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STEROWNIK MEBLI CHŁODNICZYCH 
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1. UWAGI OGÓLNE

1.1  PROSZĘ PRZECZYTAĆ PRZED ROZPOCZECIEM INSTALACJI  

• Ta instrukcja jest częścią produktu i powinna być przechowywana w pobliżu sterownika w celu
zapewnienia łatwego i szybkiego dostępu do informacji w niej zawartych. 

• Sterownik nie może być używany do celów innych niż opisane w niniejszej instrukcji. Sterownika nie
można traktować jako urządzenie zabezpieczające. 

• Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z charakterystyką instalacji. 
• Dixell Srl rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji produktu, bez konieczności

powiadamiania, zachowując tą samą niezmienną funkcjonalność produktu. 

1.2  UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

• Przed podłączeniem sterownika należy sprawdzić napięcie zasilania, czy jest zgodne z podanym na
urządzeniu. 

• Unikać wody i zawilgocenia: sterownika należy używać jedynie w zalecanych przedziałach pracy 
temperatury i wilgotności, aby zapobiegać wykraplaniu wilgoci, unikając szybkich i częstych zmian
temperatur. 

• Uwaga: przed rozpoczęciem czynności konserwacyjnych należy odłączyć zasilanie elektryczne 
• Czujniki należy zamontować tak, aby nie były dostępne dla użytkownika. Urządzenie nie może być 

otwarte. 
• W przypadku błędnego działania sterownik należy dostarczyć do dystrybutora lub bezpośrednio do “Dixell 

S.p.A. (patrz dane adresowe) z dokładnym opisem błędnego działania. 
• Należy wziąć pod uwagę maksymalne wartości prądu obciążające przekaźniki (patrz dane techniczne). 
• Upewnij się, że przewody czujników są ułożone możliwe jak najdalej od przewodów siłowych bez 

przecinania się i przeplatania. 
• W przypadku zastosowań przemysłowych, ze względu występowania obciążeń indukcyjnych, może

okazać się konieczne zastosowanie filtrów (model FT1)

2. OPIS SKRÓCONY
XM660K/XM669K to sterowniki mikroprocesorowe przeznaczone do sterowania pracą mebli i/lub komór 
chłodniczych w zakresach temperaturę ujemnych lub zerowych. Sterowniki mogą pracować 
samodzielnie lub w połączone w sieci LAN (do 8 szt) sterując poszczególnymi sekcjami instalacji. 
Sterowniki XM660K/XM669K posiadają 4 przekaźniki dla sterowania pracą zaworu 
elektromagnetycznego, procesem odszraniania – elektrycznego lub gorącym gazem, wentylatorami 
parownika, oświetleniem mebla oraz wyjście triak dla elektronicznego zaworu rozprężnego (tylko 
XM669K). Sterownik posiada 4 wejścia dla czujników temperatury: sterowania temperatura 
komory/mebli, odszraniania, trzeci I czwarty mogą być użyte dla funkcji czujnika wirtualnego lub pomiaru 
powietrza na wlocie/wylocie . Model XM669K posiada dodatkowo dwa wejścia dla czujników pomiaru I 
regulacji wartości przegrzania czynnika. Dodatkowo sterowniki XM660K/XM669K są wyposażone w 
dwa wejścia cyfrowe (beznapięciowe – zwarty/rozwarty), których funkcje są konfigurowane przez 
odpowiednie parametry sterownika.  
Sterowniki są wyposażone w złącze dla klucza programującego HOTKEY pozwalające na szybkie 
programowanie parametrów. Wyjście RS485 ModBUS-RTU pozwala na bezpośrednie podłączenie do 
sieci monitoringu (interfejs XWEB). Zegar czasu rzeczywistego RTC jest dostępny opcjonalnie. Złącze 
HOTKEY pozwala na podłączenie dodatkowego wyświetlacza X-REP (w zależności od modelu 
sterownika). 

3. WYŚWIETLACZ I KLAWIATURA

Wyświetlenie punktu nastawy temperatury pracy, w trybie programowania wybór parametru i 
potwierdzenie wprowadzonych zmian.  
Przytrzymanie wciśniętego klawisza przez 3 sek powoduje skasowanie zapisanych wartości 
Min i Max. 

W trybie programowania: przeglądanie listy parametrów lub zwiększenie wartości 
wybranego parametru. Przytrzymanie wciśniętego klawisza przez 3 sek pozwala na 
wejście w Menu „Sekcji”. Naciśnięcie i puszczenie klawisza pozwala na wejście w 
Menu „Szybkiego dostępu”.  
W trybie programowania: przeglądanie listy parametrów lub zmniejszenie wartości 
wybranego parametru. Naciśnięcie i puszczenie klawisza pozwala na włączenie lub 
wyłączenie przekaźnika użytkownika.  

Wciśnięcie i przytrzymanie przez 3s – ręczne uruchomienie odszraniania 

Włączenie/wyłączenie oświetlenia mebla (komory) 

Wciśnięcie i przytrzymanie przez 3s włączenie/wyłączenie sterownika 

Jednostka pomiaru temperatury 
Jednostka pomiaru temperatury 

BAR Jednostka pomiaru ciśnienia 

PSI Jednostka pomiaru ciśnienia 

KOMBINACJE PRZYCISKÓW 

 + Zablokowanie/odblokowanie klawiatury  

 + Przejście do trybu programowania 

 + Wyjście z trybu programowania 

3.1 DIODY LED 

Każda diodę LED oznacza określną funkcją, opisaną w tabeli poniżej: 

LED STAN FUNKCJA 

Świeci 
Włączona regulacja sprężarki I zaworu. Procentową wartość otwarcia 
zaworu można wyświetlić poprzez menu szybkiego dostępu 

Miga Odliczanie czasu opóźnienia włączenia sprężarki  

Świeci Włączony przekaźnik odszraniania 

Miga Odliczanie czasu ociekania  

Świeci Aktywny alarm  

Świeci Włączona funkcja oszczędzania energii 

Świeci Włączony przekaźnik wentylatora  

Miga 
Otwarte drzwi lub odliczanie czasu opóźnienia włączenia wentylatorów po 
odszranianiu 

AUX Świeci Włączony przekaźnik urządzenia użytkownika 
°C/°F/Bar/PSI Świeci Jednostki pomiaru  
°C/°F/Bar/PSI Miga Tryb programowania 

Świeci Sterownik działa w trybie “ALL” 

Miga Sterownik działa w trybie wyświetlacza wirtualnego 

Miga Podczas zmian nastaw zegara (jeśli sterownik posiada zegar RTC) 

3.2 PRZEJŚCIE DO MENU SZYBKIEGO DOSTĘPU 
1. Wciśnij przycisk ▲.
2. Na wyświetlaczu pojawi się symbol pierwszego parametru. Przyciski ▲ oraz ▼

pozwalają na poruszanie się po menu.

