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2. UWAGI OGÓLNE

PRZECZYTAJ PRZED ROZPOCZĘCIEM 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. 

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)

3. OPIS OGÓLNY
Sterownik XR01CX o wymiarach 32 x 74 x 50 mm jest jednostopniowym kontrolerem temperatury 
odpowiednim dla aplikacji grzewczych i chłodniczych. Posiada wyjście przekaźnikowe dla regulacji pracy 
sprężarki oraz wejście dla czujnika NTC i konfigurowalne wejście cyfrowe. Sterownik jest w pełni 
konfigurowany poprzez klawiaturę lub przy pomocy narzędzia HOT KEY. 
Sterownik XR02CX o wymiarach 32 x 74 x 50 mm jest cyfrowym kontrolerem temperatury z odszranianiem 
poprzez wyłączenie pracy układu przeznaczonym dla aplikacji chłodniczych pracujących w normalnych 
temperaturach. Posiada wyjście przekaźnikowe dla regulacji pracy sprężarki oraz wejście dla czujnika NTC i 
konfigurowalne wejście cyfrowe. Sterownik jest w pełni konfigurowany poprzez klawiaturę lub przy pomocy 
narzędzia HOT KEY. 

4. REGULACJA
WYJŚCIE REGULACJI 

Regulacja jest przeprowadzana na podstawie zmierzonej temperatury. XR01CX posiada 
programowalny parametr CH pozwalający na wybór aplikacji: grzewczej lub chłodniczej. 
• CH=cL --> aplikacje chłodzące 
• CH=Ht --> aplikacja grzewcze; 

INSTALACJE CHŁODZĄCE 

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 „Cy” oraz „Cn”. 

INSTALACJE GRZEWCZE ( TYKLO DLA XR01CX) 

Wartość Hy staje się automatycznie 
punktem nastawy. Jeśli temperatura 
spada i osiąga wartość punktu nastawy 
minus wartość dyferencjału wyjście jest 
aktywowane, wyłączenie następuje po 
osiągnięciu wartości punktu nastawy. 

5. ODSZRANIANIE (TYLKO XR02CX)
Odszranianie odbywa się poprzez wyłączenie sprężarki. Parametr “id” określa interwał czasowy 
pomiędzy cyklami odszraniania, których czas trwania jest określany parametrem „Md”. 

6. PANEL PRZEDNI
Wyświetlenie punktu nastawy, w 
trybie programowania wybór 
parametru i potwierdzenie 
wprowadzonych zmian 

Rozpoczęcie ręcznego 
odszraniania (tylko XR02CX) 

W trybie programowania 
przewijanie listy parametrów lub 
zwiększanie wartości. 

AUX 

W trybie programowania 
przewijanie listy parametrów lub 
zmniejszanie wartości. 

KOMBINACJE PRZYCISKÓW 

 + Zablokowanie lub odblokowanie klawiatury 

 + Wejście do trybu programowania 

 + Powrót do wyświetlania temperatury otoczenia

SYMBOL TRYB ZNACZENIE 
WŁ Sprężarka aktywna  

Miganie Aktywacja zapobiegania krótkim cyklom pracy (parametr AC) 
WŁ Aktywne odszranianie 

Miganie Aktywne ociekanie  
WŁ Jednostki pomiaru  

Miganie Tryb programowania 
WŁ Jednostki pomiaru  

Miganie Tryb programowania 

JAK WYŚWIETLIĆ WARTOŚĆ PUNKTU NASTAWY  

1. Naciśnij krótko przycisk SET, na ekranie pojawi się wartość punktu nastawy.
2. Naciśnij krótko przycisk SET lub poczekaj 5 sek aby powrócić do ekrany standardowego.

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, dioda „C” lub „F” zacznie migać; 
3. Aby zmienić wartość należy użyć przycisków  lub . 
4. Aby zatwierdzić wprowadzone zmiany należy nacisnąć przycisk SET lub odczekaj 10s 

JAK URUCHOMIĆ RĘCZNE ODSZRANIANIE (TYLKO XR02CX) 

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

JAK ZMIENIĆ WARTOŚĆ PARAMETRU  

Aby zmienić wartość parametru należy:  
1. Przejść do programowania wciskając jednocześnie przyciski SET+  przez 3 sek (dioda “°C” lub 

“°F” zacznie migać). 
2. Wybrać żądany parametr. Nacisnąć “SET” aby wyświetlić jego wartość
3. Zmienić wartość za pomocą przycisków  i/lub . 
4. Nacisnąć “SET” aby potwierdzić wprowadzoną wartość i przejść do następnego parametru.
Aby zakończyć: naciśnij jednocześnie SET+  lub odczekaj 15 sek bez wciskania przycisków. 
Uwaga: wartość jest zapisana nawet jeśli nastąpi wyjście w wyniku upłynięcia czasu 15 sek. 

