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1. UWAGI OGÓLNE 

• Przed przystąpieniem do użytkowania należy 
zapoznać się z niniejszą instrukcją 

• Instrukcja jest częścią produktu, powinna być łatwo dostępna I 
znajdować się w pobliżu urządzenia. 

• Urządzenie nie może być używane w celach innych niż 
opisane w instrukcji. Urządzenie nie może być używane jako 
wyposażenie zabezpieczające. 

• Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić parametry 
instalacji. 

• Dixell Srl rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian w 
produktach, bez konieczności powiadamiania, zachowując tą 
samą funkcjonalność produktu.  

1.1    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) 

 

1.2  INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Dixell S.r.l. rezerwuje sobie prawo do modyfikowania I 
aktualizowania tej instrukcji bez powiadamiania. Prośbę o 
instrukcję należy kierować na adres: 
 
biuro@dixellpolska.pl  
 
 
 
 
 
 



 

1592022550 QRG  iCHiLL 100cx PL  rel1_1  23-11-2012_DXL.doc IC100CX www.dixellpolska.pl 4/41 

 



 

1592022550 QRG  iCHiLL 100cx PL  rel1_1  23-11-2012_DXL.doc IC100CX www.dixellpolska.pl 5/41 

 
 

2. WYŚWIETLACZ I KLAWIATURA  
 

 

2.1  WYŚWIETLACZ 

Górny (czerwony): konfigurowany parametrem CF36 
(PB1, PB2, PB4, punkt nastawy (wartość parametru)*, 
punkt pracy (rzeczywisty punkt nastawy zmodyfikowany 
jako dynamiczny punkt nastawy, funkcja oszczędzania 
energii, lub dla jednostek bez zasobnika buforowego), 
histereza, status urządzenia **)) 
Dolny (żółty): konfigurowany parametrem CF43 (PB1, 
PB2, PB3, PB4, punkt nastawy (wartość parametru)*, punkt 
pracy (rzeczywisty punkt nastawy zmodyfikowany jako 
dynamiczny punkt nastawy, funkcja oszczędzania energii, 
lub dla jednostek bez zasobnika buforowego), histereza, 
status urządzenia **)) 
 
*na wyświetlaczu pojawi się punkt nastawy chłodzenia jeśli 
urządzenie jest włączone i pracuje w trybie chłodzenia, 
punkt nastawy grzania pojawi się jeśli urządzenie pracuje w 
trybie grzania, komunikat OFF jest wyświetlany gdy 
urządzenie jest w trybie stand-by. 
.  

2.2 IKONY WYŚWIETLACZA 

 
Ikona Znaczenie 

°C -°F    
 bar-PSI 

Jednostki pomiaru ciśnienia lub temperatury 

 
 

Pojawia się gdy na wyświetlaczu jest 
wskazanie zegara RTC, liczby godzin pracy , 
itp. 

 
 

Migająca ikona występująca gdy jest 
aktywny alarm 

 
 

Aktywna gdy włączone są: oszczędzanie 
energii lub dynamiczny punkt nastawy lub 
funkcja pracy z instalacja bez zasobnika. 
Wyłączona gdy powyższe funkcje są 
wyłączone 

 
 Aktywna podczas przeglądania menu 

 
 Aktywna gdy włączone są grzałki 

(przeciwzamrożeniowe lub grzałki bojlera)  

 
 

Miga podczas odliczania czasu opóźnienia 
dla uruchomienia odszraniania.  
Aktywna podczas odszraniania.  

 
 

Miga jeśli aktywny jest czujnik przepływu.  
Gdy pompa jest wyłączona ikona miga 
oznaczając prawidłowy stan wejścia 
cyfrowego. 

 
 Aktywna gdy działa co najmniej jedna pompa  

 
 

Aktywna gdy działają wentylatory parownika  

  Aktywna gdy działa sprężarka. 
Miga podczas odliczania czasu opóźnienia 
aktywacji sprężarki. 

 
 

Aktywna gdy wyjście otwartego kolektora jest 
aktywne  

  Aktywne gdy urządzenie pracuje  w trybie 
chłodzenia lub grzania  

 
 

Aktywne w przypadku alarmu wysokiego lub 
niskiego ciśnienia 

2.3 PRZYCISKI 

 

 

1. Wciśnięcie – przejście do menu 
2. Przytrzymanie (około 3 sek) 

ustawienie zegara 

 

1. Wciśnięcie – wyświetlenie 
wartości punktu nastawy 

2. 2-krotne wciśnięcie:  1st 
wyświetlenie wartości punktu 
nastawy (wartość parametru), 2nd 

wyświetlenie rzeczywistego 
punktu nastawy (gdy aktywne są: 
oszczędzanie energii lub 
dynamiczny punkt nastawy lub 
funkcja pracy z instalacja bez 
zasobnika) 

3. Naciśnij i przytrzymaj aby zmienić 
punkt nastawy  

4. Naciśnięcie podczas 
programownia: 
- przejście do modyfikacji 
parametru  
- potwierdzenie wprowadzonych 
zmian  

5.        Menu AlrM:naciśnięcie spowoduje 
skasowanie alarmów  
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1. Naciśnięcie – wyświetlenie 
skonfigurowanych czujników 

2. W trybie programowania 
przewijanie listy parametrów  

3. W trybie programowania 
zwiększanie wartości parametru. 

 

1. Naciśnięcie – wyświetlenie 
skonfigurowanych czujników 

2. W trybie programowania 
przewijanie listy parametrów  

3. W trybie programowania 
zmniejszanie wartości parametru. 

 

1. Naciśnięcie – wł/wył (chłodzenia 
lub pompy ciepła w zależności od 
wartości parametru CF31) 

 

1. Naciśnięcie – wł/wył (chłodzenia 
lub pompy ciepła w zależności od 
wartości parametru CF31) 

2.4 KOMBINACJE PRZYCISKÓW  

 

 +  

Naciśnięcie i przytrzymanie 
spowoduje przejście do trybu 
programowania parametrów 

  +   

1. Naciśnięcie – wyjście z 
programowania  

2. Przytrzymanie – 
ręczna aktywacja 
odszraniania 

 
 

 

3. KLAWIATURA ZDALNA  VICX610 
 

 
Istnieje możliwość wykonania konfiguracji sterownika Ichill poprzez 
odłączaną klawiaturę (parametr CF35). 
 
Górny wyświetlacz (czerwony):  konfigurowany parametrem CF44 
(PB1, PB2, PB4, Punkt nastawy (wartość parametru)*, roboczy 
punkt nastawy (rzeczywisty punkt nastawy zmodyfikowany jako 
dynamiczny punkt nastawy, funkcja oszczędzania energii, lub dla 
jednostek bez zasobnika buforowego), histereza, status urządzenia 
**)) 
Dolny wyświetlacz (żółty kolor):  konfigurowany parametrem 
CF45 (PB1, PB2, PB3, PB4, Punkt nastawy (wartość parametru)*, 
roboczy punkt nastawy (rzeczywisty punkt nastawy zmodyfikowany 
jako dynamiczny punkt nastawy, funkcja oszczędzania energii, lub 
dla jednostek bez zasobnika buforowego), histereza, zegar czasu 
rzeczywistego RTC, status urządzenia **)) 
 
*na wyświetlaczu pojawi się punkt nastawy chłodzenia jeśli 
urządzenie jest włączone i pracuje w trybie chłodzenia, punkt 
nastawy grzania pojawi się jeśli urządzenie pracuje w trybie grzania, 
komunikat OFF jest wyświetlany gdy urządzenie jest w trybie stand-
by. 
**sterownik wyświetla komunikat OnC gdy urządzenie działa w 
trybie chłodzenia, OnH w trybie grzania, oraz OFF gdy jednostka 
jest w trybie standby. 
 
Uwaga: 
Ichill 100CX nie jest kompatybilny z klawiaturą zdalną VI610 
 

3.1 FUNKCJE PRZYCISKÓW 

 
Znaczenie poszczególnych przycisków zostało opisane w 
rozdziale 2.3 
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Jednostki powietrze/powietrze:  przy użyciu klawiatury z 
wbudowanym czujnikiem NTC (model VICX610S, parametr 
CF35=2), odczyt i regulacja są realizowane czujnikiem 
NTC wbudowanym w klawiaturę. 
 
W przypadku braku komunikacji pomiędzy klawiaturę a 
sterownikiem, na ekranie pojawi się komunikat „noL” (brak 
połączenia). 

4. WYŚWIETLACZ 
 

 
 
Górny wyświetlacz (czerwony):  konfigurowany parametrem CF44 
(PB1, PB2, PB4, Punkt nastawy (wartość parametru)*, roboczy 
punkt nastawy (rzeczywisty punkt nastawy zmodyfikowany jako 
dynamiczny punkt nastawy, funkcja oszczędzania energii, lub dla 
jednostek bez zasobnika buforowego), histereza, status urządzenia 
**)) 
Dolny wyświetlacz (żółty kolor):  konfigurowany parametrem 
CF45 (PB1, PB2, PB3, PB4, Punkt nastawy (wartość parametru)*, 
roboczy punkt nastawy (rzeczywisty punkt nastawy zmodyfikowany 
jako dynamiczny punkt nastawy, funkcja oszczędzania energii, lub 
dla jednostek bez zasobnika buforowego), histereza, zegar czasu 
rzeczywistego RTC, status urządzenia **)) 
 
*na wyświetlaczu pojawi się punkt nastawy chłodzenia jeśli 
urządzenie jest włączone i pracuje w trybie chłodzenia, punkt 
nastawy grzania pojawi się jeśli urządzenie pracuje w trybie grzania, 
komunikat OFF jest wyświetlany gdy urządzenie jest w trybie stand-
by. 
**sterownik wyświetla komunikat OnC gdy urządzenie działa w 
trybie chłodzenia, OnH w trybie grzania, oraz OFF gdy jednostka 
jest w trybie standby. 
 

4.1 WIZUALIZACJA ALARMÓW  

 

 
 
Jeśli sterownik wykryje alarm, dolny wyświetlacz pokazuje 
kod alarmu zamiennie z wartością mierzoną przez czujnik. 
Jednocześnie pojawia się migająca ikona alarmu ( ). 

W przypadku alarmu wysokiego ciśnienia (HP), niskiego 
ciśnienia (LP) lub czujnika przepływu wody (Flow!), pojawia 
się dedykowana danemu alarmowi ikona. 

5. WYCISZENIE BRZĘCZYKA 
Automatycznie: po usunięciu przyczyny alarmu. 
Ręcznie: naciśnij jednej z przycisków; nastąpi wyciszenie 

brzęczyka nawet jeśli alarm jest nadal aktywny  

6. PIERWSZA INSTALACJA 
Po podłączeniu zasilania sterownika, na dolnym 
wyświetlaczu pojawi się komunikat “rtC”  zamiennie z 
wartością pomiaru czujnika: konieczne jest ustawienie 
zegara czasu rzeczywistego. 
Jeśli czujnik nie jest podłączony, lub jest uszkodzony, na 
wyświetlaczu pojawi się odpowiedni kod alarmu. W każdym 
przypadku możliwe jest dokonanie nastawy zegara czasu 
rzeczywistego. 

7. JAK USTAWIĆ ZEGAR  RTC 
1. Naciśnij i przytrzymaj “menu” aż do pojawienia się 

komunikatu “Hour”. 
2. Naciśnij “SET”: wyświetlona godzina zegara zacznie 

migać 
3. Naciśnij ▼ lub ▲ aby zmienić wartość następnie 

naciśnij “SET”; po kilku sekundach pojawi się 
komunikat “Min”. 

4. Powtórz czynności  2 i 3 aby dokonać dalszych 
ustawień: 

Min: minuty (0÷60) 
UdAy: dzień tygodnia (Sun = Nd, Mon = Pon, tuE = Wt, 
UEd = Śr, tHu = Czw, Fri = Pt, SAt = So).  
dAy: dzień miesiąca(0÷31)  
MntH: Miesiąc (1÷12) 
yEAr: Rok (00÷99) 

8. PROGRAMOWANIE “ HOT KEY”  

8.1 Kopiowanie z klucza Hot Key (wcześniej 
zaprogramowanego) do pamięci sterownika 

• Sterownik powinien być odłączony od zasilania 
• Podłącz klucz Hotkey do sterownika  
• Włącz zasilanie sterownika  
• Kopiowanie trwa klika sekund 
Podczas tej operacji wszystkie czynności regulacyjne są 
zablokowane, pojawia się migający komunikat “dOL”. 
Komunikat “End “ pojawi się po 15 sek jeśli kopiowanie 
zakończyło się pomyślnie. Sterownik automatycznie 
powróci do regulacji. 
Jeśli pojawi się komunikat “Err” oznacza to że wystąpił błąd 
kopiowania. Należy wyłączyć sterownik i powtórzyć 
kopiowanie lub powrócić do regulacji.  
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8.2 Kopiowanie parametrów ze sterownika do 
klucza Hot Key 

Sterownik powinien być podłączony do zasilania: 
1. Podłącz klucz Hot Key 
2. Naciśnij “menu”  
3. Wybierz “UPL”  
4. Naciśnij “SET”. Rozpocznie się proces kopiowania. 
Podczas tej operacji wszystkie czynności regulacyjne są 
zablokowane, pojawia się migający komunikat “UPL”. 
Komunikat “End “ pojawi się po 15 sek jeśli kopiowanie 
zakończyło się pomyślnie. Sterownik automatycznie 
powróci do regulacji. 
Jeśli pojawi się komunikat “Err” oznacza to że wystąpił błąd 
kopiowania. Należy powtórzyć czynności od 1 do 4. 

9. PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW 

9.1 Poziom“Pr1” (Użytkownik) 

 
Przejście do menu użytkownika “Pr1”: 
1) Naciśnij jednocześnie przez klika sekund “SET” + n 

pojawi się komunikat  “ALL” (pierwsza lista 
parametrów).  

Ikony  oraz   będą migać. 
2) Przyciskami ▲i/lub ▼można przechodzić do innych 

list parametrów 
3) Naciśnij “SET” aby przejść do danej listy parametrów. 

Na ekranie pojawi się pierwszy parametr z listy: jego 
oznaczenie i wartość.  

Przyciski ▲oraz ▼służą do poruszania się po liście 
parametrów oraz zmiany ich wartości wg opisu z rozdziału 
9.4. 

9.2 Poziom“Pr2” (Producenta) 

Dostęp do parametrów poziomu “Pr2” jest chroniony 
hasłem: 
1. Przejdź do “Pr1” według opisu z rozdziału 9.1. 
2. Przejdź do parametru “Pr2”; na górnym 

wyświetlaczu pojawi się komunikat “PAS”. 
3. Naciśnij “SET”: na dolnym wyświetlaczu pojawi się 

“Pas” na górnym pojawi się migające “0”. 
4. Przyciskami ▲i/lub ▼należy ustawić poprawne 

hasło. 
5. Naciśnij SET aby potwierdzić wprowadzoną wartość. 

9.3 Jak przenieść parametr z poziomu “Pr2” do 
poziomu “Pr1” 

Należy przejść do poziomu “Pr2” i wybrać parametr do 
przeniesienia, następnie przytrzymując wciśnięty przycisk 
SET należy wcisnąć i niezwłocznie zwolnic przycisk ▼. 
Zaświeci się dioda dolnego wyświetlacza oznaczająca 

obecność parametru w poziomie Pr1, wówczas można 
zwolnić przycisk SET. 
Aby przenieść parametr z powrotem do poziomu Pr2 
należy przytrzymując wciśnięty przycisk SET należy 
wcisnąć i niezwłocznie zwolnic przycisk ▼. Dioda dolnego 
wyświetlacza przestanie świecić oznacza to że parametr 
nie będzie więcej widoczny w menu Pr1 a jedynie w Pr2. 

9.4 Zmiana wartości parametru 

1. Przejść do trybu programowania Pr1 lub Pr2 
2. Wybrać żądany parametr 
3. Nacisnąć “SET” 
4. Zmienić wartość przy pomocy przycisków ▲i/lub ▼ 
5. Nacisnąć ponownie SET, aby potwierdzić 

wprowadzenie nowej wartości; po kliku sekundach 
zostanie wyświetlony kolejny parametr;  

6. Aby wyjść z trybu programowania: naciśnij 
jednocześnie “SET” oraz ▲gdy na ekranie jest 
wyświetlany kod parametru, lub odczekaj 15s bez 
wciskania przycisków. 

Uwaga: Nowa wartość parametru jest zapisywana bez 
wciśnięcia przycisku SET, jeśli upłynie czas 15 s bez 
wciskania przycisków.  
UWAGA:  
Parametry grupy CF (parametry konfiguracji) mogą być 
zmieniane tylko, gdy sterownik jest wyłączony (OFF) 
(poprzez wejście cyfrowe) lub jest w trybie STD-BY. 

10. JAK ZMIENIĆ HASŁO 
Aby zmienić hasło musisz znać jego aktualną wartość. 
Czynność tą można przeprowadzić jedynie z poziomu 
programowania Pr2. 
1) Przejdź do poziomu Pr1  
2) Wybierz grupę parametrów (ST, lub CF, lub SD,…) i 

naciśnij przycisk “SET”  
3) Przy użyciu przycisków ▲i/lub ▼ wybierz parametr 

“Pr2”, następnie naciśnij przycisk “SET”. Na dolnym 
wyświetlaczu pojawi się “PAS” na górnym  migająca 
wartość 0 

4) Użyj ▼ i/lub ▲aby wprowadzić AKTUALNE HASŁO 
następnie naciśnij “SET” aby potwierdzić przejść do 
poziomu Pr2 

5) Przyciskami ▼ i/lub ▲przejdź do parametru “Pr2”  
6) Naciśnij “SET” aby wprowadzić nową wartość (miga) 
7) Przyciskami ▼ i/lub ▲ustal nową wartość hasła. 
8) Naciśnij “SET” aby potwierdzić. 
9) Górny wyświetlacz będzie migał przez klika sekund, 

następnie przejdzie do wyświetlania kolejnego 
parametru.  

10) Aby wyjść z programowania naciśnij jednocześnie  
“SET” oraz ▲lub odczekaj 15 sek.. 

11. START / STOP CHŁODZENIA LUB GRZANIA 
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Naciśnij przez 3 sek przycisk   : 
• Urządzenie zostanie włączone/wyłączone w trybie 

chłodzenia jeśli parametr CF31 =0 
• Urządzenie zostanie włączone/wyłączone w trybie 

grzania jeśli parametr CF31 =1 

Ikona   miga przez 3 gdy sterownik czeka na 
włączenie/wyłączenie urządzenia. 
Aby zmienić tryb pracy z chłodzenia na grzania I odwrotnie 
należy zatrzymać urządzenie a następnie rozpocząć jego 
prace w nowym trybie (Chłodzenie � STD-BY � Grzanie) 
  

Naciśnij przez 3 sek przycisk  : 
• Urządzenie zostanie włączone/wyłączone w trybie 

grzania jeśli parametr CF31 =0 
• Urządzenie zostanie włączone/wyłączone w trybie 

chłodzenia jeśli parametr CF31 =1 

Ikona   miga przez 3 gdy sterownik czeka na 
włączenie/wyłączenie urządzenia. 
Aby zmienić tryb pracy z chłodzenia na grzania I odwrotnie 
należy zatrzymać urządzenie a następnie rozpocząć jego 
prace w nowym trybie (Chłodzenie � STD-BY � Grzanie) 

12. TRYB STAND- BY 
Podczas pracy urządzenia możliwe jest przejście do trybu 

stand by poprzez wciśnięcie przycisku   lub . 
W tym trybie możliwe jest: 
• Wyświetlenie wartości pomiarów z czujników. 
• Wyświetlenie i zmiana punktu nastawy. 
• Wejście do menu funkcji 

13. MENU FUNKCJI 
Dostęp do menu funkcji umożliwia: 
1. Wyświetlenie i kasowanie aktywnych alarmów. 
2. Wyświetlenie i kasowanie liczników godzin pracy dla 

sprężarek i pomp obiegowych. 
3. Wyświetlenie czasu opóźnienia pomiędzy dwoma 

odszranianiami 
4. Zgranie parametrów ze sterownika do klucza Hot Key 

(patrz 8.2). 
5. Wyświetlenie/kasowanie rejestru alarmów. 
Podczas wykonywania tych czynności diodę menu jest 
włączona. 

13.1 Dostęp do “menu” 

Naciśnij przycisk “menu”. Ikona menu zostanie włączona. 

13.2 Wyjście z “menu” 

Naciśnij przycisk “menu” lub odczekaj.  
Ikona menu zostanie wyłączona. 

13.3 Jak wyświetlić listę alarmów 

Przejdź do “menu”: 
1. Użyj przycisków ▲lub ▼ aby przejść do oznaczenia 

„ALrM”.  
2. Naciśnij przycisk “SET”.  
3. Użyj przycisków ▲lub ▼, aby poruszać się po liście 

alarmów. 
Aby wyjść naciśnij przycisk “menu” lub odczekaj. Ikona 
menu zostanie wyłączona. 

13.4 Jak skasować alarm 

1) Przejdź do “menu” 
2) Użyj przycisków ▲lub ▼ aby przejść do oznaczenia  

“ALrM” 
3) Naciśnij przycisk “SET”, na dolnym wyświetlaczu 

pojawi się kod alarmu. 
Górny wyświetlacz pokaże komunikat “rSt” jeśli dany 
alarm może być skasowany, “NO” jeśli skasowanie 
nie jest możliwe. 
Użyj przycisków ▲lub ▼ aby poruszać się po liście 
alarmów. 

4) Aby skasować alarm naciśnij “SET” gdy komunikat 
“rSt” jest podświetlony; po chwili sterownik przejdzie 
do wyświetlenia kolejnego alarmu. 

5) Aby wyjść naciśnij przycisk “menu” lub odczekaj. 
Ikona menu zostanie wyłączona. 

 

13.5 Godziny pracy sprężarki i pomp 

Przejdź do “menu”  
Użyj przycisków ▲lub ▼ aby wyświetlić na dolnym 
wyświetlaczu:  
• C1Hr (Godziny pracy sprężarki n°1),  
• C2Hr (Godziny pracy sprężarki n°2),   
• PFHr (Godziny pracy pompy parownika lub 

wentylatora parownika), 
• PCHr (Godziny pracy pompy skraplacza). 
Ikona    jest podświetlona. 

13.6 Kasowanie licznika godzin pracy  

1. Przejdź do “menu”  
2. Użyj przycisków ▲lub ▼ aby wyświetlić na dolnym 

wyświetlaczu C1Hr, C2Hr, PFHr lub PCHr.  
3. Naciśnij przez 3 sek “SET”: górny wyświetlacz 

pokaże wartość 0 co oznacza skasowanie licznika. 
4. Aby wyjść naciśnij przycisk “menu” lub odczekaj. 

Ikona menu zostanie wyłączona.  

13.7 Wyświetlenie czasu opóźnienia pomiędzy 
odszranianiami 

1. Przejdź do “menu”. 
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2. Użyj przycisków ▲lub ▼ aby wyświetlić na górnym 
wyświetlaczu “dEF”; na dolnym wyświetlaczu pojawi 
się wartość opóźnienia (minuty i sekundy). 

3. Miga ikona .  
Aby wyjść naciśnij przycisk “menu” lub odczekaj. 
Ikona menu zostanie wyłączona. 

13.8 Wyświetlenie rejestru alarmów 

1. Przejdź do “menu”. 
2. Użyj przycisków ▲lub ▼ aby wyświetlić “ALOG”. 
3. Naciśnij “SET”: dolny wyświetlacz pokaże kod 

alarmu, na górnym wyświetlony będzie w kolejności 
numer danego alarmu “n°”. 

4. Użyj przycisków ▲lub ▼ aby poruszać się po liście 
alarmów.  

5. Aby wyjść z ALOG naciśnij “menu” lub odczekaj. 
W pamięci może być zapisanych do 50 zdarzeń w kolejce 
FIFO (pierwszy zapisany pierwszym kasowanym). Każdy 
nowy alarm zajmuje w pamięci miejsce najstarszego 
zarejestrowanego zdarzenia (kolejność wyświetlania: od 
najstarszych do najnowszych). 

13.9 Kasowanie rejestru alarmów 

1) Przejdź do “menu”. 
2) Użyj przycisków ▲lub ▼ aby wyświetlić “ALOG”. 
3) Naciśnij “SET”. 
4) Użyj przycisków ▲lub ▼ aby wyświetlić “ArSt” 

(Reset) na dolnym wyświetlaczu; na górnym pojawi 
się: “PAS”. 

5) Naciśnij “SET”I wprowadź hasło przy użyciu 
przycisków ▲i/lub ▼ potwierdź wprowadzoną 
wartość przyciskiem “SET”. 

6) Oznaczenie ArSt będzie migać przez 5s, co 
potwierdza wykasowanie rejestru. 

14. FUNKCJE KLAWIATURY  

14.1 JAK USTAWIĆ WARTOŚĆ PUNKTU PRACY 

Naciśnij “SET”. 
Na dolnym wyświetlaczu pojawi się: “SetC” punkt nastawy 
dla chłodzenia; lub “SetH” punkt nastawy dla grzania. 
Na górnym wyświetlaczu pojawi się wartość.  
Uwaga: 
SetH jest dostępny jedynie w konfiguracji pompy ciepła. 

14.2 JAK ZMIENIĆ WARTOŚĆ PUNKTU PRACY 

1) Naciśnij I przytrzymaj przez 3 sek “SET”. 
2) Wartość punktu nastawy będzie migać. 
3) Użyj ▲ i/lub ▼ aby zmienić wartość. 
4) Naciśnij “SET” lub odczekaj aby wyjść. 

14.3 JAK WYŚWIETLIĆ RZECZYWISTY PUNKT 
NASTAWY 

Jeśli aktywne są: funkcja oszczędzania energii, 
dynamicznego punktu nastawy lub funkcja pracy z układem 
bez zasobnika buforowego możliwe jest wyświetlenie 
rzeczywistego punktu pracy. 
Gdy urządzenie działa: 
• naciśnij „SET”: na dolnym wyświetlaczu pojawi się 

symbol „SetC” (dla chłodzenia) lub „SetH” (dla grzania) 
na górnym wyświetlaczu pojawi się wartość punktu 
pracy. 