3.3 WYŚWIETLENIE ZAPISANYCH WARTOŚCI TEMPERATUR MAKS I MIN  
1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk ▲.
2. Na wyświetlaczu pojawi się symbol pierwszego parametru. Przyciski ▲ oraz ▼

pozwalają na poruszanie się po menu. Przejdź do L°t i naciśnij SET aby wyświetlić
temperaturę minimalną; przejdź H°t i naciśnij SET aby wyświetlić temperaturę
maksymalną. 

3.4 WYŚWIETLENIE I ZMIANA PUNKTU PRACY  
1. Wciśnij na 3 sek przycisk SET: na ekranie pojawi się wartość punktu nastawy;
2. Dioda jednostki pomiaru będzie migać;
3. Aby zmienić wartość użyj przycisków ▲ lub ▼.
4. Aby zapisać nową wartość punktu nastawy naciśnij SET. 

3.5 URUCHOMIENIE RĘCZNEGO ODSZRANIANIA 

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sek przycisk DEF aby uruchomić ręczne odszranianie. 

3.6 WEJŚCIE DO MENU PARAMETRÓW “PR1”  
Aby przejść do menu parametrów “Pr1” (parametry dostępne dla użytkownika) należy: 

+ SET
1. Przejść do programowania wciskając przyciski SET oraz DOWN przez

klika sekund (dioda jednostki pomiaru zacznie migać). 
2. Na ekranie pojawi się symbol pierwszego parametry z menu “Pr1”

3.7 WEJŚCIE DO MENU PARAMETRÓW “PR2” 
Aby przejść do menu parametrów “Pr2”: 
1. Przejdź do menu parametrów “Pr1”.
2. Wybierz parametr “Pr2” I naciśnij przycisk “SET”. 
3. Pojawi się migający komunikat “PAS” a następnie “0 - -” gdzie należy wpisać kod dostępu.
4. Używając przycisków ▲ lub ▼ wprowadź kod dostępu, następnie zatwierdź przyciskiem “SET”.

Kod odstępu: “321“.
5. Jeśli wprowadzony kod dostępu jest prawidłowy nastąpi przejście do menu “Pr2” .
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Inna możliwością przejścia do tego menu jest wciśnięcie podczas włączenia zasilania sterownika przez 
30 sek przycisków Set oraz DOWN. 
UWAGA: każdy parametr może być przeniesiony z menu “Pr2” do menu “Pr1” (parametry użytkownika) 
poprzez wciśnięcie “SET” + ▼. gdy dany parametr jest wyświetlony na ekranie. Jeśli dany parametr 
jest dostępny w obu menu podczas jego wyświetlania w menu “Pr2” LED pojawi się dioda . 

3.8 ZMIANA WARTOŚCI PARAMAETRU  
1. Przejdź do trybu programowania. 
2. Wybierz żądany parametr przyciskami ▲ lub ▼. 
3. Naciśnij “SET” aby wyświetlić wartość wybranego parametru (dioda jednostki pomiaru zacznie 

migać). 
4. Użyj ▲ lub ▼ aby zmienić wartość. 
5. Naciśnij “SET” aby zapisać nową wartość i przejść do następnego parametru. 
Aby wyjść: Naciśnij SET + UP lub odczekaj 15s bez wciskania przycisków. 
UWAGA: Nowa wartość parametru będzie zapisana w przypadku obu sposobów wyjścia z menu. 

3.9 WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE STEROWNIKA 

 

Naciśnięcie przycisku  ON/OFF spowoduje wyłączenie sterownika. Na ekranie pojawi się 
komunikat “OFF”. W tym trybie regulacja jest zatrzymana a wszystkie przekaźniki są 
wyłączone. Jeśli sterownik jest podłączony do układu monitoringu – w tym stanie nie są 
rejestrowane dane oraz sygnały alarmowe.  
UWAGA: W stanie OFF aktywne pozostają przyciski oświetlenia i wyjścia użytkownika 
AUX.  

4. MENU SZYBKIEGO DOSTĘPU 
 

HM Szybki dostęp do ustawień zegara; (jeśli jest w sterowniku) 
An Szybki dostęp do odczyt wejścia analogowego; (jeśli jest w sterowniku) 
SH Przegrzanie: aktualna wartość przegrzania; (tylko XM669K) 
oPP Procentowa wartość otwarcia zaworu: aktualne otwarcie zaworu; (tylko XM669K) 
dP1  Pomiar czujnika1  temperatura zmierzona czujnikiem 1; 
dP2  Pomiar czujnika2  temperatura zmierzona czujnikiem 2; 
dP3  Pomiar czujnika3  temperatura zmierzona czujnikiem 3; 
dp4  Pomiar czujnika4  temperatura zmierzona czujnikiem 4; 
dP5  Pomiar czujnika5  temperatura zmierzona czujnikiem 5; (tylko XM669K) 
dP6 Pomiar czujnika6  temperatura zmierzona czujnikiem 6; (tylko XM669K) 
dPP  Ciśnienie wartość zmierzona przez przetwornik ciśnienia; (tylko XM669K) 
rPP Ciśnienie pomiar zdalny – pokazuje wartość ciśnienia zmierzoną przetwornikiem podłączonym 

do innego sterownika XM600K; (tylko XM669K) 
L°t Minimalna zmierzona temperatura- minimalna wartość temperatury zmierzona czujnikiem 

regulacji  
H°t Maksymalna zmierzona temperatura- maksymalna wartość temperatury zmierzona czujnikiem 

regulacji 
dPr Wirtualna temperatura regulacji-  pokazuje wartość wirtualną temperatury regulacji; 
dPd Wirtualna temperatura odszraniania-  pokazuje wartość wirtualną temperatury odszraniania; 
dPF Wirtualna temperatura wentylatorów-  pokazuje wartość wirtualną temperatury wentylatorów; 
rSE Rzeczywisty punkt nastawy: pokazuje wartość punktu nastawy używaną podczas pracy ciągłej 

lub gdy włączona jest funkcja oszczędzania energii. 