MENU UKRYTE 
Menu ukryte zawiera wszystkie parametry sterownika. 

JAK UZYSKA Ć DOSTĘP DO MENU UKRYTEGO 
1. Przejdź do trybu programowania naciskając SET+  przez 3 sek (będzie migać symbol “°C” lub 

“°F”). 
2. Zwolnij przyciski i wciśnij ponownie SET+  przez więcej niż 7 sek. Pojawi się symbol L2 

wyświetlony bezpośrednio po parametrze Hy.  
UZYSKANO DOSTĘP DO MENU UKRYTEGO. 

3. Wybierz żądany parametr
4. Naciśnij “SET” aby wyświetlić wartość parametru
5. Użyj  lub  aby zmienić wartość.
6. Naciśnij “SET” aby zapisać nowo wprowadzoną wartość i przejść do następnego parametru.
Aby wyjść: Naciśnij SET+  lub odczekaj 15 s bez wciskania jakiegokolwiek przycisku. 
UWAGA1: jeśli w grupie L1 nie ma żadnego parametru po 3 sek zostanie wyświetlony komunikat “nP”. 
przytrzymaj wciśnięcie przyciski aż do pojawienia się symbolu „L2”  
UWAGA2: wartości są zapisywane nawet jeśli wyjście z menu nastąpiło w wyniku upłynięcia czasu 15 sek. 

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. 

BLOKOWANIE KLAWIATURY  

1. Wciśnij i przytrzymaj przez minimum 3 sek przyciski  oraz . 
2. Pojawi się komunikat “OF” oznaczający blokadę klawiatury. Naciśnięcie przycisku przez więcej niż 

3 sek spowoduje pojawienie się komunikatu OF.

ODBLOKOWANIE KLAWIATURY 

Wciśnij i przytrzymaj przez minimum 3 sek przyciski  oraz , pojawi się komunikat “on” 
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7. PARAMETERY 
REGULACJA 
Hy  Dyferencjał: (0,1°C ÷ 25°C / 1°F ÷ 45°F) Dyferencjał punktu nastawy. Włączenie sprężarki 
dla  PUNKT NASTAWY + dyferencjał (Hy). Wyłączenie sprężarki gdy temperatura osiągnie punkt nastawy.. 
LS Minimum PKT NASTAWY: (-55°C÷SET/-67°F÷SET): Ustala min wartość pkt. nastawy. 
US Maksimum PKT NASTAWY: (SET÷99°C/ SET÷99°F). Ustala maks wartość pkt. nastawy. 
ot Kalibracja pierwszego czujnika: (-9.9÷9.9°C / -17°F ÷ 17°F) regulacja przesunięcia wartości 
pomiaru. 
od Opóźnienie aktywacji wyjść: (0÷99min) 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. 
Cy Czas działania sprężarki przy błędzie czujnika: (0÷99 min) czas pracy sprężarki w 
przypadku błędu czujnika temperatury. Dla Cy=0 przy błędzie czujnika sprężarka nie pracuje. 
Cn Czas wyłączenia sprężarki przy błędzie czujnika: (0÷99 min) czas wyłączenia sprężarki w 
przypadku błędu czujnika temperatury. Dla Cn=0 sprężarka cały pracuje w sposób ciągły. 
CH Tryb działania: 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 parametrów Hy, LS, US, oE, o1, AU, AL i ich 
modyfikacja jeśli jest to konieczne. 
rE Rozdzielczość pomiaru (tylko dla °C):(dE ÷ in) dE= przecinek -9.9 and 9.9°C; in= zmienna 
dy Opóźnienie wyświetlania: (0÷÷÷÷15 min.) przy wzroście temperatury, wyświetlana wartość 
zmienia się o 1 °C/1°F po czasie określonym tym parametrem. 
 

ODSZRANIANIE (tylko XR02CX) 
 

id Interwał odszraniania: (0÷99 minut) Określa minimalną ilość czasu odliczaną przed 
rozpoczęciem kolejnego cyklu odszraniania.  
Md Maksymalny czas odszraniania: (0÷99 min. dla 0- bez odszraniania) gdy P2=n, (bez czujnika 
parownika: odszranianie czasów) określa czas trwania odszraniania, gdy P2=y (odszranianie temperaturowe) 
określa maksymalny czas trwania odszraniania. 
dF Ekran podczas odszraniania: (rt / it / SP / dF) rt= temperatura rzeczywista; it= temp na 

początku odszraniania; SP= Punkt Nastawy; dF= symbol dF. 
 