• Kolejne wciśnięcie przycisku „SET” 
- gdy aktywna jest funkcja oszczędzania energii, na 
dolnym ekranie pojawi się „SEtS” (punkt pracy w funkcji 
oszczędzania energii) na górnym jego wartość. 
- gdy aktywna jest funkcja dynamicznego punktu 
nastawy, na dolnym ekranie pojawi się „SEtd” (punkt 
pracy w funkcji dynamicznego punktu nastawy) na 
górnym jego wartość. 
- gdy aktywna jest funkcja pracy z układem bez 
zasobnika buforowego, na dolnym ekranie pojawi się 
„Setr” (rzeczywisty punkt pracy) na górnym jego 
wartość. 
- jeśli dwie z powyższych funkcji są aktywne 
jednocześnie wówczas na dolnym ekranie pojawi się 
„Setr” (rzeczywisty punkt pracy) na górnym jego 
wartość. 

 

15. PRZERWA W ZASILANIU 
Po przywróceniu zasilania: 
1. Sterownik rozpoczyna pracę w statusie jak przed 

zanikiem zasilania. 
2. Cykl odszraniania jest zatrzymywany. 
3. Wszystkie czasy opóźnień są liczone od nowa. 
 
 



 

1592022550 QRG  iCHiLL 100cx PL  rel1_1  23-11-2012_DXL.doc IC100CX www.dixellpolska.pl 11/41 

16. INSTALACJA I MONTAŻ 

16.1 “C” Format (32*74mm) 

Sterownik powinien być montowany na panelu w otworze o wymiarach: 29x71 mm i zamocowany przy pomocy dostarczonych 
uchwytów. 
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16.2 Klawiatura zdalna 

 

 
 
Klawiatura zdalnego sterowania “pionowy” 
Montowana na panel w otworze o wymiarach 72x56 mm mocowana wkrętami.  
Aby uzyskać indeks ochrony  IP65,nalezy użyć gumowej uszczelki RGW-V (opcja). Dla montażu na ścianie należy użyć zestawu V-
KIT z plastikowym adapter – patrz rys 2.  
 
                                      Rys. 2 
 

 
 

Dozwolony zakres temperaturę pracy to -10÷60°C. Należy unikać montażu w miejscach narażonych na działanie silnych wibracji, 
agresywnych gazów, nadmiernego zabrudzenia lub wilgoci. Te same zalecenia dotyczą czujników. Należy umożliwić swobodny 
przepływ powietrza przez otwory cyrkulacyjne.  
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17. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE 
Sterownik jest wyposażony w odłączane terminale zacisków przeznaczone dla przewodów o polu przekroju nie większym niż 1,0 
mm2 
14 zacisków jest przeznaczonych dla podłączenia zasilania, wejść analogowych i cyfrowych. 12 lub 6 dla podłączenia przekaźników 
(w zależności od modelu). 
Uwaga: 
• zaciski 17-19 są połączone wewnątrz sterownika (wspólne dla przekaźnika nr 1 (zacisk 15) oraz przekaźnika nr 2 (zacisk 16)) 
• zaciski 21-22 są połączone wewnątrz sterownika (wspólne dla przekaźnika nr 3 (zacisk 18) oraz przekaźnika nr 4 (zacisk 20)) 
Dla podłączenia interfejsu TTL/RS485 dedykowane jest złącze 5 żyłowe. 
Sterowni k posiada 4 złącza (w zależności od modelu) dla klawiatury zdalnej, kolektora otwartego, czujnika Pb4, 4…20mA,/ 
0…10Vdc, wyjścia analogowego, dla przewodów 2-żyłowych o przekrojach (0,2mm2). 
Klawiatura zdalnego sterowania jest wyposażona w 2 zaciski śrubowe dla przewodów o przekrojach nie większych niż 2,5mm2. 
Przed przystąpieniem do realizacji połączeń należy sprawdzić parametry techniczne zasilania. 
Przewody czujników i wejść cyfrowych należy prowadzić oddzielnie od przewodów zasilających. 
Nie wolno przekraczać maksymalnej wartości prądu dla każdego z przekaźników, sprawdź dane techniczne, jeśli obciążenie 
przekaźnika miało by być większe należy zastosować przekaźniki.
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18. KODY ALARMÓW  

Kod Znaczenie Przyczyna Reakcja sterownika Reset 
P1 Alarm czujnika 

Pb1 
Czujnik Pb1 uszkodzony lub 
odłączony 

Kolektor otwarty / 
przekaźnik alarmowy WŁ. 
Brzęczyk WŁ. 
Ikona alarmu. 
Kod alarmu. 

Automatyczny 
Po przywróceniu 
normalnych wartości 
pomiaru 
 

P2 Alarm czujnika 
Pb2 

Czujnik Pb2 uszkodzony lub 
odłączony 

Kolektor otwarty / 
przekaźnik alarmowy WŁ. 
Brzęczyk WŁ. 
Ikona alarmu. 
Kod alarmu. 

Automatyczny 
Po przywróceniu 
normalnych wartości 
pomiaru 
 

P3 Alarm czujnika 
Pb3 

Czujnik Pb3 uszkodzony lub 
odłączony 

Kolektor otwarty / 
przekaźnik alarmowy WŁ. 
Brzęczyk WŁ. 
Ikona alarmu. 
Kod alarmu. 

Automatyczny 
Po przywróceniu 
normalnych wartości 
pomiaru 
 

P4 Alarm czujnika 
Pb4 

Czujnik Pb4 uszkodzony lub 
odłączony 

Kolektor otwarty / 
przekaźnik alarmowy WŁ. 
Brzęczyk WŁ. 
Ikona alarmu. 
Kod alarmu. 

Automatyczny 
Po przywróceniu 
normalnych wartości 
pomiaru 
 

A01 Presostat 
wysokiego 
ciśnienia  

Wejście cyfrowe sygnału 
wysokiego ciśnienia 

Kolektor otwarty / 
przekaźnik alarmowy WŁ. 
Brzęczyk WŁ. 
Ikona alarmu. 
Kod alarmu. Ikona alarmu 
wysokiego ciśnienia. 

Automatyczny  
Przechodzi w kasowany 
ręcznie po ilości interwencji 
określonej przez AL10  
Ręczny: 
Po osiągnięciu maks liczby 
interwencji – alarm 
kasowany ręcznie. 

A02 Presostat 
niskiego 
ciśnienia  

Wejście cyfrowe sygnału niskiego 
ciśnienia 

Kolektor otwarty / 
przekaźnik alarmowy WŁ. 
Brzęczyk WŁ. 
Ikona alarmu. 
Kod alarmu. Ikona alarmu 
niskiego ciśnienia. 

Automatyczny  
Przechodzi w kasowany 
ręcznie po ilości interwencji 
określonej przez AL02 w 
ciągu jednej godziny.  
Ręczny: 
Po osiągnięciu maks liczby 
interwencji – alarm 
kasowany ręcznie. 

A03 Alarm niskiej 
temperaury 
ssania 

Jeśli CF01=0,1 oraz Pb1< AR03 
przez AR05 sekund. 

Kolektor otwarty / 
przekaźnik alarmowy WŁ. 
Brzęczyk WŁ. 
Ikona alarmu. 
Kod alarmu. 

Automatyczny: 
gdy Pb1 przekroczy wartość 
AR03+AR04. 

A04 Alarm niskiej 
temperatury 
czujnika 
powietrza wylotu 
z parownika 

Jeśli CF01=0,1 oraz Pb2< AR03 
dla AR05 sekund 

Kolektor otwarty / 
przekaźnik alarmowy WŁ. 
Brzęczyk WŁ. 
Ikona alarmu. 
Kod alarmu. 

Automatyczny: 
Przechodzi w ręczny po 
ilości Ar06 zdarzeń w 1h. 
Ręczny: 
jeśli ilość interwencji Pb2 > 
(AR03+ AR04), alarm staje 
się kasowanym ręcznie. 
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A05 Wysoka 
temperatura 
Wysokie 
ciśnienie 

Pb3 lub Pb4 > AL11 Kolektor otwarty / 
przekaźnik alarmowy WŁ. 
Brzęczyk WŁ. 
Ikona alarmu wysokiej 
wartości. 
Kod alarmu. 

Automatyczny 
Przechodzi w ręczny po 
ilości zdarzeń AL10 w ciągu 
1h. 
Ręczny: 
jeśli ilość interwencji Pb3 
lub Pb4 < (AL11-AL12), 
alarm staje się kasowanym 
ręcznie. 

A06 Niska 
temperatura 
niskie ciśnienie 

Pb3 lub Pb4 < AL14 Kolektor otwarty / 
przekaźnik alarmowy WŁ. 
Brzęczyk WŁ. 
Ikona alarmu niskiej 
wartości. 
Ogólna ikona alarmu 
Kod alarmu. 
 
 
 
 

Automatyczny 
Przechodzi w ręczny po 
ilości zdarzeń AL06 w ciągu 
1h. 
Ręczny: 
jeśli ilość interwencji Pb3 
lub Pb4 > (AL14+AL15), 
alarm staje się kasowanym 
ręcznie. 

A07 Alarm 
przeciwzamroże
niowy  

Aktywne wejście cyfrowe; 
Czujni pomiar czujnika 
przeciwzamrożeniowego w trybie 
chłodzenia  Pbr < AR03 przez 
minimum AR05 sekund. 
Pbr < AR27 w trybie pompy ciepła 
przez AR05 sekund 

Kolektor otwarty / 
przekaźnik alarmowy WŁ. 
Brzęczyk WŁ. 
Ogólna ikona alarmu 
Kod alarmu. 
 
 

Automatyczny 
Przechodzi w ręczny po 
ilości zdarzeń Ar06 w ciągu 
1h. 
Ręczny: 
jeśli ilość interwencji > 
(AR03+AR04) lub Pbr > 
(AR27+AR28), upłynie czas 
zdarzenia (wejście cyfrowe) 
Alarm staje się kasowanym 
ręcznie 

A07 Alarm 
przeciwzamroże
niowy agregatu 
przeciwzamroże
niowego  

Aktywne wejście cyfrowe 
CF01=6,7 oraz CF05=2 

Kolektor otwarty / 
przekaźnik alarmowy WŁ. 
Brzęczyk WŁ. 
Ogólna ikona alarmu 
Kod alarmu. 
 

Automatyczny 
Przechodzi w ręczny po 
ilości zdarzeń Ar06 w ciągu 
1h. 
Ręczny: 
po ustaniu przyczyny 
(wejście cyfrowe) alarm 
staje się kasowanym 
ręcznie. 
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A08 Alarm czujnika 
przepływu przez 
parownik 
(jednostki 
powietrze/woda 
lub woda/woda) 

Jeśli CO11≠0: 
wejście cyfrowe aktywne przez 
AL06;  
sygnał alarmowy jest nie aktywny 
prze czas  AL04 liczony od 
uruchomienia pompy parownika. 
Jeśli CO11=0: 
wejście cyfrowe aktywne przez 
AL06. 
 

• Jeśli CO11=0 
Przekaźnik alarmowy WŁ. 
Brzęczyk WŁ. 
Ogólna ikona alarmu 
Kod alarmu. 
Miga ikona „Flow!” 
Kod alarmu 
Jeśli urządzenie jest w 
trybie standby lub jest 
wyłączone ikona oznacza 
rzeczywisty stan pompy i 
czujnika przepływu. 
• Jeśli CO11≠0 
Przekaźnik alarmowy WŁ. 
Kolektor wł. 
Brzęczyk WŁ  
Ogólna ikona alarmu 
Miga ikona „Flow!” 
Kod alarmu 

 
 

Automatyczny 
wejście cyfrowe nie aktywne 
przez czas AL07. 
przechodzi w ręczny jeśli 
wejście cyfrowe jest 
aktywne przez czas AL05. 
 
Ręczny: 
Wejście cyfrowe nie 
aktywne przez czas AL07, 
alarm staje się kasowanym 
ręcznie. 

A09 Zabezpieczenie 
termiczne 
sprężarki nr 1. 

Aktywne wejście cyfrowe; 
opóźnione przez czas AL08 po 
uruchomieniu sprężarki 

Kolektor otwarty / 
przekaźnik alarmowy WŁ. 
Brzęczyk WŁ. 
Ikona alarmu. 
Kod alarmu. 

Ręczny: 
po ustaniu przyczyny alarm 
można skasować ręcznie 
 

A10 Zabezpieczenie 
termiczne 
sprężarki nr 2. 

Aktywne wejście cyfrowe Kolektor otwarty / 
przekaźnik alarmowy WŁ. 
Brzęczyk WŁ. 
Ikona alarmu. 
Kod alarmu. 

Ręczny: 
po ustaniu przyczyny alarm 
można skasować ręcznie 
 

A11 Alarm 
zabezpieczenia 
termicznego 
wentylatora 
skraplacza 

Aktywne wejście cyfrowe Kolektor otwarty / 
przekaźnik alarmowy WŁ. 
Brzęczyk WŁ. 
Ikona alarmu. 
Kod alarmu. 