5. MENU SEKCJI 
To menu umożliwia dostęp do funkcji sterowników serii XM podłączonych za pośrednictwem sieci LAN. 
Za pośrednictwem jednej klawiatury, w zależności od ustawień, możliwa jest kontrola jednego modułu w 
sieci lub wszystkich sterowników podłączonych do sieci. Możliwe ustawienia: LOC: sterowanie 
klawiaturą i wyświetlanie pomiarów i stanów alarmów sterownika lokalnego; ALL: polecenia 
wprowadzane przy pomocy klawiatury dotyczą wszystkich sterowników połączonych w sieci LAN.  

 

1. Naciśnij przycisk ▲ przez min 3 sek  
2. Na wyświetlaczu pojawi się aktualne ustawienie LOC lub ALL. 
3. Przyciskami ▲ lub  ▼ można zmienić ustawienie. 
4. Naciśnij “Set” aby potwierdzić i wyjść 

 

6. FUNKCJE ZEGARA CZASU RZECZYWISTEGO (JEŚLI JEST) 
Opisane poniżej funkcje są dostępne tylko jeśli sterownik posiada zegar czasu rzeczywistego. Przejście 
do podmenu zegara:  

+ SET 

1. Przejdź do trybu programowania wciskając jednocześnie, przez kilka 
sekund, przyciski SET oraz DOWN (dioda jednostki pomiaru zacznie 
migać). 

2. Przejdź do oznaczenia RTC; 
3.   Naciśnij SET aby wejść do menu funkcji zegara RTC; 

6.1 USTAWIENIE AKTUALNEGO CZASU I DNIA  
 

Hur aktualna godzina (0 ÷ 23 h) 
Min aktualna minuta (0 ÷ 59min) 
dAY aktualny dzień (Sun ÷ SAt) 
Hd1 pierwszy dzień wolny (Sun ÷ nu) – ustawienie pierwszego dnia wolnego. 
Hd2 drugi dzień wolny (Sun ÷ nu) – ustawienie drugiego dnia wolnego. 
Hd3 trzeci dzień wolny (Sun ÷ nu) – ustawienie trzeciego dnia wolnego 
  UWAGA: Hd1,Hd2,Hd3 mogą być ustawione na wartość “nu” (nie używane)  

6.2 USTAWIENIE CZASY FUNKCJI OSZCZĘDZANIA ENERGII 
 

ILE Czas włączenia funkcji oszczędzania energii w dni pracujące: (0 ÷ 23h 50 min.) Podczas 
działania tej funkcji wartość punktu nastawy jest podwyższana o wartość HES, wówczas punkt 
nastawy = SET + HES.  

dLE Długość trwania funkcji oszczędzania energii w dni robocze: (0 ÷ 24h 00 min.) Ustala czas 
trwania włączenia funkcji oszczędzania energii w dni robocze. 

ISE Czas włączenia funkcji oszczędzania energii w dni wolne. (0 ÷ 23h 50 min.) 
dSE Długość trwania funkcji oszczędzania energii w dni wolne (0 ÷ 24h 00 min.) 
HES Wzrost temperatury w funkcji oszczędzania energii (-30÷30°C / -54÷54°F) określa wzrost 

wartości punktu nastawy jaki jest realizowany w trybie oszczędzania energii.  
 

6.3 USTAWIENIE PARAMETRÓW ODSZRANIANIA CZASOWEGO 
 

Ld1÷Ld6 Czas włączenia odszraniania w dni robocze (0 ÷ 23h 50 min.) Te parametry ustalają czas 
rozpoczęcia odszraniania w dni robocze. Możliwe jest ustawienie do 8 cykli odszraniania. 
Przykład: Gdy Ld2 = 12.4 Drugie odszranianie rozpocznie się o 12.40 dnia pracującego. 

Sd1÷Sd6 Czas włączenia odszraniania w dni wolne (0 ÷ 23h 50 min.) Te parametry ustalają czas 
rozpoczęcia odszraniania w dni wolne. Możliwe jest ustawienie do 8 cykli odszraniania. Przykład: 
Gdy Sd2 = 3.4 Drugie odszranianie rozpocznie się o 3.40 dnia wolnego. 

 

Aby wyłączyć odszranianie należy ustalić dla danego parametru wartość “nu”(nie używane).  
Przykład:  jeśli  Ld6=nu ;  szósty cykl odszraniania jest wyłączony. 
 

7. MENU ELEKTRONIECZNEGO ZAWORU ROZPRĘŻNEGO (TYLKO DLA XM669K) 

+ SET 

1. Przejdź do trybu programowania wciskając jednocześnie, przez kilka 
sekund, przyciski SET oraz DOWN (dioda jednostki pomiaru zacznie 
migać). 

2. Użyj przycisków strzałek aby przejść do symbolu EEU; 
3.   Naciśnij SET aby przejść do menu funkcji zaworu EEV. 

8. STEROWANIE URZĄDZENIA  

8.1 CEWKA ZAWORU ELEKTROMAGNETYCZNEGO 
 

Regulacja jest wykonywana w zależności od wartości pomiaru temperatury czujnika regulacji (fizyczny 
czujnik temperatury w komorze/meblu) lub czujnika wirtualnego (średniej wagowej wartości pomiaru 
temperaturę z dwóch sond) z dodatnią histerezą w odniesieniu do punktu nastawy. Jeśli temperatura 
wzrośnie powyżej wartości SET + HY zawór jest otwierany, zamkniecie następuje gdy temperatura 
osiągnie wartość SET.  
W przypadku uszkodzenia sondy termostatu (komorowej) zawór będzie otwierany i zamykany zgodnie z 
ustawieniem parametrów “Con” i “CoF. 

8.2 REGULACJA STANDARDOWA I CIĄGŁA 
 

Regulacja może być przeprowadzana na dwa sposoby: celem pierwszego z nich  (regulacja 
standardowa) osiągnięcie najlepszej wartości przegrzania dzięki klasycznej regulacji temperatury z 
histerezą. Drugi sposób, pozwala na wysokowydajną regulację temperatury, przy zachowaniu 
precyzyjnej regulacji przegrzania. Drugi sposób można stosować w instalacjach scentralizowanych 
I tylko przy użyciu elektronicznego zaworu rozprężnego – parametr CrE =Y 

Stosowana jest regulacja PI dająca w odpowiedzi regulatora procentowe otwarcie zaworu poprzez 
modulowanie PWM czasu otwarcia. Procentowe otwarcie zaworu jest otrzymywane poprzez uśrednienie 
czasu otwarcia względem czasy cyklu CyP 
 

 
Poprzez otwarcie procentowe rozumiana jest część cyklu gdy zawór jest otwarty, Np: jeśli CyP=6s 
(wartość standardowa) oznacza to że: “otwarcie zaworu wynosi 50%”;  co oznacza że zawór jest otwarty 
przez 3 sek w jednym cyklu pracy. 
 