ALARMY 
AU Alarm temperatury maksymalnej: (AL÷99°C/99°F) osiągnięcie tego poziomu temperatury 
spowoduje aktywacje alarmu , po odliczeniu opóźnienia “Ad”. 
 AL Alarm temperatury minimalnej: (-55÷AU°C /-67÷AU°F) osiągnięcie tego poziomu 
temperatury spowoduje aktywacje alarmu , po odliczeniu opóźnienia “Ad”. 
Ad Opóźnienie alarmu temperatury: (0÷99 min) czas pomiędzy nastaniem warunków alarmowych 

a włączeniem alarmu. 
dA Opóźnienie alarmu temperaturowego przy włączeniu: (0÷99 min) okres czasu pomiędzy 

nastaniem warunków alarmowych po włączeniu urządzenia a sygnalizowaniem alarmu.  
 
WEJŚCIE CYFROWE 
iP Polaryzacja wejść cyfrowych: (oP ÷ cL) oP= aktywacja gdy zestyk zwarty; cL= aktywacja gdy 

zestyk rozwarty. 
iF Konfiguracja wejść cyfrowych: (EA/bA/do/dF/Au/Hc) EA= alarm zewnętrzny: wyświetlenie 
komunikatu:  “EA”; bA= poważny alarm, wyświetlenie komunikatu “CA”; do= czujnik otwarcia drzwi; dF= 
aktywacja odszraniania; Au =nie używany; Hc= odwrócenie trybu działania. 
di Opóźnienie wejścia cyfrowego: (0÷99 min) dla iF=EA lub bA czas pomiędzy nastąpieniem 

alarmu zewnętrznego a aktywacja sygnału alarmowego. Dla iF=do jest to opóźnienie aktywacji 
alarmu otwartych drzwi. 

dC Status sprężarki I wentylatora przy otwartych drzwiach: (no/Fn/cP/Fc): no= bez zmian; Fn 
= wył. wentylatorów; cP =wył. sprężarki; Fc = wyłączenie sprężarki i wentylatorów. 
rd Regulacja przy otwartych drzwiach: (n÷y) n = bez regulacji; Y= po upłynięciu czasu di 

regulacja jest przywracana nawet gdy aktywny jest alarm otwartych drzwi. 
 
INNE 
 

Pt  Tabela kodów parametrów  
rL  Wersja oprogramowania 

8. WEJŚCIA CYFROWE  
Beznapięciowe wejście cyfrowe są wejściami programowalnymi w zależności od konfiguracji 
parametru  “iF”. 
 

CZUJNIK OTWARCIA DRZWI (iF=do) 
 

Określa status otwarcia drzwi i status powiązanego wyjścia przekaźnikowe uzależnionego od 
parametru „dC”: no= bez zmian; Fn = wył. wentylatorów; cP =wył. sprężarki; Fc = wyłączenie  Przy 
otwarciu drzwi, po upłynięciu czasu opóźnienia „di” aktywowany alarm otwartych drzwi, 
Regulacja będzie uruchomiona ponownie jeśli rd=y. Alarm jest wyłączany jednocześnie z 
dezaktywacją wejścia cyfrowego. Przy otwartych drzwiach wyłączone są alarmy wysokiej i niskiej 
temperatury. 
 

ALARM ZEWNETRZNY (iF=EA) 
 

Po nastąpieniu aktywacji wejścia cyfrowego alarmu zewnętrznego i odliczeniu czasu opóźnienia 
alarmu „di” aktywowany jest alarm „EA”. Nie zmienia się status wyjść. Alarm jest wyłączany 
jednocześnie z dezaktywacją wejścia cyfrowego. 
 

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

ROZPOCZĘCIE ODSZRANIANIA (iF=dF) 
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 „dd”. 
ODWRÓCENIE TRYBU DZIAŁANIA: CHŁODZENIE/GRZANIE  (iF=Hc) 
Funkcja pozwala na odwrócenie logiki regulacji sterownika: z chłodzenia na ogrzewanie i odwrotnie. 

9. MONTAŻ 

 

Sterownik do montażu na pionowym panelu w otworze o 
wymiarach 29x71mm, i mocowany przy użyciu dedykowanych 
uchwytów. 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 "uP" 

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

11.2 JAK ZAPROGRAMOWAĆ STEROWNIK PRZY UŻYCIU HOTKEY (WGRANIE) 
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 “do” oraz “En”. 
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 ALARMU 
Alarm Przyczyna  Wyjścia  
"P1"  Błąd czujnika pomieszczenia Wyjście sprężarki w zależności od “Cy” i “Cn”  
"P2"  Błąd czujnika parownika Odszranianie kończone upłynięciem czasu 
"HA" Alarm temp maksymalnej  Wyjścia bez zmian 
"LA" Alarm temp minimalnej  Wyjścia bez zmian 
“EA” Alarm zewnętrzny  Wyjścia bez zmian 
“CA” Poważny alarm zewnętrzny  Wyłączenie wszystkich wyjść 
“dA” Otwarcie drzwi  Ponowne uruchomienie sprężarki i wentylatora 

12.1 ZAKOŃCZENIE ALARMU 
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 
iF=bL) są wyłączane po dezaktywacji danego wejścia cyfrowego.. 