Ręczny: 
po ustaniu przyczyny alarm 
można skasować ręcznie 
 

A12 Alarm błędu 
odszraniania 

Odszranianie zakończone w 
wyniku upłynięcia maksymalnego 
czasu  dF07 dla dF02=1 

Ikona alarmu. 
Kod alarmu. 

Automatyczny: 
kasowany po poprawnym 
cyklu odszraniania. 
Inaczej kasowany ręcznie. 

A13 Sygnał o 
konieczności 
przeprowadzenia 
konserwacji 
sprężarki 1 

Ilość godzin pracy > CO14 Kolektor otwarty / 
przekaźnik alarmowy WŁ. 
Brzęczyk WŁ. 
Ogólna ikona alarmu. 
Kod alarmu. 

Ręczny: 
Procedura kasowania 
licznika godzin pracy, patrz 
13.6 

A14 Sygnał o 
konieczności 
przeprowadzenia 
konserwacji 
sprężarki 2 

Ilość godzin pracy > CO15 Kolektor otwarty / 
przekaźnik alarmowy WŁ. 
Brzęczyk WŁ. 
Ogólna ikona alarmu. 
Kod alarmu. 

Ręczny: 
Procedura kasowania 
licznika godzin pracy, patrz 
13.6 
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A15 Sygnał o 
konieczności 
przeprowadzenia 
konserwacji 
pompy 
obiegowej lub 
wentylatora 
(jednostki 
powietrze/powiet
rze)  

Ilość godzin pracy > CO16 Kolektor otwarty / 
przekaźnik alarmowy WŁ. 
Brzęczyk WŁ. 
Ogólna ikona alarmu. 
Kod alarmu. 

Ręczny: 
Procedura kasowania 
licznika godzin pracy, patrz 
13.6 

A16 Alarm wysokiej 
temperatury 
wody  na wlocie 
do parownika  

Aktywacja poprzez wejście 
analogowe (według 
następujących priorytetów: PB3 -
> PB4 -> PB1->PB2), jeśli 
wartość pomiaru > AL24. 
Alarm jest wyłączony przez czas 
określony parametrem  AL26 
liczony od włączenia sprężarki. 

Kolektor otwarty / 
przekaźnik alarmowy WŁ. 
Brzęczyk WŁ. 
Ogólna ikona alarmu. 
Kod alarmu. 
 

Automatyczny  
Jeśli wartość pomiaru < 
(AL24 – AL25). 
Dla urządzenia 
wyłączonego lub w trybie 
standby przechodzi w 
ręczny po ilości interwencji  
AL27. 
Ręczny  
Dezaktywacja: wartość 
pomiaru < (AL24 – AL25) i 
ręczne skasowanie 

A17 Alarm 
zabezpieczenia 
termicznego 
pompy/wentylato
ra parownika  

Aktywacja wejścia cyfrowego Kolektor otwarty / 
przekaźnik alarmowy WŁ. 
Brzęczyk WŁ. 
Ogólna ikona alarmu. 
Kod alarmu. 
 
 
 
 

Ręczny 
Po usunięciu przyczyny 
konieczne kasowanie 
ręczne. 
 

A18 Alarm 
zabezpieczenia 
termicznego 
pompy 
skraplacza 

Aktywacja wejścia cyfrowego • Jeśli CO11≠0 
Kolektor otwarty / 
przekaźnik alarmowy WŁ. 
Brzęczyk WŁ. 
Ogólna ikona alarmu. 
Migająca ikona przepływu  
Kod alarmu. 
 

Ręczny 
Po usunięciu przyczyny 
konieczne kasowanie 
ręczne. 
 
 
 

A19 Alarm przepływu 
przez skraplacz 

Aktywny jeśli AL32≠0. 
Jeśli CO26≠0: 
i wejście cyfrowe aktywne przez 
czas  AL30;  
Alarm jest nieaktywny przez czas  
AL04 liczony od uruchomienia 
pompy skraplacza. 
Jeśli CO26=0: 
i wejście cyfrowe aktywne przez 
czas  AL30. 
 
 

Kolektor otwarty / 
przekaźnik alarmowy WŁ. 
Brzęczyk WŁ. 
Ogólna ikona alarmu. 
Migająca ikona przepływu  
Kod alarmu. 
Jeśli urządzenie jest w 
trybie standby lub jest 
wyłączone ikona oznacza 
rzeczywisty stan pompy i 
czujnika przepływu. 
. 
 

Automatyczny  
Wejście cyfrowe nie 
aktywne przez czas AL31. 
Przechodzi w ręczny gdy 
wejście cyfrowe jest 
aktywne przez AL29. 
 
 
Ręczny 
Wejście cyfrowe nie 
aktywne przez czas AL31 
Po usunięciu przyczyny 
konieczne kasowanie 
ręczne. 
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A20 Sygnał o 
konieczności 
przeprowadzenia 
konserwacji 
pompy 
kondensatu 

Liczba godzin pracy > CO28 Kolektor otwarty / 
przekaźnik alarmowy WŁ. 
Brzęczyk WŁ. 
Ogólna ikona alarmu. 
Kod alarmu. 
 

Ręczny  
Poprzez skasowanie 
licznika godzin pracy , 
rozdział 13.6 
 

rtC Alarm zegara Konieczność ustawienia zegara  Kolektor otwarty / 
przekaźnik alarmowy WŁ. 
Brzęczyk WŁ. 
Ogólna ikona alarmu. 
Kod alarmu. 

Ręczny: 
Należy ustawić zegar I 
ręcznie skasować alarm. 

rtF Alarm zegara Błąd zegara Kolektor otwarty / 
przekaźnik alarmowy WŁ. 
Brzęczyk WŁ. 
Ogólna ikona alarmu. 
Kod alarmu. 

Ręczny: 
Należy dokonać ręcznego 
skasowania alarmu, jeśli 
brak efektu należy wymienić 
zegar. 

EE Alarm pamięci 
EEPROM  

Możliwość utraty danych Kolektor otwarty / 
przekaźnik alarmowy WŁ. 
Brzęczyk WŁ. 
Ogólna ikona alarmu. 
Kod alarmu. 

Ręczny: 
Należy dokonać ręcznego 
skasowania alarmu, jeśli 
brak efektu należy wymienić 
zegar. 

ACF1 Alarm 
konfiguracji 

Skonfigurowano pompę ciepła 
bez konfiguracji zaworu 
rewersyjnego. 

Kolektor otwarty / 
przekaźnik alarmowy WŁ. 
Brzęczyk WŁ. 
Ogólna ikona alarmu. 
Kod alarmu. 

Automatyczny 
Jeśli dane są poprawne 

ACF2 Alarm 
konfiguracji  

Jednostki powietrze/powietrze lub 
woda/powietrze oraz: 
• Przy Fa02≠0 – brak 

konfiguracji czujnika nawiewu  
• Konfiguracja parametrów 

chłodzenia inna niż 
FA13<FA14 lub 
FA10+FA12+FA13<FA11 

• Konfiguracja parametrów 
grzania inna niż FA22<FA23 
lub FA20+FA21+FA22<FA19 

Jeśli Ar18=2 lub 3 i CF07≠3 
Jeśli Ar31=2 lub 3 i CF07=3 
Jeśli CF01=3 i CF07≠6 

Kolektor otwarty / 
przekaźnik alarmowy WŁ. 
Brzęczyk WŁ. 
Ogólna ikona alarmu. 
Kod alarmu. 

Automatyczny 
Jeśli dane są poprawne 

ACF3 Alarm 
konfiguracji  

Dwa wejścia cyfrowe posiadają tą 
samą funkcję; dwa przekaźniki 
mają tą samą funkcję. 
 

Kolektor otwarty / 
przekaźnik alarmowy WŁ. 
Brzęczyk WŁ. 
Ogólna ikona alarmu. 
Kod alarmu. 

Automatyczny 
Jeśli dane są poprawne 

ACF4 Alarm 
konfiguracji  

CF28= 1 & przy braku konfiguracji 
wejścia cyfrowego CF28= 2 
czujnik Pb4 ≠ 3 

Kolektor otwarty / 
przekaźnik alarmowy WŁ. 
Brzęczyk WŁ. 
Ogólna ikona alarmu. 
Kod alarmu. 

Automatyczny 
Jeśli dane są poprawne 
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ACF5 Alarm 
konfiguracji 

CF02 =1  & (CF04 ≠2,3  & CF05 
≠ 3 )  lub ( CF04 = 2 i CF05 = 3 ) 

Kolektor otwarty / 
przekaźnik alarmowy WŁ. 
Brzęczyk WŁ. 
Ogólna ikona alarmu. 
Kod alarmu. 

Automatyczny 
Jeśli dane są poprawne 

FErr Alarm działania CF04=3, CF05=3 i oba wejścia są 
jednocześnie aktywowane 

Kolektor otwarty / 
przekaźnik alarmowy WŁ. 
Brzęczyk WŁ. 
Ogólna ikona alarmu. 
Kod alarmu. 

Ręczny: 
po usunięciu przyczyny 
możliwe jest ręczne 
skasowanie alarmu. 

AFr 
 

Alarm 
częstotliwości  

Częstotliwość zasilania jest poza 
dozwolonym zakresem  

Kolektor otwarty / 
przekaźnik alarmowy WŁ. 
Brzęczyk WŁ. 
Ogólna ikona alarmu. 
Kod alarmu. 
 
 
 
 

Automatyczny 
Gdy częstotliwość zasilania 
jest w dozwolonym zakresie 

ALOC 
 

Ogólny alarm 
urządzenia  

Wejście cyfrowe pozostaje 
aktywne w sposób ciągły przez 
czas > AL21. 
Alarm aktywny tylko gdy AL23=1 

Kolektor otwarty / 
przekaźnik alarmowy WŁ. 
Brzęczyk WŁ. 
Ogólna ikona alarmu. 
Migająca ikona przepływu  
Kod alarmu. 
 

Automatic  
Automatyczny, przechodzi 
w kasowany ręcznie ilości 
interwencji większej niż 
AL20 
Ręczny 
Wyłączenie: gdy wejście 
cyfrowe nie aktywne przez 
czas > AL22 możliwe jest 
ręczne skasowanie alarmu 

bLOC Sygnał alarmu 
ogólnego  
 

Wejście cyfrowe pozostaje 
aktywne w sposób ciągły przez 
czas > AL21. 
Alarm aktywny tylko gdy AL23=0 

Kolektor otwarty / 
przekaźnik alarmowy WŁ. 
Brzęczyk WŁ. 
Ogólna ikona alarmu. 
Migająca ikona przepływu  
Kod alarmu. 
 

Automatyczny  
alarm jest kasowany 
automatycznie i nie zależy 
od parametru AL20 
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19. SCHEMATY POŁĄCZEŃ 

19.1 Model z 5 przekaźnikami i jednym wyjściem analogowym (0..10V or 4..20mA) 

 

 

MF ID1, MF ID2, MF ID5 = wielofunkcyjne wejścia cyfrowe  
ID3 = wejście cyfrowe dla presostatu wysokiego ciśnienia 
ID4 = wejście cyfrowe dla presostatu niskiego ciśnienia 
RL1 = przekaźnik sprężarki 
MF RL2, MF RL3, MF RL4, MF RL5 = wyjścia 
przekaźnikowe wielofunkcyjne 
MF o.c. out = wielofunkcyjne wyjście kolektora otwartego 
(dla przekaźnika zewnętrznego) 
Pb1, Pb2, Pb3, Pb4 = czujnik NTC lub wejście cyfrowe 
Tk = wyjście dla zewnętrznego regulatora prędkości 
wentylatora  
Wyjście analogowe = wyjście 0..10V / 4..20mA dla 
zewnętrznego modułu regulacji prędkości wentylatora (dla 
skraplacza lub wodnej pompy obiegowej) 
 

 

19.2 Model z triakiem i przetwornikiem logarytmicznym (Pb3) 

 
 

 

MF ID1, MF ID2, MF ID5 = wielofunkcyjne wejścia cyfrowe 
ID3 = wejście cyfrowe dla presostatu wysokiego ciśnienia 
ID4 = wejście cyfrowe dla presostatu niskiego ciśnienia 
RL1 = przekaźnik sprężarki 
MF RL2, MF RL3, MF RL4 = przekaźniki wielofunkcyjne 
RL5 = wyjście dla zewnętrznego przekaźnika 
wielofunkcyjnego 
Triac out fan = wyjście dla wentylatora skraplacza 
Pb1, Pb2, Pb4 = czujnik NTC lub wejście cyfrowe 
Pb3 = przetwornik logarytmiczny 
MF o.c. out = wielofunkcyjne wyjście kolektora otwartego 
(dla przekaźnika zewnętrznego) 
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19.3 Model z 5 przekaźnikami wewnętrznymi i przetwornikiem ciśnienia (Pb3) 

 
 

 