 

Pierwszy sposób regulacji: 
W tym przypadku parametr  Hy jest dyferencjałem dla standardowej regulacji ON/OFF. Parametr  int 
jest pomijany. Wykres przebiegu regulacji: 

 
 
 

Drugi sposób regulacji – regulacja ciągła (tylko dla XM669K): 
W tym przypadku parametr Hy jest zakresem regulacji proporcjonalnej PI I powinien wynosić co 
najmniej Hy=5.0°C/10°F. Parametr int jest stałą czasową całkowania regulacji PI. Większa wartość int 
dla regulacji PI spowoduje wolniejszą odpowiedź regulacji. Aby wyłączyć część całkującą regulacji 
należy ustawić: int=0. 

 
 

8.3 ODSZRANIANIE 
 

Rozpoczęcie odszraniania 
W każdym przypadku sterownik sprawdza wartość temperatury mierzonej czujnikiem parownika 
oraz: 
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- (jeśli sterownik posiada zegar RTC) możliwe są dwa tryby odszraniania ustawiane parametrem “tdF”: 
odszranianie grzałką elektryczną lub gorącym gazem. Parametr “EdF” określa czas pomiędzy 
kolejnymi odszranianiami. Jeśli EdF = rtc wówczas procesy odszraniania sa rozpoczynane zgodnie z 
ustawieniami parametrów: Ld1..Ld6 dla dni pracujących oraz  Sd1…Sd6 dla dni wolnych. Jeżeli EdF 
= każde kolejne odszranianie jest rozpoczynane po odliczeniu czasu określonego przez “IdF”; 

-   Start odszraniania może być zrealizowany lokalnie (ręcznie przez naciśnięcie klawisza, aktywację       
    wejścia cyfrowego, odmierzenie odpowiedniego czasu przez wewnętrzny zegar sterownika)  

- Lub poleceniem ze sterownika Master poprzez połączenie sieci LAN. W tym przypadku odszranianie 
jest uzależnione od indywidualnych nastaw sterownika, jednak po odliczeniu czasu ociekania dany 
sterownik będzie czekał z rozpoczęciem standardowej regulacji, na zakończenie procesów 
odszraniania na wszystkich sterownikach podłączonych do sieci LAN 

- Parametr LMd pozwala na zsynchronizowanie odszraniania w całości układu. Jeśli jeden ze 
sterowników rozpoczyna proces odszraniania informacja ta jest przesyłana za pośrednictwem sieci 
LAN. 

- Wybierając czujniki dPA oraz dPb oraz zmieniając parametry dtP oraz ddP można spowodować 
uruchomienie odszraniania gdy różnica pomiaru sond dPA oraz dPb będzie mniejsza niż dtP w 
czasie ddP. Ten sposób odszraniania jest wykorzystywany w przypadku niskiej wymiany ciepła, jeśli 
wyłączona jest funkcja ddP=0; 

 
 

Zakończenie odszraniania 
- Jeśli odszranianie została rozpoczęte przez zegar RTC jego długość zależy od parametru Md oraz 

temperatury końca odszraniania ustalanej parametrem dtE (oraz dtS jeśli wybrano dwa czujniki).  
- Jeśli użyto czujników dPA oraz dPb i d2P=y odszranianie zakończy się gdy temperatura dPA będzie 

większa od temperatury dtE oraz temperatura  dPb będzie większa od temperatury dtS; 
 

Po zakończeniu odszraniania odliczany jest czas ociekania określony parametrem Fdt. 

8.4 WENTYLATORY 
 

STEROWANIE PRZEKAŹNIKIEM  
Sposób regulacji wentylatora parownika jest określany parametrem “FnC”: 

C-n = praca jednocześnie z zaworem, wyłączony podczas odszraniania;  
C-y = praca jednocześnie z zaworem, włączony podczas odszraniania; 
O-n = praca ciągła, wyłączony podczas odszraniania; 
O-y = praca ciągła, włączony podczas odszraniania; 
 

Dodatkowo parametr “FSt” określa temperaturę czujnika parownika powyżej której wentylatory są 
wyłączone. Zapewnia to na wymuszenie cyrkulacji powietrza tylko gdy temperaturę jest niższa niż “FSt”. 
 
STEROWANIE WYJŚCIE AMALOGOWYM  (jeśli jest dostępne) 
 

 

Wyjście analogowe (trA=rEG) pracuje w 
trybie regulacji proporcjonalnej (za wyjątkiem 
czas u po uruchomieniu który jest określany 
parametrem AMt gdy wentylator pracuje z 
prędkością maksymalną). Punkt regulacji jest 
określany w odniesieniu do punktu nastawy 
poprzez parametr ASr, zakres 
proporcjonalności jest zawsze powyżej 
wartości SET+ASr i jest określany przez 
PbA. Wentylator pracuje z minimalną 
prędkością (AMi) gdy temperaturę czujnika 
wentylatora osiągnie SET+ASr, wentylator 
pracuje z prędkością maksymalną (AMA) gdy 
temperatura czujnika osiągnie wartość 
SET+ASr+PbA. 

8.5 GRZAŁKI PRZECIW WYKRAPLANIU (OPCJONALNE) 
 

Funkcja aktywna gdy trA=AC. Sterowanie grzałkami może być realizowane na dwa sposoby: 
• Bez informacji o rzeczywistym punkcie rosy: w tym przypadku wartość punktu rosy jest 

określana przez parametr SdP.  
• Informacja o punkcie rosy z system monitoring  XWEB5000: wartość SdP jest ustalana 

przez jednostkę monitoring XWEB. 
 

 

Czujnik P4 jest czujnikiem regulacji i powinien 
być umieszczony na szybie . W przypadku 
błędu czujnika P4 lub jego braku P4 wyjście 
przyjmuje wartość AMA na czas AMt. 
Wyjście ma wartość 0 przez czas 255-AMt. 

9. LISTA PARAMETRÓW 
REGULACJA 
rtC Dostęp do Menu Zegara (jeżeli jest dostępny);  
EEU Dostęp do menu elektronicznego zaworu rozprężnego EEV (tylko XM669K); 
Hy Dyferencjał/Histereza: (0,1÷25,5°C; 1÷45°F): Histereza dla punktu nastawy – zawsze 

dodatnia. Aktywacja zaworu następuje dla temperatury punktu nastawy + wartość histerezy 
(Hy). Wyłączenie następuje gdy temperatura osiągnie punkt nastawy. 

