzne “EAL ”, “BAL ” są wyłączane po dezaktywacji wejścia cyfrowego. Alarm “PAL ” jest kasowany poprzez ponowne włączenie 
sterownika. 

 

13. DANE TECHNICZNE   
Obudowa: samogasnąca ABS; Wymiary: 210x230 mm; głębokość 87mm; Monta ż: Patrz rozdział. 9; Indeks ochrony: IP65 
Złącza: śrubowy terminal zacisków dla przewodów 2,5 mm2. 
Zasilanie: 230Vac 50/60Hz 10% lub 110Vac 50/60Hz 10%; Pobór mocy: 10 VA max. 
Wyświetlacz : 3 miejscowy, czerwone diody LED, o wysokości 30.5 mm. 
Wejścia : 3 czujniki NTC lub PTC 
Wejścia cyfrowe: drzwi, oraz konfigurowane, beznapi ęciowe. Maksymalna odległo ść 10m. 
Wyjścia przeka źnikowe:  

spr ężarka: SPST 20(8) A, 250Vac 
oświetlenie: SPST 16(3) A, 250Vac 
wentylatory: SPST 8(3) A, 250Vac 
odszranianie: SPDT 16(3) A, 250Vac 
alarm: SPDT 8(3) A, 250Vac 
AUX: SPST 20(8) A, 250Vac 

Inne wyj ścia:  
Alarm buzzer (Standardowe) 
Bezpośrednie RS485 (opcjonalnie)
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Szeregowe: w standardzie TTL  
Protokół  komunikacji: Modbus - RTU 
Składowanie danych : w pamięci stałej (EEPROM). 
Podtrzymanie zegara:  24 h 
Typ działania: 1B; Stopie ń zanieczyszczenia: normalny; Klasa oprogramowania: A. 
Temperatury pracy: 0÷60 °C.  
Temperatury  składowania: -25÷60 °C. 
Wilgotno ść wzgl ędna:  20 85% (bez kondensacji) 
Zakres pomiarowy i regulacyjny: czujnik NTC: -40÷11 0°C (-58÷230°F) 
Rozdzielczo ść: 0,1 °C lub 1°C lub 1 °F (możliwość wyboru). 
Dokładno ść (temperatura otoczenia 25°C) : ±0,5 °C ±1 

 

14. PODŁĄCZENIA   
 

14.1 XLR130 

14.1.1 Zestyki beznapi ęciowe  
 

 
14.1.2 Bezpośrednie podł ączenie sterowanych urz ądzeń 

 

 
 

14.2 XLR170 

14.2.1 Zestyki beznapi ęciowe  
 

 
14.2.2 Bezpośrednie podł ączenie sterowanych urz ądzeń 
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15. WARTOŚCI FABRYCZNE PARAMETRÓW   
 

Ozn. Nazwa Zakres XLR130 XLR170 Poziom  

 Regulacja      
Set Punkt nastawy LS÷US 3.0 -5.0 --- 
Hy Dyferencjał 0,1÷25,5 °C / 1÷45°F 2.0 2.0 Pr1 
LS Minimalny punkt nastawy -50,0°C÷SET / -58°F÷SET -10.0 -30,0 Pr2 
US Maksymalny punkt nastawy SET ÷ 110°C / SET ÷ 230°F 20.0 20.0 Pr2 
OdS Opóźnienie aktywacji wyjść po uruchomieniu 0÷255 min. 0 0 Pr2 
cco Konfiguracja sprężarki SE; AL SE SE Pr2 
AC Opóźnienie ponownego uruchomienia 0÷30 min. 1 1 Pr1 
Ac1 Opóźnienie uruchomienia drugiej sprężarki 0÷255 sec. 0 0 Pr2 
CCt Czas działania sprężarki dla szybkiego chłodzenia 0 ÷ 23h 50 min. 0.0 0.0 Pr2 
COn Czas działania sprężarki dla uszkodzonego czujnika 0÷255 min. 15 15 Pr2 
COF Czas wyłączenia sprężarki dla uszkodzonego czujnika 0÷255 min. 30 30 Pr2 
CH Typ działania CL; Ht cL - - - Pr2 

 Wyświetlacz      
CF Jednostki pomiaru temperatury °C ÷ °F °C °C Pr2 
rES Rozdzielczość (całkowite/dziesiętne) in ÷ de dE dE Pr1 
Lod Ekran główny P1 ÷ 1r2 P1 P1 Pr2 

 Odszranianie      
tdF Typ odszraniania rE, rT, in - - - rE Pr2 
EdF Tryb odszraniania rtc, In, Sd in in Pr2 
SdF Punkt nastawy dla inteligentnego odszraniania: SMART 