MF ID1, MF ID2, MF ID5 = wielofunkcyjne wejścia cyfrowe 
ID3 = wejście cyfrowe dla presostatu wysokiego ciśnienia 
ID4 = wejście cyfrowe dla presostatu niskiego ciśnienia 
MF RL2, MF RL3, MF RL4, MF RL5 = przekaźniki 
wielofunkcyjne 
Pb1, Pb2, Pb4 = czujnik NTC lub wejście cyfrowe 
Pb3 = przetwornik ciśnienia 
Tk = wyjście dla zewnętrznego regulatora prędkości 
wentylatora 
MF o.c. out = wielofunkcyjne wyjście kolektora otwartego 
(dla przekaźnika zewnętrznego) 
 

 
 
 
                                                                                                         

19.4 Model z 5 przekaźnikami wewnętrznymi i przetwornikiem ciśnienia (Pb3) 

 
 

 

MF ID1, MF ID2, MF ID5 = wielofunkcyjne wejścia cyfrowe 
ID3 = wejście cyfrowe dla presostatu wysokiego ciśnienia 
ID4 = wejście cyfrowe dla presostatu niskiego ciśnienia 
MF RL2, MF RL3, MF RL4, MF RL5 = przekaźniki 
wielofunkcyjne 
Pb1, Pb2, Pb4 = czujnik NTC lub wejście cyfrowe 
Pb3 = przetwornik ciśnienia 
Tk = wyjście dla zewnętrznego regulatora prędkości 
wentylatora 
MF o.c. out = wielofunkcyjne wyjście kolektora otwartego 
(dla przekaźnika zewnętrznego) 
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19.5 Akcesoria 

 
 
Seria XV: regulator prędkości wentylatora (0,5KW, 1KW oraz 2,2KW) 
 
 
 
 
 
 

 

CW15-KIT e CWC15-KIT: Ichill zestaw połączeniowy dla modeli z 5 przekaźnikami i 4 
przekaźnikami + 1 triak 
       

 
 
 
XJ485CX: TTL/RS485 Interfejs sieci szeregowej dla podłączenia system nadzoru 
i monitoringu  

 

 
 
 
RT314 Kit: moduł przekaźnika (do montażu na szynie DIN) 

 
 
 
 
 
Prog TOOL KIT: zestaw do programowania parametrów za pomocą komputera PC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hot key: klucz do kopiowania parametrów 
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20. TABELA PARAMETRÓW 
Wybór podmenu  
 
 

Symbol  Znaczenie 

ALL Zawiera wszystkie parametry  

ST Zawiera tylko parametry regulacji  

CF Zawiera tylko parametry konfiguracji  

SD Zawiera tylko parametry dynamicznego punktu nastawy  

ES Zawiera tylko parametry funkcji oszczędzania energii 

CO Zawiera tylko parametry sprężarki  

FA Zawiera tylko parametry regulacji wentylatora  

Ar Zawiera tylko parametry ochrony przeciwzamrożeniowej  

DF Zawiera tylko parametry odszraniania 

AL Zawiera tylko parametry alarmów  

 
 
 
 
 

Parametry regulacji  
Parametr Opis Min Maks Jedn. Rozdzielczość 

ST01 Punkt pracy w lecie  ST05 ST06 °C/°F 
dziesiętne 
całkowite 

ST02 Dyferencjał punktu pracy w lecie  
0.0 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

ST03 Punkt pracy w zimie  ST07 ST08 °C/°F 
dziesiętne 
całkowite 

ST04 Dyferencjał punktu pracy w zimie 
0.0 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

ST05 Limit min wartości punktu pracy ST01 (lato) 
-50.0 
-58 

ST01 
°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

ST06 Limit maks wartości punktu pracy ST01 (lato) ST01 
110 
230 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

ST07 Limit min wartości punktu pracy ST03 (zima) 
-50.0 
-58 

ST03 
°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

ST08 Limit maks wartości punktu pracy ST03 (zima) ST03 
110 
230 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

ST09 Zakres regulacji  
0.0 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

Funkcje dla instalacji bez zasobnika buforowego  
Parametr Opis Min Maks Jedn. Rozdzielczość 

ST10 Aktywacja funkcji dla instalacji bez zasobnika buforowego 
0= wyłączona 
1= aktywna 

0 1   

ST11 Minimalna wartość temperatury wody na wylocie w trybie 
chłodzenia (urządzenie bez zasobnika buforowego) 

-50.0 
-58 

110 
230 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 
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ST12 Maksymalna wartość temperatury wody na wylocie w trybie 
grzania (urządzenie bez zasobnika buforowego) 

-50.0 
-58 

110 
230 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

ST13 Dyferencjał punktu pracy dla chłodzenia/grzania 0.0 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

ST14 Przesunięcie dyferencjału punktu pracy dla chłodzenia/grzania 0.0 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

ST15 Czas pracy sprężarki po którym delta punktu pracy  i delta 
dyferencjału, dla pracy w trybie chłodzenia/grzania ulegają 
zmniejszeniu. 

0 250 Sec 10 sek 

ST16 Stała dla obliczenia wartości punktu pracy i dyferencjału dla pracy 
z trybie chłodzenia/grzania 

0 250   

ST17 Opóźnienie zmiany punktu pracy  1 250 Sec 10 sek 

Funkcje dla urządzenia geotermalnego  
Parametr Opis Min Maks Jedn. Rozdzielczość 

ST18 Temperatura punktu pracy w trybie chłodzenia ST20 ST21 °C/°F dziesiętne 
całkowite 

ST19 Dyferencjał w trybie chłodzenia 0.0 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

ST20 Minimalna wartość temperatury punktu pracy w trybie chłodzenia -50.0 
-58 

ST18 °C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

ST21 Maksymalna wartość temperatury punktu pracy w trybie 
chłodzenia 

ST18 
110 
230 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

ST22 Temperatura punktu pracy w trybie grzania ST24 ST25 °C/°F dziesiętne 
całkowite 

ST23 Dyferencjał w trybie grzania 0.0 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

ST24 Minimalna wartość temperatury punktu pracy w trybie grzania -50.0 
-58 

ST22 °C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

ST25 Maksymalna wartość temperatury punktu pracy w trybie grzania 
ST22 

110 
230 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

Pr2 Hasło 0 999   

Parametry konfiguracji  
Parametr Opis Min Maks Jedn. Rozdzielczość 

CF01 Model urządzenia: 
0= powietrze/powietrze 
1= powietrze/woda 
2= woda/woda 
3= woda / woda z odwróceniem obiegu hydraulicznego  

0 3   

CF02 Agregat skraplający  
0= Nie 
1= Tak 

0 1   

CF03 Czujniki regulacji  
0= czujnik regulacji Pb1 
1= czujnik regulacji Pb2 
2= PB2 regulacja i aktywacja sprężarek przy ustawieniu przez 
użytkownika czujnika PB1. 

0 2   
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CF04 Konfiguracja Pb1  
0= Brak czujnika 
1= czujnik NTC temperatury na wlocie do parownika  
2= wejście cyfrowe żądania regulacji temperatury  
3= Wejście cyfrowe żądania chłodzenia  
4= temperatura powietrza zewnętrznego  

0 4   

CF05 Konfiguracja Pb2 
0= Brak czujnika 
1= czujnik NTC temperatury na wylocie do parownika  
2= Wejście cyfrowe alarmu przeciwzamrożeniowego  
3= Wejście cyfrowe żądania grzania  

0 3   

CF06 Konfiguracja Pb3 
0= Brak czujnika 
1= czujnik NTC regulacji temperatury skraplania 
2= 4..20mA dla ciśnienia skraplania 
3= 4..20ma dla dynamicznego punktu nastawy  
4= czujnik NTC dla alarmu przeciwzamrożeniowego (woda/woda) 
5= czujnik wysokotemperaturowy NTC dla temperatury wody na 
wlocie 
6= 0..5V dla ciśnienia skraplania 

0 6   

CF07 Konfiguracja Pb4 
0= Brak czujnika 
1= czujnik NTC regulacji temperatury skraplania 
2= Wielofunkcyjne wejście cyfrowe  
3= temperatura powietrza zewnętrznego  
4= czujnik temperatury NTC dla alarmu przeciwzamrożeniowego 
(woda/woda) 
5= czujnik temperatury NTC dla odszraniania 
6= czujnik temperatury NTC dla rejestru  
6= czujnik NTC temperatury na wylocie ze skraplacza (jednostki 
woda/woda z odwróceniem układu hydraulicznego)  
7=  czujnik wysokotemperaturowy NTC dla temperatury wody na 
wlocie 

0 7   
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CF08 Konfiguracja ID1 
0= zabezpieczenie termiczne sprężarki 1 
1= zabezpieczenie termiczne wentylatora skraplacza 
2= alarm czujnika przepływu parownika 
3= Zdalne On/off  
4= Zdalne przełączenie chłodzenie/grzanie 
5= zabezpieczenie termiczne sprężarki 2  
6= Żądanie pracy sprężarki 2 lub kolejnego kroku wydajności 
(agregaty skraplające) 
7= koniec odszraniania 
8= funkcja oszczędzania energii 
9= alarm przeciwzamrożeniowy  
10= zabezpieczenie termiczne sprężarki 1 i 2 
11=  Alarm ogólny (wyłączenie) 
12= Alarm zabezpieczenia termicznego pompy obiegowej 
/wentylatora parownika  
13= Alarm zabezpieczenia termicznego pompy obiegowej 
skraplacza  
14= alarm czujnika przepływu skraplacza 
15= nie używane 
 
 
 

0 15   

CF09 Konfiguracja ID2 
0= zabezpieczenie termiczne sprężarki 1 
1= zabezpieczenie termiczne wentylatora skraplacza 
2= alarm czujnika przepływu parownika 
3= Zdalne On/off  
4= Zdalne przełączenie chłodzenie/grzanie 
5= zabezpieczenie termiczne sprężarki 2  
6= Żądanie pracy sprężarki 2 lub kolejnego kroku wydajności 
(agregaty skraplające) 
7= koniec odszraniania 
8= funkcja oszczędzania energii 
9= alarm przeciwzamrożeniowy  
10= zabezpieczenie termiczne sprężarki 1 i 2 
11=  Alarm ogólny (wyłączenie) 
12= Alarm zabezpieczenia termicznego pompy obiegowej 
/wentylatora parownika  
13= Alarm zabezpieczenia termicznego pompy obiegowej 
skraplacza  
14= alarm czujnika przepływu skraplacza 
15= nie używane 

0 15   
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CF10 Konfiguracja ID5 
0= zabezpieczenie termiczne sprężarki 1 
1= zabezpieczenie termiczne wentylatora skraplacza 
2= alarm czujnika przepływu parownika 
3= Zdalne On/off  
4= Zdalne przełączenie chłodzenie/grzanie 
5= zabezpieczenie termiczne sprężarki 2  
6= Żądanie pracy sprężarki 2 lub kolejnego kroku wydajności 
(agregaty skraplające) 
7= koniec odszraniania 
8= funkcja oszczędzania energii 
9= alarm przeciwzamrożeniowy  
10= zabezpieczenie termiczne sprężarki 1 i 2 
11=  Alarm ogólny (wyłączenie) 
12= Alarm zabezpieczenia termicznego pompy obiegowej 
/wentylatora parownika  
13= Alarm zabezpieczenia termicznego pompy obiegowej 
skraplacza  
14= alarm czujnika przepływu skraplacza 
15= nie używane 

0 15   

CF11 Konfiguracja Pb4 w trybie wejścia cyfrowego 
0= zabezpieczenie termiczne sprężarki 1 
1= zabezpieczenie termiczne wentylatora skraplacza 
2= alarm czujnika przepływu parownika 
3= Zdalne On/off  
4= Zdalne przełączenie chłodzenie/grzanie 
5= zabezpieczenie termiczne sprężarki 2  
6= Żądanie pracy sprężarki 2 lub kolejnego kroku wydajności 
(agregaty skraplające) 
7= koniec odszraniania 
8= funkcja oszczędzania energii 
9= alarm przeciwzamrożeniowy  
10= zabezpieczenie termiczne sprężarki 1 i 2 
11=  Alarm ogólny (wyłączenie) 
12= Alarm zabezpieczenia termicznego pompy obiegowej 
/wentylatora parownika  
13= Alarm zabezpieczenia termicznego pompy obiegowej 
skraplacza  
14= alarm czujnika przepływu skraplacza 
15= nie używane 

0 15   

CF12 Polaryzacja wejścia ID1  
0= aktywne gdy zamknięte  
1= aktywne gdy otwarte 

0 1   

CF13 Polaryzacja wejścia ID2  
0= aktywne gdy zamknięte  
1= aktywne gdy otwarte 

0 1   

CF14 Polaryzacja wejścia ID3  
0= aktywne gdy zamknięte  
1= aktywne gdy otwarte 

0 1   

CF15 Polaryzacja wejścia ID4  
0= aktywne gdy zamknięte  
1= aktywne gdy otwarte 

0 1   
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CF16 Polaryzacja wejścia ID5  
0= aktywne gdy zamknięte  
1= aktywne gdy otwarte 