Int Stała czasowa całkowania dla regulacji temperatury (tylko XM669K): (0 ÷ 255 s) stała 
czasowa całkowania regulacji PI temperatury w komorze/meblu 0= wyłączenie regulacji 
całkującej; 

CrE Aktywacja regulacji ciągłej (tylko XM669K): (n÷Y) n= regulacja standardowa; Y= regulacja 
ciągła, używana jedynie w przypadku układu wielu mebli chłodniczych 

LS Minimalny punkt nastawy temperatury: (-55.0°C÷÷÷÷SET; -67°F÷SET) Ustala minimalną 
wartość temperatury możliwą do nastawienia przez użytkownika. 

US Maksymalny punkt nastawy temperatury: (SET÷÷÷÷150°C; SET÷302°F) Ustala maksymalną 
wartość temperatury możliwą do nastawienia przez użytkownika. 

OdS Opóźnienie aktywacji wyjść po uruchomieniu: (0÷255 min) Funkcja działa przy pierwszym 
uruchomieniu sterownika lub po przywróceniu zasilania i blokuje uruchomienie wyjść przez czas 
ustalony parametrem. Wyjścia oświetlenia i użytkownika działają normlanie. 

AC Opóźnienie aktywacji: (0÷60 min) minimalny czas pomiędzy wyłączeniem a ponownym 
włączeniem zaworu elektromagnetycznego. 

CCt  Czas włączenia sprężarki w trybie pracy ciągłej: (0.0÷24.0h; zmiany co 10min) pozwala 
określić długość cyklu pracy ciągłej: sprężarka działa bez przerwy przez czas CCt time. Funkcja 
przydatna w przypadku wypełnienia komory/mebla świeżymi produktami.  

CCS  Punkt nastawy w trybie pracy ciągłej: (-55÷150°C / -67÷302°F) ustala wartość punktu 
nastawy dla pracy ciągłej. 

Con  Czas włączenia zaworu przy błędzie czujnika: (0÷255 min) czas aktywności zaworu 
elektromagnetycznego w przypadku wystąpienia błędu czujnika. Dla COn=0 zawór jest zawsze 
wyłączony. 

CoF  Czas wyłączenia zaworu przy błędzie czujnika: (0÷255 min) czas wyłączenia zaworu 
elektromagnetycznego w przypadku wystąpienia błędu czujnika.. Dla COF=0 zawór jest zawsze 
aktywny. 

 

WYŚWIETLACZ 
 

CF  Jednostki pomiaru temperatury: °C=Celsjusz; °F=Fahrenheit. !!! UWAGA !!! Po zmianie 
jednostki pomiaru konieczne jest sprawdzenie wartości parametrów temperaturowych. 

PrU Pomiar ciśnienia: (rEL or AbS) określa sposób pomiaru ciśnienia. !!! UWAGA !!! parametr PrU 
dotyczy wszystkich parametrów ciśnieniowych po jego zmianie należy sprawdzić ich wartość. 
Jeśli PrU=rEL parametry są określane w ciśnieniu względnym, jeśli PrU=AbS wszystkie 
ciśnienia są określane w ciśnieniu bezwzględnym. (tylko XM669K) 

PMU Jednostki pomiaru ciśnienia: (bAr – PSI - MPA) wybór jednostek pomiaru ciśnienia. MPA= 
ciśnienie określane jest w  kPA*10. (tylko XM669K) 

PMd Sposób wyświetlania wartości ciśnienia : dla tEM= ciśnienie jest przeliczane na wartość 
temperatury, dla  PrE= wyświetlana jest wartość ciśnienia; (tylko XM669K) 

rES Rozdzielczość pomiaru (dla °C): (in = 1°C; dE = 0.1 °C); 
Lod Wybór czujnika z którego pomiar bedzie wyświetlany: (nP; P1; P2, P3, P4, P5, P6, tEr, 

dEF)Czujniki:  P1, P2, P3, P4, P5, P6, tEr= czujnik wirtualny termostatu, dEF= czujnik wirtualny 
dla odszraniania 

red Wyświetlacz dodatkowy: (nP; P1; P2, P3, P4, P5, P6, tEr, dEF) wybór pomiaru czujnika który 
będzie widoczny na wyświetlaczu dodatkowym X-REP. P1, P2, P3, P4, P5, P6, tEr= czujnik 
wirtualny termostatu, dEF= czujnik wirtualny dla odszraniania 

dLy Opóźnienie wyświetlacza: (0 ÷24.0 m; rozdzielczość co 10s) jeśli temperaturę wzrasta pomiar 
jest zmieniany o 10C/10F w okresie czasu określonym tym parametrem. 

rPA Czujnik regulacji A: (nP; P1; P2, P3, P4, P5) pierwszy czujnik regulacji temperatury w 
komorze/meblu. Jeśli rPA=nP regulacja jest przeprowadzana na podstawie rzeczywistej 
wartości rPb. 

rPb Czujnik regulacji B: (nP; P1; P2, P3, P4, P5) drugi czujnik regulacji temperatury w 
komorze/meblu. Jeśli rPb=nP regulacja jest przeprowadzana na podstawie rzeczywistej 
wartości rPA 

rPE Procentowy udział wartości pomiaru z czujników – sonda wirtualna: (0 ÷ 100%) określa 
procentowy udział wartości pomiaru z czujników rPA oraz  rPb. Wartość używana do regulacji 
jest otrzymywana ze wzoru: 

wartość temperatury regulacji = (rPA*rPE + rPb*(100-rPE))/100 
 

MENU ELEKTRONICZNY ZAWÓR ROZPRĘŻNY (tylko XM669K) 
 

FtY Typ czynnika chłodniczego (R22, 134, 404, 407, 410, 507,CO2): Typ czynnika w instalacji . 
PODSTAWOWY PARAMETR POPRAWNEGO DZIAŁANIA UKŁADU 

SSH Punkt nastawy przegrzania: [0.1°C ÷ 25.5°C] [1°F ÷ 45°F] wartość regulacji przegrzania 
CyP Długość cyklu : (1 ÷ 15s) ustala czas trwania cyklu; 
Pb Zakres proporcjonalności: (0.1 ÷ 60.0 / 1÷108°F) zakres proporcjonalności regulacji PI; 
rS Kalibracja : (-12.0 ÷ 12.0°C / -21÷21°F) kalibracja dla regulacji PI  
inC Stała czasowa całkowania: (0 ÷ 255s) stała czasowa regulacji PI; 
PEO Procentowe otwarcie zaworu w przypadku błędu czujnika regulacji: (0÷100%) gdy wystąpi 

błąd czujnika regulacji zawór jest otwarty zgodnie z wartością PEo przez czas określony PEd; 
PEd Opóźnienie zatrzymania regulacji w wyniku błędu czujnika : (0÷239 sec. – On=bez limitu) 

jeśli czas trwania błędu czujnika jest dłuższy niż PEd zawór zamyka się całkowicie. Na ekranie 
pojawi się komunikat Pf. Jeśli PEd=On otwarcie zaworu jest określone przez PEo aż do 
usunięcia błędu czujnika; 