13. DANE TECHNICZNE 
Obudowa: samogasnące tworzywo ABS. 
Wymiary: wymiary frontu 32x74 mm; głębokość 50mm; 
Montaż: montaż na panelu w otworze 71x29mm 
Stopień ochrony: IP20; Panelu przedniego: IP65 
Podłączenia: zaciski śrubowe dla przewodów ≤ 2,5 mm2.n 
Zasilanie: w zależności od modelu 230Vac ±10%, 50/60Hz --- 110Vac ±10%, 50/60Hz 
Pobór mocy: 3.5VA maks 
Wyświetlacz: 2 miejsca cyfrowe, czerwone diody LED, wysokość 14,2 mm; Wejścia: 1 x NTC. 
Wejścia cyfrowe:  beznapięciowe 
Wyjścia przekaźnikowe:  Sprężarka SPST 20(8)A 250Vac lub 8(3) A  
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: -25÷60 °C.  
Wilgotność względna: 20÷85% (bez kondensacji) 
Zakres pomiaru i regulacji: NTC -40÷110°C; 
Rozdzielczość: 0,1 °C lub 1°C lub 1 °F (do wyboru); Dokładność (dla 25°C):  ±0,1 °C ±1  
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14. PODŁĄCZENIA 
14.1 XR01-02CX – 1 X 8A – 12VAC/DC 
 

 
 

14.2 XR01-02CX – 20A OR 8A -- 110VAC OR 230VAC 
 

 
 
UWAGA: przekaźnik sprężarki ma prądy pracy 20(8)A lub 8(3)A w zależności od modelu. 
UWAGA: zasilanie 120Vac do zacisków 6-7. 

15. FABRYCZNE WARTOŚCI PARAMETRÓW 
 

PAR.  OPIS ZAKRES WARTOŚĆ 

REGULACJA  

Hy Dyferencjał  0.1 ÷ 25°C/1 ÷ 45°F 2.0°C / 4 °F 

LS Minimalny punkt nastawy -55°C÷nastawa/-
67°F÷nastawa 

-55 °C /-
55°F 

US Maksymalny punkt nastawy  nastawa÷99°C/ 
nastawa÷99°F 

99 °C / 
99°F 

ot Kalibracja czujnika pierwszego  -9.9÷9.9°C/-17÷17°F  0.0 

od Opóźnienie aktywacji wyjść po 
uruchomieniu 0 ÷ 99 min 0 

AC Opóźnienie ponownego uruchomienia 0 ÷ 50 min 1 

Cy Czas działania sprężarki przy błędzie 
czujnika 0 ÷ 99 min 15 

Cn Dyferencjał  0.1 ÷ 25°C/1 ÷ 45°F 30 

CH Tryb działania (Tylko XR03CX) cL ÷ Ht cL 

WYŚWIETLACZ  

CF Jednostki pomiaru  °C - °F °C / °F 

rE Rozdzielczość (tylko dla °C) dE – in dE 

dy Display delay 0 ÷ 15 min 0 

ODSZRANIANIE (tylko XR02CX)  

id Interval between defrost cycles 0 ÷ 99 hours 6 

Md Maximum length for defrost 0 ÷ 99 min. 30 

dF Opóźnienie wyświetlania pomiaru rt – in – SP – dF it 

ALARMY  

AU Alarm temperatury maksymalnej  ALL÷99°C / ALL÷99°F 
99 °C / 99 

°F 

AL Alarm temperatury minimalnej  -55°C÷ALU/-67°F÷ALU -55 °C / -55 
°F 

Ad Opóźnienie alarmu temperatury  0 ÷ 99 min 15 

dA Opóźnienie alarmu temperatury po 
włączeniu urządzenia  0 ÷ 99 min 90 

WEJŚCIE CYFROWE 

iP Polaryzacja wejść cyfrowych  cL – oP cL 

iF Konfiguracja wejść cyfrowych  EA – bA – do – dF – Au 
– Hc EA 

di Opóźnienie wejścia cyfrowego  0 ÷ 99 min 5 

dC Status wentylatora I sprężarki dla 
otwartych drzwi no /Fn / cP / Fc no 

rd Regulacja dla otwartych drzwi n – Y (nie-tak) y 

INNE 

Pt Tabela kodów parametrów Tylko odczyt - - -  

rL Wersja oprogramowania Tylko odczyt - - -  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