0 1   

CF17 Polaryzacja wejścia Pb1  
0= aktywne gdy zamknięte  
1= aktywne gdy otwarte 

0 1   

CF18 Polaryzacja wejścia Pb2  
0= aktywne gdy zamknięte  
1= aktywne gdy otwarte 

0 1   

CF19 Polaryzacja wejścia Pb4  
0= aktywne gdy zamknięte  
1= aktywne gdy otwarte 

0 1   

CF20 RL4 konfiguracja przekaźnika 4 
0 = Przekaźnik alarmowy 
1 = sprężarka 1 krok wydajności 
2 = sprężarka 2 
3 = ON/OFF wentylatora 
4 = zawór rewersyjny 
5 = grzałki przeciwzamrożeniowe / grzałki zintegrowane n.1 
6 = zawór elektromagnetyczny układu wodnego  
7 = zawór elektromagnetyczny układu wodnego tylko dla pompy 
ciepła 
8= grzałki przeciwzamrożeniowe / grzałki zintegrowane n.2 
9 = pompa /wentylator parownika (jednostka powietrze/powietrze) 
10= pompa obiegowa skraplacza 

0 10   

CF21 RL4 konfiguracja przekaźnika 4 
0 = Przekaźnik alarmowy 
1 = sprężarka 1 krok wydajności 
2 = sprężarka 2 
3 = ON/OFF wentylatora 
4 = zawór rewersyjny 
5 = grzałki przeciwzamrożeniowe / grzałki zintegrowane n.1 
6 = zawór elektromagnetyczny układu wodnego  
7 = zawór elektromagnetyczny układu wodnego tylko dla pompy 
ciepła 
8= grzałki przeciwzamrożeniowe / grzałki zintegrowane n.2 
9 = pompa /wentylator parownika (jednostka powietrze/powietrze) 
10= pompa obiegowa skraplacza 

0 10   

CF22 4mA / 0,5V dla pomiaru wartości ciśnienia przez przetwornik 0.0 
0 

50.0 
725 

Bar 
Psi 

dziesiętne 
całkowite 

CF23 20mA / 5V dla pomiaru wartości ciśnienia przez przetwornik 0.0 
0 

50.0 
725 

Bar 
Psi 

dziesiętne 
całkowite 

CF24 Kalibracja Pb1 -12.0 
-21 

12.0 
21 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

CF25 Kalibracja Pb2 -12.0 
-21 

12.0 
21 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

CF26 Kalibracja Pb3 -12.0 
-21 

-12.0 
-174 

12.0 
21 

12.0 
174 

°C 
°F 
Bar 
Psi 

dziesiętne 
całkowite 

CF27 Kalibracja Pb4 -12.0 
-21 

12.0 
21 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 
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CF28 Konfiguracja wyboru trybu pracy chłodzenie/grzanie 
0= wybór poprzez klawiaturę 
1= wybór poprzez wejście cyfrowe 
2= przełączenie na podstawie pomiaru z czujnika 
3= jednostka tylko chłodząca 
4= tylko pompa ciepła 

0 4   

CF29 Punkt nastawy automatycznego przełączenia -50.0 
-58 

110 
230 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

CF30 Dyferencjał przełączenia  0.1 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

CF31 Konfiguracja przycisku chłodzenie/grzanie  

0=  chłodzenie /  grzanie 

1=  chłodzenie /  grzanie 

0 1   

CF32 Wybór jednostek pomiaru 
0= °C / °BAR 
1= °F / °psi 

0 1   

CF33 Częstotliwość zasilania 
0= 50 Hz 
1= 60 Hz 
2 = DC zasilanie prądem stałym (PWM skonfigurowane jako 
zewnętrzny przekaźnik alarmowy) 

0 2   

CF34 Adres sieciowy dla monitoring  1 247   
CF35 Klawiatura zdalnego sterowania 

0= Nie używana 
1= 6 przycisków 
2= 6 przycisków oraz wbudowany czujnik NTC 

0 2   

CF36 Wartość domyślnie wyświetlana na górnym ekranie 
0 = wizualizacja pomiaru PB1 
1 = wizualizacja pomiaru PB2 
2 = brak wyświetlania 
3 = wizualizacja pomiaru PB4 
4 = Rzeczywisty punkt pracy (punkt nastawy zmodyfikowany 
poprzez funkcję oszczędzania energii, dynamiczny punkt nastawy 
lub pracę z instalacją bez zasobnika buforowego) 
5 = Status urządzenia 
6 = brak wyświetlania 
7 = brak wyświetlania 
8 = dyferencjał punktu pracy  
9 = punkt nastawy urządzenia (wartość parametru) 

0 8   

CF37 Wersja oprogramowania     
CF38 Eeprom – mapa parametrów     
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CF39 Konfiguracja przekaźnika RL2  
0 = przekaźnik alarmowy  
1 = sprężarka 1, krok wydajności  
2 = sprężarka 2 
3 = wł/wył wentylatora 
4 = zawór rewersyjny 
5 = grzałki przeciwzamrożeniowe / grzałki zintegrowane n.1 
6 = zawór elektromagnetyczny układu hydraulicznego 
7 = zawór elektromagnetyczny układu hydraulicznego tylko dla 
pompy ciepła 
8= grzałki przeciwzamrożeniowe / grzałki zintegrowane n.2 
9 = pompa /wentylator parownika (jednostka powietrze 
/powietrze) 
10= pompa obiegowa skraplacza 

0 10   

CF40 Konfiguracja przekaźnika RL3 
0 = przekaźnik alarmowy  
1 = sprężarka 1, krok wydajności  
2 = sprężarka 2 
3 = wł/wył wentylatora 
4 = zawór rewersyjny 
5 = grzałki przeciwzamrożeniowe / grzałki zintegrowane n.1 
6 = zawór elektromagnetyczny układu hydraulicznego 
7 = zawór elektromagnetyczny układu hydraulicznego tylko dla 
pompy ciepła 
8= grzałki przeciwzamrożeniowe / grzałki zintegrowane n.2 
9 = pompa /wentylator parownika (jednostka powietrze 
/powietrze) 
10= pompa obiegowa skraplacza 

0 10   

CF41 Konfiguracja wyjścia otwartego kolektora 
0 = przekaźnik alarmowy  
1 = sprężarka 1, krok wydajności  
2 = sprężarka 2 
3 = wł/wył wentylatora 
4 = zawór rewersyjny 
5 = grzałki przeciwzamrożeniowe / grzałki zintegrowane n.1 
6 = zawór elektromagnetyczny układu hydraulicznego 
7 = zawór elektromagnetyczny układu hydraulicznego tylko dla 
pompy ciepła 
8= grzałki przeciwzamrożeniowe / grzałki zintegrowane n.2 
9 = pompa /wentylator parownika (jednostka powietrze 
/powietrze) 
10= pompa obiegowa skraplacza 

0 10   

CF42 Czas przełączenia zaworu rewersyjnego podczas gdy sprężarka 
jest wyłączona 

0 250   
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CF43 Wartość domyślnie wyświetlana na dolnym ekranie 
0 = wizualizacja pomiaru PB1 
1 = wizualizacja pomiaru PB2 
2 = wizualizacja pomiaru PB3 
3 = wizualizacja pomiaru PB4 
4 = Rzeczywisty punkt pracy (punkt nastawy zmodyfikowany 
poprzez funkcję oszczędzania energii, dynamiczny punkt nastawy 
lub pracę z instalacją bez zasobnika buforowego) 
5 = Status urządzenia 
6 = zegar 
7 = brak wyświetlania 
8 = dyferencjał punktu pracy  
9 = punkt nastawy urządzenia (wartość parametru) 

0 8   

CF44 Wartość domyślnie wyświetlana na górnym ekranie klawiatury 
zdalnego sterowania 
0 = wizualizacja pomiaru PB1 
1 = wizualizacja pomiaru PB2 
2 = brak wyświetlania 
3 = wizualizacja pomiaru PB4 
4 = Rzeczywisty punkt pracy (punkt nastawy zmodyfikowany 
poprzez funkcję oszczędzania energii, dynamiczny punkt nastawy 
lub pracę z instalacją bez zasobnika buforowego) 
5 = Status urządzenia 
6 = brak wyświetlania 
7 = brak wyświetlania 
8 = dyferencjał punktu pracy  
9 = punkt nastawy urządzenia (wartość parametru) 

0 8   

CF45 Wartość domyślnie wyświetlana na dolnym ekranie klawiatury 
zdalnego sterowania 
0 = wizualizacja pomiaru PB1 
1 = wizualizacja pomiaru PB2 
2 = wizualizacja pomiaru PB3 
3 = wizualizacja pomiaru PB4 
4 = Rzeczywisty punkt pracy (punkt nastawy zmodyfikowany 
poprzez funkcję oszczędzania energii, dynamiczny punkt nastawy 
lub pracę z instalacją bez zasobnika buforowego) 
5 = Status urządzenia 
6 = zegar 
7 = brak wyświetlania 
8 = dyferencjał punktu pracy  
9 = punkt nastawy urządzenia (wartość parametru) 

0 8   

CF46 Sterownik: wyświetlacz w trybie stand-by 
0 = domyślnie (parametry CF36 oraz CF43) 
1 = komunikat “OFF” 
2 = komunikat “StbY” 

0 2   

CF47 Wyświetlacz klawiatury zdalnej w trybie stand-by 
0 = domyślnie (parametry CF36 oraz CF43) 
1 = komunikat “OFF” 
2 = komunikat “StbY” 

0 2   

CF48 Konfiguracja wyjścia analogowego 
0 = 4..20mA 
1 = 0..10V 

0 1   

Pr2 Hasło  0 999   
Dynamiczny punkt nastawy 
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Parametr Opis Min Maks jedn. Rozdzielczość 

Sd01 Dynamiczny punkt nastawy  
0= nie aktywny 
1= aktywny 

0 1   

Sd02 Maksymalne przesunięcie punktu pracy w lecie – 
dynamiczny punkt nastawy  

- 30.0 
-54 

30.0 
54 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

Sd03 Maksymalne przesunięcie punktu pracy w zimie – 
dynamiczny punkt nastawy 

- 30.0 
-54 

30.0 
54 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

Sd04 Dynamiczny punkt nastawy powietrza zewnętrznego 
podczas lata  

-50.0 
-58 

110 
230 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

Sd05 Dynamiczny punkt nastawy powietrza zewnętrznego 
podczas zimy 

-50.0 
-58 

110 
230 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

Sd06 Dyferencjał dynamicznego punktu nastawy powietrza 
zewnętrznego podczas lata 

- 30.0 
-54 

30.0 
54 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

Sd07 Dyferencjał dynamicznego punktu nastawy powietrza 
zewnętrznego podczas zimy 

- 30.0 
-54 

30.0 
54 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

Pr2 Hasło  0 999   
Oszczędzanie energii 

Parametr Opis Min Maks jedn. Rozdzielczość 

ES01 Godzin aktywacji funkcji oszczędzania energii (0÷24) 0 23.50 Min 10 Min 
ES02 Godzin wyłączenia funkcji oszczędzania energii (0÷24) 0 23.50 Min 10 Min 
ES03…ES09 Poniedziałek ….niedziela 

0 = Nie aktywna 
1=  aktywna 

0 1   

ES10 Przesunięcie punktu nastawy w trybie oszczędzania energii 
podczas chłodzenia 

-30.0 
-54 

30.0 
54 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

ES11 Dyferencjał w trybie oszczędzania energii podczas 
chłodzenia 

0.1 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

ES12 Przesunięcie punktu nastawy w trybie oszczędzania energii 
podczas grzania 

-30.0 
-54 

30.0 
54 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

ES13 Dyferencjał w trybie oszczędzania energii podczas grzania 0.1 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

Pr2 Hasło  0 999   
Parametry sprężarki 

Parametr Opis Min Maks jedn. Rozdzielczość 

CO01 Minimalny czas włączenia 0 250 Sec 10Sek 
CO02 Minimalny czas wyłączenia 0 250 Sec 10Sek 
CO03 Opóźnienie włączenia kolejnej sprężarki lub czas od 

włączenia sprężarki do włączenia zaworu  
1 250 Sec  

CO04 Opóźnienie wyłączenia kolejnej sprężarki lub czas od 
włączenia sprężarki do włączenia zaworu 

0 250 Sec  

CO05 Czas opóźnienia aktywacji wyjść po włączeniu zasilania 0 250 Sec  10Sek 
CO06 Czas opóźnienia włączenia sprężarki po aktywacji 

pompy/wentylatora nawiewu 
1 250 Sec  

CO07 Czas opóźnienia wyłączenia sprężarki po aktywacji 
pompy/wentylatora nawiewu 

0 250 Sec  

CO08 Rotacja sprężarek  
0= włączona 
1= stała kolejność 

0 
 

1   

CO09 Czas opóźnienia dla zaworu elektromagnetycznego układu 
hydraulicznego 

0 250  Sec  
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CO10 Polaryzacja zaworu stopnia wydajności  
0= stopień wydajności włączony 
1= stopień wydajności wyłączony 

0 1   

CO11 Tryb pracy pompy/wentylatora  
0= Nie używane 
1= zawsze włączone (wyjście ON/OFF) 
2= włączone jeśli działa sprężarka (wyjście ON/OFF) 
3= zawsze włączone (wyjście 4÷20mA) 
4= włączone jeśli działa sprężarka (wyjście 4÷20mA) 