OPE Otwarcie zaworu przy uruchomieniu: (0÷100%) Procentowe otwarcie zaworu po 
uruchomieniu. Czas tej fazy działania jest określany parametrem SFd time; 

SFd Czas trwania rozruchu: (0.0 ÷ 42.0 min: zmiany co 10s)  Określa długość trwania fazy 
rozruchu oraz fazy uruchomienia po odszranianiu. W tym czasie alarmy są ignorowane. 

OPd Otwarcie zaworu po odszranianiu: (0÷100%) Procentowe otwarcie zaworu po procesie 
odszraniania. Czas trwania tej fazy określa parametr Pdd; 

Pdd Czas trwania fazy po odszranianiu: (0.0 ÷ 42.0 min: zmiany co 10s) określa czas trwania fazy 
uruchomienia i fazy po odszranianiu. W czasie tej fazy alarmy są ignorowane.  

MnF Maksymalne otwarcie zaworu podczas normalnej pracy: (0÷100%) określa maksymalne 
otwarcie zaworu w czasie normalnej regulacji.  

dCL Opóźnienie zatrzymania zaworu: (0 ÷ 255s) Po osiągnięciu żądanej temperatury zawór 
pozostaje włączony przez czas dCL w celu zapobiegania nagłym zmianom przegrzania; 

Fot Wymuszone otwarcie zaworu: (0÷100% - nu) określa wymuszone otwarcie zaworu. Ta 
wartość zastępuje wartość algorytmu regulacji PID. !!!! UWAGA !!!! aby uzyskać poprawna 
regulację przegrzania należy ustawić Fot=nu; 

tPP Typ przetwornika ciśnienia: (PP – LAn) określa typ użytego przetwornika ciśnienia: PP= 
4÷20mA, lub logarytmiczny 0÷5V w zależności od parametru P5C, LAn= sygnał ciśnienia 
pochodzi z innego sterownika XM600K; dotyczy Pb5 

PA4 Wartość ciśnienia dla 4mA lub dla 0V: (-1.0 ÷ P20 bar / -14 ÷ PSI / -10 ÷ P20 kPA*10) 
wartość ciśnienia zmierzona czujnikiem dla  4mA lub dla 0V (w zależności od parametru PrM ) 
dotyczy Pb5 

P20 Wartość ciśnienia dla 20mA lub dla 5V: (PA4 ÷ 50.0 bar / 725 psi / 500 kPA*10) wartość 
ciśnienia zmierzona czujnikiem dla  20mA lub dla 5V (w zależności od parametru PrM ) 
dotyczy Pb5 

LPL Ograniczenie niskiego ciśnienia dla regulacji przegrzania (PA4 ÷ P20 bar / psi / kPA*10) 
Gdy wartość ciśnienia osiągnie poziom poniżej LPL regulacja jest wykonywana przy stałej 
wartości ciśnienia LPL gdy ciśnienie powróci do wartości równej lub większej od LPL sterownik 
powróci do normalnego trybu regulacji. (w zależności od parametru PrM ). 
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MOP Maksymalne ciśnienie pracy: (PA4 ÷ P20 bar / psi / kPA*10) jeśli ciśnienie ssania 
przewyższy tą wartość sygnalizowany jest alarm MOP (w zależności od parametru PrM) 

LOP Minimalne ciśnienie pracy: (PA4 ÷ P20 bar / psi / kPA*10) jeśli ciśnienie ssania spadnie 
poniżej tej wartości sygnalizowany jest alarm LOP alarm. (w zależności od parametru PrM) 

dML Delta MOP-LOP: (0 ÷ 100%) jeśli wystąpi alarm zawór jest w każdym cyklu trwania alrmu 
przymykany o wartość dML. W przypadku alarmu LOP zawór jest w każdym cyklu trwania 
alarmu otwierany o wartość dML. 

MSH Alarm maksymalnego przegrzania: (LSH ÷ 80.0°C / LSH ÷ 144°F) po przekroczeniu tej 
wartości w czasie SHd sygnalizowany jest alarm wysokiego przegrzania  

LSH Alarm niskiego przegrzania: (0.0 ÷ MSH °C / 0÷MSH °F) po przekroczeniu tej wartości w 
czasie SHd sygnalizowany jest alarm niskiego przegrzania 

SHy Histereza alarmu przegrzania: (0.1÷25.5°C/1÷45°F) histereza wyłączenia alarmu przegrzania 
SHd Opóźnienie aktywacji alarmu przegrzania: (0.0 ÷ 42.0 min: zmiany co 10s) alarm 

przegrzania jest sygnalizowany po odliczeniu czasu opóźnienia SHd.  
FrC Stałą funkcji szybkiego odzysku: (0÷100 s) pozwala na zwiększenie czasu całkowania gdy 

wartość przegrzania jest poniżej wartości punktu nastawy. Jeśli FrC=0 funkcja ta jest 
nieaktywna 

 

ODSZRANIANIE 
 

dPA Czujnik odszraniania A: (nP; P1; P2, P3, P4, P5) pierwszy czujnik dla odszraniania. Jeśli 
rPA=nP regulacja jest wykonywana na podstawie wartości rzeczywistej dPb. 

dPb Czujnik odszraniania B: (nP; P1; P2, P3, P4, P5) pierwszy czujnik dla odszraniania. Jeśli 
rPB=nP regulacja jest wykonywana na podstawie wartości rzeczywistej dPa. 