DEFROST 
-30 ÷ +30°C / -22÷+86°F 0 0 Pr2 

dtE Temperatura końca odszraniania (parownik 1°) -50,0÷110°C /-58÷230°F 8.0 8.0 Pr2 
dtS Temperatura końca odszraniania (parownik 2°) -50,0÷110°C / -58÷230°F - - - 8.0 Pr2 
IdF Interwał cykli odszraniania 1÷120h 8 8 Pr1 
MdF (Maksimum) czas trwania odszraniania (parownik 1) 0÷255 min. 20 20 Pr1 
MdS (Maksimum) czas trwania odszraniania (parownik 2) 0÷255 min. - 0 Pr2 
dFd Wyświetlacz podczas odszraniania rt, it, SEt, dEF, dEG it it Pr2 
dAd Maksymalne opóźnienie wyświetlania temperatury po 

odszranianiu 
0÷255 min. 30 30 Pr2 

dSd Opóźnienie rozpoczęcia odszraniania 0÷99 min. - - - 0 Pr2 
Fdt Czas ociekania 0÷60 min. - - - 0 Pr2 
dPO Odszranianie przy uruchomieniu n ÷ y (tak – nie) n n Pr2 
dAF Opóźnienie odszraniania po szybkim mrożeniu 0 ÷ 23h 50 min. 2 2.0 Pr2 
dFP Czujnik temperatury końca odszraniania dla parownika 1 nP; P1, P2, P3 - - - P2 Pr2 
dSP Czujnik temperatury końca odszraniania dla parownika 2 nP; P1, P2, P3 - - - nP Pr2 

 Wentylatory      
FnC Tryb pracy wentylatorów C-n, C-y, O-n, O-y O-n O-n Pr2 
Fnd Opóźnienie wł. wentylatorów po odszranianiu 0÷255 min. 10 10 Pr2 
FSt Temperatura wyłączenia wentylatorów -50,0÷110°C / -58÷230°F 2.0 2.0 Pr2 
FAP Wybór czujnika dla wentylatorów nP; P1, P2, P3 nP P2 Pr2 

 Alarmy      
ALC Konfiguracja alarmu temperatury rE÷Ab rE rE Pr2 
ALU Alarm temperatury maksymalnej -50,0÷110°C/-58÷230°F 10.0 10.0 Pr1 
ALL Alarm temperatury minimalnej -50,0÷110°C/ -58÷230°F 10.0 10.0 Pr1 
AFH Dyferencjał alarmu temperatury oraz wentylatora 0,1÷25,5 °C/ 1÷45°F 2.0 2.0 Pr2 
ALd Opóźnienie alarmu temperatury 0÷255 min. 15 15 Pr2 
dAO Opóźnienie alarmu temperatury po włączeniu urządzenia 0 ÷ 23h 50 min. 1.3 1.3 Pr2 
EdA Opóźnienie alarmu temperatury po odszranianiu 0÷255 min. 30 30 Pr2 
dot Opóźnienie alarmu temperatury po zamknięciu drzwi 0÷255 min. 15 15 Pr2 
dOA Opóźnienie alarmu otwartych drzwi 0÷254 min.,nu 15 15 Pr2 
rrd Przywrócenie regulacji po alarmie otwartych drzwi y ÷ n (tak – nie) y y Pr2 
tBA Dezaktywacja przekaźnika alarmowego y ÷ n (tak – nie) y y Pr2 
nPS Ilość interwencji presostatu 0÷15 0 0 Pr2 

 Wejścia analogowe      
Ot Kalibracja czujnika termostatu -12,0÷12,0°C / -21÷21°F 0 0.0 Pr1 
OE Kalibracja czujnika parownika -12,0÷12,0°C / -21÷21°F - - - 0.0 Pr2 
O3 Kalibracja czujnika AUX -12,0÷12,0°C / -21÷21°F 0 0.0 Pr2 
P2P Obecność czujnika parownika n ÷ y (tak – nie) - - - y Pr2 
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Ozn. Nazwa Zakres XLR130 XLR170 Poziom  
P3P Obecność czujnika AUX n ÷ y (tak – nie) n n Pr2 
Pbr Wybór czujnika regulacji P1, P2, P3, 1r2 P1 P1 Pr2 
HES Wzrost temperatury dla funkcji oszczędzania energii -30÷30°C / -54÷54°F 0 0 Pr2 

 Wejścia cyfrowe      
Odc Sterowanie dla otwartych drzwi no, Fan, CPr, F_C FAn FAn Pr2 
I1P Polaryzacja dla wejścia otwartych drzwi CL÷OP cL cL Pr2 
I2P Polaryzacja wejścia konfigurowanego CL÷OP cL cL Pr2 
i2F Konfiguracja wejścia EAL, bAL, PAL, 

dFr, AUS, ES, OnF 
EAL EAL Pr2 

dId Opóźnienie alarmu z wejścia cyfrowego 0÷255 min. 5 5 Pr2 
oA1 Konfiguracja przekaźnika AUX dEF / ALr / FAn / LiG / AUS / onF / dF2 / cP2 AUS AUS Pr2 
ACH Typ działania przekaźnika AUX CL; Ht cL cL Pr2 
SAA Punkt nastawy przekaźnika AUX -50,0÷110°C / -58÷230°F 0.0 0.0 Pr2 
ArP Wybór czujnika dla przekaźnika AUX nP / P1 / P2 / P3 nP nP Pr2 
oAP Polaryzacja przekaźnika alarmowego oP; cL cL cL Pr2 