0 4   

CO12 Sprężarka 1 
0 = aktywna 
1 = wył  

0 1   

CO13 Sprężarka 2 / zawór stopnia wydajności  
0 = aktywne 
1=  wył 

0 1   

CO14 Nastawa licznika godzin pracy sprężarki 1  0 999 Hr 10 h 
CO15 Nastawa licznika godzin pracy sprężarki 2 0 999 Hr 10 h 
CO16 Nastawa licznika godzin pracy pompy/wentylatora 0 999 Hr 10 h 

Odciążenie parownika 
CO17 Punkt nastawy odciążenia (strona parownika) -50.0 

-58 
110 
230 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

CO18 Dyferencjał odciążenia (strona parownika) 
 

0.1 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

CO19 Opóźnienie funkcji odciążenia (strona parownika) 0 250 Sec 10 Sek 
CO20 Maksymalny czas pracy odciążenia w przypadku wysokiej 

temperatury parownika  
0 250 Sec 10 Sek 

Odciążenie skraplacza 
CO21 Wartość ciśnienia dla funkcji odciążenia podczas chłodzenia 

(strona skraplacza) 
0.0 
0 

50.0 
725 

Bar 
Psi 

dziesiętne 
całkowite 

CO22 Dyferencjał wartości ciśnienia dla funkcji odciążenia 
podczas chłodzenia (strona skraplacza) 

0.0 
0 

12.0 
174 

Bar 
Psi 

dziesiętne 
całkowite 

CO23 Wartość ciśnienia dla funkcji odciążenia podczas grzania 
(strona skraplacza) 

0.0 
0 

50.0 
725 

Bar 
Psi 

dziesiętne 
całkowite 

CO24 Dyferencjał wartości ciśnienia dla funkcji grzania podczas 
chłodzenia (strona skraplacza) 

0.0 
0 

12.0 
174 

Bar 
Psi 

dziesiętne 
całkowite 

CO25 Maksymalny czas funkcji odciążenia po stronie skraplacza 0 250 Sec  10 Sek 
Pompa obiegowa skraplacza 

CO26 Tryb pracy pompy obiegowej skraplacza 
0= Nie używana 
1= praca ciągła 
2= tylko gdy działa sprężarka 

0 2   

CO27 Opóźnienie pomiędzy wyłączeniem pompy i wyłączeniem 
sprężarki  

0 250 Sec  

CO28 nastawa licznika godzin pracy dla pompy skraplacza 0 999 Hr 10 h 
Sprężarki pracujące w tandemie 

CO29 Maksymalny czas pracy ciągłej sprężarki  0 250 Min  
CO30 Opóźnienie uruchomienia sprężarki po aktywacji zaworu 

elektromagnetycznego  
0 250 sec 10 Sec  

Modulacyjna pompa wodna parownika 
CO31 Czas pracy z wydajnością maksymalną wymaganą pompy 

modulacyjnej wymaganej przez proces regulacji  
0 250 sec  

CO32 Maksymalna prędkość działania w % modulacyjnej pompy 
przy włączonej sprężarce (Chłodzenie) 

30 100 %  
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CO33 Minimalna prędkość działania w % modulacyjnej pompy 
przy włączonej sprężarce (grzanie) 

30 100 %  

CO34 Prędkość działania w % pompy modulacyjnej przy włączonej 
sprężarce 

30 100 %  

CO35 Punkt nastawy pompy modulacyjnej w trybie chłodzenia 
(temperatura na wylocie z parownika) 

-50.0 
-58 

110 
230 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

CO36 Zakres regulacji temperatury dla pompy modulacyjnej w 
trybie chłodzenia  

0.0 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

CO37 Opóźnienie wyłączenia sprężarki poprzez algorytm regulacji 
z pompą wodną pracującą z wydajnością  < 100 % w trybie 
chłodzenia 

0 250 sec  

CO38 Punkt nastawy pompy modulacyjnej w trybie grzania 
(temperatura na wylocie z parownika) 

-50.0 
-58 

110 
230 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

CO39 Zakres regulacji temperatury dla pompy modulacyjnej w 
trybie grzania 

0.0 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

CO40 Opóźnienie wyłączenia sprężarki poprzez algorytm regulacji 
z pompą wodną pracującą z wydajnością  < 100 % w trybie 
grzania 

0 250 sec 
 

      
Pr2 Hasło  0 999   

Parametry regulacji wentylatora skraplacza 
Parametr Opis Min Maks jedn. Rozdzielczość 

FA01 Wyjście wentylatora 
0= Nie aktywne 
1= Aktywne 

0 1   

FA02 Regulacja wentylatora 
0= włączony gdy działa sprężarka 
1= Wł/Wył 
2= proporcjonalna regulacja wydajności  

0 2   

FA03 Wentylator w odniesieniu do sprężarki  
0= wraz ze sprężarką 
1= niezależnie od sprężarki  

0 1   

FA04 Czas działania z prędkością maksymalną po uruchomieniu 
wentylatora  

0 250 Sek  

FA05 Różnica faz wentylatora 0 20 Micro 
Sek 

250µs 

FA06 Nie używane      
FA07 Uruchomienie wentylatora przed włączeniem sprężarki  0 250 Sek  
FA08 Minimalna prędkość wentylatora w lecie 30 100 %  
FA09 Maksymalna prędkość wentylatora w lecie  30 100 %  
FA10 Punkt nastawy temperatury/ciśnienia prędkości minimalnej 

w lecie 
-50.0 
-58 
0.0 
0 

110 
230 
50 
725 

°C 
°F 
Bar 
Psi 

dziesiętne 
całkowite 
dziesiętne 
całkowite 

FA11 Punkt nastawy temperatury/ciśnienia prędkości 
maksymalnej w lecie 

-50.0 
-58 
0.0 
0 

110 
230 
50 
725 

°C 
°F 
Bar 
Psi 

dziesiętne 
całkowite 
dziesiętne 
całkowite 
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FA12 Zakres proporcjonalności w lecie  0.0 
0 

0.0 
0 

25.0 
45 

50.0 
725 

°C 
°F 
Bar 
Psi 

dziesiętne 
całkowite 
dziesiętne 
całkowite  
 
 
 
 

FA13 Dyferencjał wyłączenia w lecie 0.0 
0 

0.0 
0 

25.0 
45 

50.0 
725 

°C 
°F 
Bar 
Psi 

dziesiętne 
całkowite 
dziesiętne 
całkowite 

FA14 Przesuniecie wyłączenia w lecie 0.0 
0 

0.0 
0 

25.0 
45 

50.0 
725 

°C 
°F 
Bar 
Psi 

dziesiętne 
całkowite 
dziesiętne 
całkowite 

FA15 Opóźnienie wyłączenia 0 250 Sec  
FA16 Prędkość wentylatora  w lecie w pracy nocnej  30 100 %  
FA17 Minimalna prędkość wentylatora w zimie 30 100 %  
FA18 Maksymalna prędkość wentylatora w zimie 30 100 %  
FA19 Punkt nastawy temperatury/ciśnienia dla prędkości 

minimalnej wentylatora w zimie 
-50.0 
-58 
0.0 
0 

110 
230 
50 
725 

°C 
°F 
Bar 
Psi 

dziesiętne 
całkowite 
dziesiętne 
całkowite 

FA20 Punkt nastawy temperatury/ciśnienia dla prędkości 
maksymalnej wentylatora w zimie 

-50.0 
-58 
0.0 
0 

110 
230 
50 
725 

°C 
°F 
Bar 
Psi 

dziesiętne 
całkowite 
dziesiętne 
całkowite 

FA21 Zakres regulacji proporcjonalnej w zimie 0.0 
0 

0.0 
0 

25.0 
45 

50.0 
725 

°C 
°F 
Bar 
Psi 

dziesiętne 
całkowite 
dziesiętne 
całkowite 

FA22 Dyferencjał wyłączenia w zimie 0.0 
0 

0.0 
0 

25.0 
45 

50.0 
725 

°C 
°F 
Bar 
Psi 

dziesiętne 
całkowite 
dziesiętne 
całkowite 

FA23 Przesuniecie wyłączenia w zimie 0.0 
0 

0.0 
0 

25.0 
45 

50.0 
725 

°C 
°F 
Bar 
Psi 

dziesiętne 
całkowite 
dziesiętne 
całkowite 

FA24 Prędkość wentylatora  w zimie w pracy nocnej 30 100 %  
Funkcja gorącego startu 

Parametr Opis Min Maks jedn. Rozdzielczość 

FA25 Punkt nastawy funkcji gorącego startu -50.0 
-58 

110 
230 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

FA26 Dyferencjał funkcji gorącego startu 0.1 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

Pr2 Hasło 0 999   
Parametry grzałek / przeciwzamrożeniowe 

Parametr Opis Min Maks jedn. Rozdzielczość 

Ar01 Minimalna wartość punktu nastawy dla funkcji 
przeciwzamrożeniowej   

-50.0 
-58 

Ar03 
°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

Ar02 Maksymalna wartość punktu nastawy dla funkcji 
przeciwzamrożeniowej 

Ar03 
110 
230 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 
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Ar03 Punkt nastawy funkcji przeciwzamrożeniowej w trybie 
chłodzenia 

Ar01 Ar02 °C/°F dziesiętne 
całkowite 

Ar04 Dyferencjał punktu nastawy funkcji przeciwzamrożeniowej w 
trybie chłodzenia 

0 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

Ar05 Opóźnienie alarmu przeciwzamrożeniowego 0 250 Sec  
Ar06 Maksymalna ilość interwencji alarmu 

przeciwzamrożeniowego na 1h  
0 16   

 
 

Ar07 Opóźnienie alarmu przeciwzamrożeniowego po włączeniu w 
trybie grzania 

0 250 Sec  

Ar08 Punkt nastawy grzałek elektrycznych 
przeciwzamrożeniowych w trybie chłodzenia  

-50.0 
-58 

110 
230 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

Ar09 Punkt nastawy grzałek elektrycznych 
przeciwzamrożeniowych w trybie grzania 

-50.0 
-58 

110 
230 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

Ar10 Punkt nastawy zewnętrznych grzałek elektrycznych 
(jednostki woda/woda) 

-50.0 
-58 

110 
230 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

Ar11 Dyferencjał funkcji przeciwzamrożeniowej w trybie 
chłodzenia  

0.1 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

Ar12 Dyferencjał funkcji przeciwzamrożeniowej w trybie grzania 0.1 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

Ar13 Regulacja grzałek przeciwzamrożeniowych  
0= aktywne podczas regulacji  
1= aktywne podczas regulacji oraz podczas odszraniania 

0 1   

Ar14 Regulacja grzałek przeciwzamrożeniowych w trybie 
chłodzenia 
0= wyłączone 
1= włączone 

0 1   

Ar15 Regulacja grzałek przeciwzamrożeniowych w trybie grzania 
0= wyłączone 
1= włączone 

0 1   

Ar16 Czujni regulacji funkcji przeciwzamrożeniowej w trybie 
chłodzenia  
0= Pb1 
1= Pb2 
2= PB3 czujnik regulacji 
3= PB4 czujnik regulacji 

0 3   

Ar17 Czujni regulacji funkcji przeciwzamrożeniowej w trybie 
grzania 
0= Pb1 
1= Pb2 
2= PB3 czujnik regulacji 
3= PB4 czujnik regulacji 

0 3   

Ar18 działania pompy wodnej /grzałki przeciwzamrożeniowej gdy 
urządzenie jest wyłączone lub w trybie stand-by 
0= nieaktywne 
1= aktywna regulacja  
2= regulacja pompy wodnej /grzałki przeciwzamrożeniowej 
na podstawie pomiaru czujnika PB4 skonfigurowanego jako 
czujnik temperatury zewnętrznej 
3= regulacja pompy wodnej /grzałki przeciwzamrożeniowej 
na podstawie pomiaru czujnika PB4 i różnych punktów 
nastawy 

0 3   
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Ar19 Regulacja pompy wodnej /grzałki przeciwzamrożeniowej w 
przypadku błędu działania czujnika 
0= wyjście otwarte gdy błąd czujnika 
1= wyjście zamknięte gdy błąd czujnika 

0 1   

Funkcje boilera  
Parametr Opis Min Maks jedn. Rozdzielczość 

Ar20 Funkcje boilera 
0= regulacja zintegrowana 
1= regulacja grzania 

0 1   

Ar21 Punkt nastawy temperatury zewnętrznej dla aktywacji 
ogrzewania bojlera 

-50.0 
-58 

110 
230 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

Ar22 Dyferencjał aktywacji funkcji bojlera 0.1 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

Ar24 Opóźnienie aktywacji grzałki 2 0 250 Min  
Ar25 Temperatura zewnętrzna dla wyłączenia sprężarek -50.0 

-58 
110 
230 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

Ar26 Dyferencjał temp zewnętrznej dla włączenia sprężarek 0.1 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

Alarm przeciwzamrożeniowy w funkcji pompy ciepła 
Ar27 Punkt nastawy alarmu przeciwzamrożeniowego w trybie 

pompy ciepła  
Ar01 Ar02 °C /°F dziesiętne 

całkowite 
Ar28 Dyferencjał punktu nastawy alarmu przeciwzamrożeniowego 

w trybie pompy ciepła 
0 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

Działanie pompy parownika / skraplacza z czujnikiem temperatury zewnętrznej  
Ar29 Punkt nastawy działania pompy parownika/skraplacza w 

regulacji od temperatury zewnętrznej 
-50.0 
-58 

110 
230 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

Ar30 Dyferencjał punktu nastawy działania pompy 
parownika/skraplacza w regulacji od temperatury 
zewnętrznej 