dPE Wirtualny czujnik temperatury odszraniania : (0÷100%) określa procentowy udział wartości 
pomiaru z czujników dPA oraz  dPb. Wartość używana do kontroli odszraniania jest 
otrzymywana ze wzoru: 

wartość temperatury = (rPA*rPE + rPb*(100-rPE))/100 
tdF  Typ odszraniania: (EL – in) EL = grzałką elektryczną; in = gorącym gazem; 
EdF Włączenie odszraniania: (rtc – in) (tylko gdy jest zegar) rtc= włączenie zegarem RTC; in= 

włączenie timerem idf. 
Srt Punkt nastawy grzałek odszraniania: (-55.0 ÷ 150.0°C; -67 ÷ 302°F) if tdF=EL w czasie 

odszraniania jest prowadzona regulacja ON/OFF z punktem nastawy o wartości Srt. 
Hyr Histereza regulacji grzałek: (0.1°C ÷ 25.5°C , 1°F ÷ 45°F) histereza grzałki  
tod Czas wyłączenia grzałek: 0 ÷ 255 (min.) jeśli temperaturę odszraniania jest większa niż  Srt 

przez cza tod odszranianie jest zatrzymywane aż do momentu gdy temperatura osiągnie 
wartość dtE lub dtS. Parametr pozwala na ograniczenie czasu odszraniania; 

dtP Minimalna różnica temperatury do rozpoczęcia odszraniania:  [0.1°C ÷ 50.0°C] [1°F ÷ 
90°F] Jeśli różnica temperaturę zmierzona dwoma czujnikami parownika jest mniejsza od dtP 
przez cały czas  ddP włączane jest odszranianie; 

ddP Opóźnienie włączenia odszraniania (w odniesieniu do dtP): (0 ÷ 60 min). 
d2P Ilość czujników odszraniania: (n – Y) n= tylko czujnik dPA; Y= czujniki dPA oraz dPb – 

odszranianie może być włączone tylko jeśli pomiar z czujników jest niższy niż: dtE dla dPA oraz 
dtS dla dPb; 

dtE  Temperatura zakończenia odszraniania (czujnik A): (-55,0÷50,0°C; -67÷122°F) (aktywne 
tylko gdy jest obecny czujnik odszraniania) określa temperaturę zakończenia odszraniania  
dPA; 

dtS Temperatura zakończenia odszraniania (czujnik B): (-55,0÷50,0°C; -67÷122°F) (aktywne 
tylko gdy jest obecny czujnik odszraniania) określa temperaturę zakończenia odszraniania  
dPB; 

IdF Czas pomiędzy cyklami odszraniania: (0÷120h) Określa minimalny czas jaki musi upłynąć  
pomiędzy kolejnymi odszranianiami; 

MdF  Maksymalny czas trwania odszraniania: (0÷255 min) Gdy odłączone/uszkodzone są czujniki 
dPA oraz dPb określa czas trwania odszraniania, inaczej określa maksymalny czas trwania 
odszraniania; 

dSd Opóźnienie włączenia odszraniania: (0 ÷ 255 min) Zapobiega przeciążeniu sieci w wyniku 
jednoczesnego włączenia odszraniania na wielu parownikach. 

dFd  Wyświetlacz podczas odszraniania: rt = temperatura rzeczywista; it = odczyt temperatury 
przy włączeniu odszraniania; Set = punkt nastawy; dEF = symbol “dEF”; 

dAd  Opóźnienie wyświetlania temperatury: (0÷255 min) Określa czas pomiędzy zakończeniem 
odszraniania a powrotem do wyświetlania temperatury w meblu/komorze. 

Fdt  Czas ociekania: (0÷255 min.) Czas pomiędzy osiągnięciem temperatury końca odszraniania a 
powrotem do normalnej regulacji. Ten czas pozwala na spłyniecie wody z parownika. 

dPo  Pierwsze odszranianie po uruchomieniu:  y = niezwłocznie; n = po czasie IdF 
dAF Opóźnienie odszraniania po cyklu pracy ciągłej: (0÷23.5h) czas pomiędzy cyklem pracy 

ciągłej a odszranianiem. 
 

WENTYLATORY  
 

FPA Czujnik wentylatora A: (nP; P1; P2, P3, P4, P5) pierwszy czujnik regulacji wentylatorów. Jeśli 
FPA=nP regulacja jest przeprowadzana dla rzeczywistej wartości pomiaru czujnika FPB; 

FPB Czujnik wentylatora B: (nP; P1; P2, P3, P4, P5) ) drugi czujnik regulacji wentylatorów. Jeśli 
FPB=nP regulacja jest przeprowadzana dla rzeczywistej wartości pomiaru czujnika FPB; 

FPE Czujnik wirtualny dla wentylatorów: (0÷100%) określa procentowy udział wartości pomiaru z 
czujników FPA oraz  FPb. Wartość używana do kontroli temperatury jest otrzymywana ze 
wzoru: 

wartość temperatury = (FPA*FPE + FPb*(100-FPE))/100 
FnC Tryb pracy wentylatora: C-n = wraz zaworem, wyłączony podczas odszraniania; C-y = wraz 

zaworem, włączony podczas odszraniania; O-n = w sposób ciągły, wyłączony podczas 
odszraniania; O-y = w sposób ciągły, włączony podczas odszraniania 

Fnd  Opóźnienie włączenia wentylatora po odszranianiu: (0÷255 min) Czas pomiędzy 
zakończeniem odszraniania a włączeniem wentylatora. 

FCt Delta temperatury włączenia wentylatora (0.0°C ÷ 50.0°C; 0°F ÷ 90°F) Jeśli różnica 
pomiędzy temperaturą parownika a temperatura czujnika mebla/komory jest większa niż 
wartość Fct wentylatory zostaną włączone; 

FSt Temperatura wyłączenia wentylatora: (-50÷110°C; -58÷230°F) ustawienie temperatury 
parownika powyżej której wentylatory sa wyłączone; 

FHy Histereza włączenia wentylatorów: (0.1°C ÷ 25.5°C) (1°F ÷ 45°F) wentylatory zostaną 
powtórnie włączone jeśli osiągnięta będzie temperatura FSt-FHy; 

Fod Czas działania wentylatora po odszranianiu:  (0 ÷ 255 min.) wymusza działanie wentylatora 
przez określony czas po odszranianiu; 

Fon Czas włączenia wentylatorów: (0÷15 min) dla Fnc = C_n lub C_y, (wentylator działa 
równocześnie ze sprężarką) określa długość cyklu włączenia wentylatora gdy sprężarka nie 

pracuje. Dla Fon =0 oraz FoF ≠ 0 wentylatory są wyłączone, dla Fon=0 oraz FoF =0 
wentylatory są zawsze wyłączone. 

FoF Czas wyłączenia wentylatorów: (0÷15 min) dla Fnc = C_n lub C_y, (wentylator działa 
równocześnie ze sprężarką) określa długość cyklu wyłączenia wentylatora gdy sprężarka nie 
pracuje. W Dla Fon =0 oraz FoF ≠ 0 wentylatory są wyłączone, dla Fon=0 oraz FoF =0 
wentylatory są zawsze wyłączone. 