 CZAS I DNI WOLNE      
Hur Aktualna godzina 0 ÷ 23 0 Pr2 Pr2 
Min Aktualna minuta 0 ÷ 59 0 Pr2 Pr2 
dAY Aktualny dzień S ÷ Sat (Niedziela ÷ Sobota) Sun Pr2 Pr2 
Hd1 Pierwszy dzień wolny w tygodniu (Niedziela ÷ Sobota) Sun÷ SAt – nu nu Pr2 Pr2 
Hd2 Drugi dzień wolny w tygodniu (Niedziela ÷ Sobota) Sun÷ SAt – nu nu Pr2 Pr2 
Hd3 Trzeci dzień wolny w tygodniu (Niedziela ÷ Sobota) Sun÷ SAt – nu nu Pr2 Pr2 

 Czasy dla funkcji oszcz ędności energii      
ILE Start cyklu dla dni roboczych 0 ÷ 23h 50 min. 0 Pr2 Pr2 
dLE Długość cyklu dla dni roboczych 0 ÷ 24h 00 min. 0 Pr2 Pr2 
ISE Start cyklu dla dni wolnych 0 ÷ 23h 50 min. 0 Pr2 Pr2 
dSE Długość cyklu dla dni wolnych 0 ÷ 24h 00 min. 0 Pr2 Pr2 
HES Wzrost wartości punktu nastawy dla cyklu oszczędności -30÷30°C / -54÷54°F 0 Pr2 Pr2 

 CZASY ODSZRANIANIA      
Ld1 Start 1 odszraniania dnia roboczego 0 ÷ 23h 50 min. - nu 6.0 6.0 Pr1 
Ld2 Start 2 odszraniania dnia roboczego 0 ÷ 23h 50 min. - nu 13.0 13.0 Pr1 
Ld3 Start 3 odszraniania dnia roboczego 0 ÷ 23h 50 min. - nu 21.0 21.0 Pr1 
Ld4 Start 4 odszraniania dnia roboczego 0 ÷ 23h 50 min. - nu 0.0 0.0 Pr1 
Ld5 Start 5 odszraniania dnia roboczego 0 ÷ 23h 50 min. - nu 0.0 0.0 Pr1 
Ld6 Start 6 odszraniania dnia roboczego 0 ÷ 23h 50 min. - nu 0.0 0.0 Pr1 
Ld7 Start 7 odszraniania dnia roboczego 0 ÷ 23h 50 min. - nu 0.0 0.0 Pr1 
Ld8 Start 8 odszraniania dnia roboczego 0 ÷ 23h 50 min. - nu 0.0 0.0 Pr1 
Sd1 Start 1 odszraniania dnia wolnego 0 ÷ 23h 50 min. - nu 6.0 6.0 Pr1 
Sd2 Start 2 odszraniania dnia wolnego 0 ÷ 23h 50 min. - nu 13.0 13.0 Pr1 
Sd3 Start 3 odszraniania dnia wolnego 0 ÷ 23h 50 min. - nu 21.0 21.0 Pr1 
Sd4 Start 4 odszraniania dnia wolnego 0 ÷ 23h 50 min. - nu 0.0 0.0 Pr1 
Sd5 Start 5 odszraniania dnia wolnego 0 ÷ 23h 50 min. - nu 0.0 0.0 Pr1 
Sd6 Start 6 odszraniania dnia wolnego 0 ÷ 23h 50 min. - nu 0.0 0.0 Pr1 
Sd7 Start 7 odszraniania dnia wolnego 0 ÷ 23h 50 min. - nu 0.0 0.0 Pr1 
Sd8 Start 8 odszraniania dnia wolnego 0 ÷ 23h 50 min. - nu 0.0 0.0 Pr1 

 Inne      
Adr Adres sieciowy 0÷247 1 1 Pr2 
Pbc Typ czujnika Pbc, ntc ntc ntc Pr2 
rEL Wersja oprogramowania - - - 4.5 4.5 Pr1 
Ptb Mapa kodów - - - - - - - - - Pr1 
dP1 Pomiar z pierwszego czujnika --- - - - - - - Pr1 
dP2 Pomiar z drugiego czujnika --- - - - - - - Pr1 
dP3 Pomiar z trzeciego czujnika --- - - - - - - Pr1 
Pr2 Dostęp do listy parametrów - - - - - - - - - Pr1 