0.1 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

Działanie pompy skraplacza 
Ar31 Działanie pompy skraplacza/ grzałek 

przeciwzamrożeniowych gdy urządzenie jest wyłączone lub 
w trybie stand-by 
0= nie aktywne 
1= Aktywne  
2=Regulacja na podstawie wskazań czujnika PB4 
skonfigurowanego jako czujnik temperatury otoczenia 
3= Regulacja na podstawie wskazań czujnika PB4 
skonfigurowanego jako czujnik temperatury otoczenia z 
oddzielnymi punktami nastawy 

0 3   

Ar32 Działanie pompy skraplacza / grzałkę 
przeciwzamrożeniowych w przypadku błędu czujnika  
0= wyłączone gdy błąd czujnika  
1= włączone gdy błąd czujnika 

0 1   

Pr2 Hasło  0 999   
Parametry odszraniania 
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Parametr Opis Min Maks jedn. Rozdzielczość 

DF01 Odszranianie  
0= Nie 
1= tak 

0 
 

1   

DF02 Typ odszraniania 
0= Temperaturowe / ciśnieniowe 
1= Czas 
2= Zestyk zewnętrzny 

0 2   

DF03 Temperatura / ciśnienie rozpoczęcia odszraniania -50.0 
-58 
0.0 
0 

110 
230 
50 
725 

°C 
°F 
Bar 
Psi 

dziesiętne 
całkowite 
dziesiętne 
całkowite 

DF04 Temperatura / ciśnienie zakończenia odszraniania -50.0 
-58 
0.0 
0 

110 
230 
50 
725 

°C 
°F 
Bar 
Psi 

dziesiętne 
całkowite 
dziesiętne 
całkowite 

DF05 Minimalne opóźnienie dla rozpoczęcia odszraniania 
wymuszonego 

0 250 Sec  

DF06 Minimalny czas trwania odszraniania 0 250 Sec  
DF07 Maksymalny czas trwania odszraniania 0 250 Min  
DF08 Czas wyłączenia sprężarki przed rozpoczęciem 

odszraniania 
0 250 Sec  

DF09 Czas wyłączenia sprężarki po zakończeniu odszraniania 0 250 Sec  
DF10 Czas pomiędzy dwoma kolejnymi odszranianiami 1 99 MIN  
DF11 Temperatura rozpoczęcia odszraniania kombinowanego po 

odliczeniu czasu DF10  
-50.0 
-58 

110 
230 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

DF12 Temperatura zakończenia odszraniania kombinowanego  -50.0 
-58 

110 
230 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

DF13 Wymuszenie odszraniania dla układu sprężarki 2nd  
0= Nie aktywne 
1= Aktywne 

0 1   

DF14 Wymuszenie aktywacji wentylatorów podczas odszraniania i 
ociekania 
0= Nie aktywne 
1= Aktywne tylko podczas odszraniania 
2= Aktywne podczas odszraniania i ociekania (dF09) 

0 2   

DF15 Temperatura/ciśnienie dla wymuszenia działania 
wentylatora skraplacza w cyklu odszraniania 

-50.0 
-58 
0.0 
0 

110 
230 
50 
725 

°C 
°F 
Bar 
Psi 

dziesiętne 
całkowite 
dziesiętne 
całkowite 

DF16 Alarm niskiej temperatury podczas odszraniania 
0= Nie aktywny 
1= Aktywny 

0 1   

DF17 Opóźnienie alarmu niskiej temperatury po zmianie statusu 
zaworu 4-drogowego 

0 250 Sec  

DF18 4-drogowy zawór rewersyjny 
0= WŁ dla chłodzenia 
1= WŁ dla grzania 

0 1   

DF19 Temperatura/ciśnienie dla rozpoczęcia wymuszonego cyklu 
odszraniania 

-50.0 
-58 
0.0 
0 

110 
230 
50 
725 

°C 
°F 
bar 
psi 

dziesiętne 
całkowite 
dziesiętne 
całkowite 
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DF20 Dyferencjał dla wymuszonego cyklu odszraniania 0.0 
0 

0.0 
0 

25.0 
45 

50.0 
725 

°C 
°F 
 
 

dziesiętne 
całkowite 
dziesiętne 
całkowite 

DF21 Status wentylatorów podczas odszraniania 0 1   
Pr2 Hasło 0 999   

Parametry alarmów  
Parametr Opis min maks jedn. rozdzielczość 

AL01 Opóźnienie alarmu niskiego ciśnienia 0 250 Sec  
AL02 Maksymalna ilość interwencji alarmu niskiego ciśnienia w 1h 0 16   
AL03 Alarm niskiej temperatury/ciśnienia podczas gdy urządzenie 

jest wyłączone  
0= Nie aktywny 
1= Aktywny 

0 1   

AL04 Opóźnienie alarmu czujnika przepływu / przeciążenia 
wentylatora nawiewu po aktywacji pompy/wentylatora 

0 250 Sec  

AL05 Maksymalny czas trwania alarmu czujnika przepływu do 
przejścia z alarmu kasowanego automatycznie na alarm 
kasowany ręcznie 

0 250 Sec  

AL06 Czas trwania aktywacji wejścia czujnika przepływu/ 
przeciążenia wentylatora nawiewu  

0 250 Sec  

AL07 Czas trwania dezaktywacji wejścia czujnika przepływu/ 
przeciążenia wentylatora nawiewu 

0 250 Sec  

AL08 Opóźnienie alarmu zabezpieczenia termicznego po 
włączeniu sprężarki  

0 250 Sec  

AL09 Maksymalna ilość interwencji alarmu zabezpieczenia 
termicznego  

0 16   

AL10 Maksymalna ilość interwencji w ciągu godziny alarmu 
wysokiej temperatury / wysokiego ciśnienia skraplania  

0 16   

AL11 Punkt nastawy alarmu wysokiego ciśnienia / temperatury 
skraplania 
 
 

-50.0 
-58 
0.0 
0 

110 
230 
50 
725 

°C 
°F 
Bar 
Psi 

dziesiętne 
całkowite 
dziesiętne 
całkowite 

AL12 Dyferencjał alarmu wysokiego ciśnienia / temperatury 
skraplania 
 

0 
0 
0 
0 

25.0 
45 

50.0 
725 

°C 
°F 
Bar 
Psi 

dziesiętne 
całkowite 
dziesiętne 
całkowite 

AL13 Opóźnienie alarmu niskiego ciśnienia  0 250 Sec  
AL14 Punkt nastawy alarmu niskiego ciśnienia -50.0 

-58 
0.0 
0 

110 
230 
50 
725 

°C 
°F 
Bar 
Psi 

dziesiętne 
całkowite 
dziesiętne 
całkowite 

AL15 Dyferencjał alarmu niskiego ciśnienia 0 
0 
0 
0 

25.0 
45 

50.0 
725 

°C 
°F 
Bar 
Psi 

dziesiętne 
całkowite 
dziesiętne 
całkowite 

AL16 Maksymalna ilość interwencji w ciągu godziny alarmu 
niskiego ciśnienia 

0 16   

AL17 Działanie przekaźnika alarmowego i sygnału dźwiękowego 
gdy urządzenie jest wyłączone lub w trybie stand-by 
0= Aktywne 
1= Nie aktywne  

0 1   
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AL18 Polaryzacja przekaźnika alarmowego  
0= wyjście bez napięcia w normalnych warunkach, napięcie 
na wyjściu gdy jest aktywny alarm  
1= napięcie na wyjściu w normalnych warunkach, brak 
napięcia gdy jest aktywny alarm 

0 1   

AL19 Wybór czujnika temperatury dla alarmu 
przeciwzamrożeniowego  
0= względem parametru  Ar16 w trybie chłodzenia oraz  
Ar17 w trybie grzania 
1= czujnik Pb1 
2= czujnik Pb2 
3= czujnik Pb3 
4= czujnik Pb4 

0 4  
 
 

 

AL20 Maksymalna ilość interwencji alarmu ogólnego na godzinę 0 16   
AL21 Opóźnienie alarmu ogólnego liczone od aktywacji wejścia 

cyfrowego 
0 250 Sec  

AL22 Opóźnienie skasowania alarmu ogólnego po dezaktywacji 
wejścia cyfrowego  

0 250 10 sec 10 sek 

AL23 Typ alarmu ogólnego: 
0 = tylko sygnalizacja (aktywacja sygnału dźwiękowego i 
przekaźnika alarmowego), kasowanie zawsze automatyczne 
niezależnie od parametru AL20 
1= alarm zatrzymuje działanie urządzenia; kasowanie w 
zależności od parametru AL20 

0 1   

AL24 Punkt nastawy alarmu wysokiej temperatury wody na wlocie -50.0 
-58 

110 
230 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

AL25 Dyferencjał alarmu wysokiej temperatury wody na wlocie 
 

0.1 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

dziesiętne 
całkowite 

AL26 Opóźnienie alarmu wysokiej temperatury wody na wlocie 0 250 10 sec 10 sek 
AL27 Maksymalna ilość interwencji alarmu wysokiej temperatury 

wody na wlocie w ciągu godziny 
 

0 16   

AL28 Opóźnienie alarmu przepływu przez skraplacz 0 250 Sec  
AL29 Maksymalny czas trwania aktywacji alarmu przepływ do 

przejścia z kasowanego automatycznie na kasowany 
ręcznie.  

0 250 Sec   

AL30 Minimalny czas aktywacji wejścia dla sygnalizacji alarmu 
przepływu 

0 250 Sec  

AL31 Minimalny czas dezaktywacji wejścia czujnika przepływu (po 
wystąpieniu alarmu)  

0 250 Sec  

AL32 Konfiguracja czujnika przepływu przez skraplacz 
0= nie używane 
1= aktywne tylko w trybie chłodzenia 
2= aktywne tylko w trybie grzania 
3= aktywne tylko w trybie chłodzenia i trybie grzania 

0 3   

Pr2 Hasło 0 999   
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21. DANE TECHNICZNE 
Obudowa: samogasnące ABS. 
Wymiary: front 32x74 mm; głębokość 60mm 
Montaż: na panelu w otworze o wymiarach 29x71mm 
Indeks ochrony od frontu: IP65 
Podłączenia: zdejmowane terminale zacisków 12 lub 14 miejscowe 
Zasilanie: 12Vac/dc ± 10%, 24Vac/dc ± 10%, 50-60Hz 
Pobór mocy: 5VA max 
Wejścia: 4 czujniki NTC lub 3 czujniki NTC oraz jeden przetwornik 4..20mA / 0..10V 
Wejścia cyfrowe: 5 beznapięciowych 
Wyjścia przekaźnikowe: 4 / 5 przekaźników (w zależności od modelu) SPDT 5(3)A, 250Vac 
Kolektor otwarty: 12V, 40mA 
Wyjścia analogowe: 4..20mA / 0..10V 
Wyjście szeregowe : TTL standard     
Protokół komunikacji: Modbus – RTU 
Gromadzenie danych: w pamięci nie ulotnej (EEPROM) 
Typ działania: 1B      
Stopień zanieczyszczenia: normalny 
Klasa oprogramowania: A 
Temperatury pracy: 0÷60 °C  
Temperatury składowania: -25÷60 °C 
Wilgotność względna: 20÷85% (bez kondensacji)  
Zakres pomiaru: czujniki NTC -40÷110°C C  (- 40 ÷ 230 °F)  
Zakres pomiaru: przetworniki ciśnienia 0÷ 50 bar 
Rozdzielczość pomiaru temperatury: 0,1 °C lub 1°C 
Dokładność (dla temperatury otoczenia 25°C):  ±0,5 °C ±1  
 

Wejścia/wyjścia Typ 

Czujniki Pb1, Pb2 e Pb4 Konfigurowane: NTC, wejście cyfrowe 

  Pb3 Konfigurowane: NTC, 4..20mA, 0..5V 

Wejścia cyfrowe ID1, ID2 e ID5 Konfigurowane; beznapięciowe 

  ID3 Wysokiego ciśnienia, beznapięciowe 

  ID4 Niskiego ciśnienia, beznapięciowe 

Przekaźniki RL1 Dla sprężarki: przekaźnik SPDT 5(3) A 250Vac 

  RL2, RL3, RL4 e RL5 Konfigurowane: przekaźnik SPDT 5(3) A 250Vac 
Wyjście PWM / kolektor 
otwarty   

PWM: modulacja wentylatora parownika, kolektor otwarty: 
konfigurowane 

Wyjście kolektora otwartego   Konfigurowane; 12 Vac 40mA max 

Wyjście 4..20mA lub 0..10V   Modulacja wentylatora parownika lub modulacja pompy parownika 

Wyjście Hot Key / TTL   Złącze dla Hot Key lub komputer/ system monitoringu 

Klawiatura zdalna   Złącze dla klawiatury zdalnej  

 