 

WYJŚCIE ANALOGOWE (AnOUT) opcjonalne 
 

trA Tryb regulacji wyjściem PWM: (UAL – rEG – AC) ustala tryb działania wyjścia  PWM jeśli  
CoM jest różne od OA7. UAL= wyjście ma wartość FSA; rEG= wyjście jest regulowane 
algorytmem dla wentylatora opisanym w części dot. Wentylatorów. AC= regulacja grzałek 
przeciw wykraplaniu (wymaga systemu XWEB5000); 

SOA Stała wartość wyjścia analogowego: (0 ÷ 100%) wartość wyjścia jeśli trA=UAL; 
SdP Domyślna wartość punktu rosy: (-55,0÷50,0°C; -67÷122°F) wartość domyślna punktu rosy 

gdy nie ma połączenia z systemem XWEB5000. Tylko dla trA=AC; 
ASr Histereza punktu rosy (trA=AC) / Histereza regulacji wentylatorów (trA=rEG): (-25.5°C ÷ 

25.5°C) (-45°F ÷ 45°F); 
PbA Histereza dla grzałek zapobiegających wykraplaniu: (0.1°C ÷ 25.5°C) (1°F ÷ 45°F) 
AMi Minimalna wartość wyjścia analogowego: (0÷AMA)  
AMA Maksymalna wartość wyjścia analogowego: (Ami ÷ 100) 
AMt Czas cyklu pracy grzałek przeciw wykraplaniu (trA=AC)/ Czas pracy wentylatora z 

prędkością maksymalną (trA=rEG): (0÷255 s)  
 

ALARMY 
 

rAL Czujnik alarmu temperatury: (nP - P1 - P2 - P3 - P4 - P5 – tEr) wybór czujnika dla sygnalizacji 
alarmu temperatury  

ALC Konfiguracja alarmu temperatury: rE = alarmy wysokiej i niskiej temperatury w odniesieniu 
do punktu nastawy; Ab = alarmy wysokiej i niskiej temperatury określone w wartościach 
temperatury. 

ALU Próg alarmu wysokiej temperatury: (ALC= rE, 0 ÷÷÷÷ 50°C lub 90°F / ALC= Ab, ALL ÷ 150°C 
lub 302°F) jeśli ta temperatura jest osiągnięta/przekroczona przez czas ALd sygnalizowany jest 
alarm HA. 

ALL Próg alarmu niskiej temperatury: (ALC = rE , 0 ÷÷÷÷ 50 °C lub 90°F / ALC = Ab , - 55°C lub - 
67°F ÷÷÷÷ ALU) jeśli ta temperatura jest osiągnięta/przekroczona przez czas ALd sygnalizowany 
jest alarm LA. 

AHy Histereza alarmu temperatury: (0.1°C ÷ 25.5°C / 1°F ÷ 45°F)  
ALd Opóźnienie alarmu temperatury: (0÷255 min) czas od wykrycia warunków alarmowych do 

sygnalizowania alarmu.  
dLU Alarm wysokiej temperatury (czujnik odszraniania): (dLL ÷ 150°C lub 302°F) jeśli ta 

temperatura jest osiągnięta/przekroczona przez czas ddA sygnalizowany jest alarm HAd. 
dLL Alarm niskiej temperatury (czujnik odszraniania): ( - 55°C or - 67°F ÷÷÷÷ dLU) jeśli ta 

temperatura jest osiągnięta/przekroczona przez czas ALd sygnalizowany jest alarm Lad. 
dAH Histereza alarmu temperatury (czujnik odszraniania): (0.1°C ÷ 25.5°C / 1°F ÷ 45°F); 
ddA Opóźnienie alarmu temperatury (czujnik odszraniania): (0÷255 min) czas od wykrycia 

warunków alarmowych do sygnalizowania alarmu. 
FLU Alarm wysokiej temperatury (czujnik wentylatora): (FLL ÷ 150°C or 302°F) ) jeśli ta 

temperatura jest osiągnięta/przekroczona przez czas FAd sygnalizowany jest alarm HAF. 
FLL Alarm niskiej temperatury (czujnik wentylatora): (- 55°C or - 67°F ÷÷÷÷ FLU) jeśli ta 

temperatura jest osiągnięta/przekroczona przez czas FAd sygnalizowany jest alarm LAF. 
FAH Histereza alarmu temperatury (czujnik wentylatora): (0.1°C ÷ 25.5°C / 1°F ÷ 45°F); 
FAd Opóźnienie alarmu temperatury (czujnik odszraniania): (0÷255 min) czas od wykrycia 

warunków alarmowych do sygnalizowania alarmu. 
dAO  Opóźnienie alarmu temperatury po uruchomieniu: (0min÷23h 50min) czas od włączenia 

urządzenia w którym alarm temperatury nie jest sygnalizowany. 
EdA  Opóźnienie alarmu temperatury po odszranianiu: (0÷255 min) czas od zakończenia 

odszraniania w którym alarm temperatury nie jest sygnalizowany. 
dot Opóźnienie alarmu temperatury po  otwarciu drzwi:  
Sti Czas do zatrzymania regulacji (tylko XM669K): (0.0÷24.0 godziny: minuty)  jeśli 

regulacja/praca występuje w sposób ciągły przez czas Sti zawór jest zamykany na czas Std 
aby zapobiec oblodzeniu parownika. 

Std Czas zatrzymania (tylko XM669K): (0÷60 min.) określa czas zatrzymania po upłynięciu czasu 
Sti. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat StP. 

WYJŚCIE OPCJONALNE (AnOUT) opcja 
 

OA7 Konfiguracja wyjścia (jeśli CoM=0A7): (CPr - dEF - FAn - ALr - LiG - AUS – db) wybór 
działania wyjścia dla CoM=OA7: CPr= sprężarka; dEF= odszranianie; FAn= wentylator; Alr= 
Alarm; LiG= oświetlenie; AUS= wyjście użytkownika; db= strefa neutralna (nie dostępne dla 
CrE=Y); 

CoM Typ działania wyjścia analogowego:  
• Dla modeli z wyjściem PWM / O.C. ���� PM5= PWM 50Hz; PM6= PWM 60Hz; 

OA7= dwustanowe, może być wyjściem typu Open Collector. 
• Dla modeli z wyjściem 4÷20mA / 0÷10V ���� Cur= wyjście prądowe 4÷20mA; 

wyjście napięciowe tEn= 0÷10V;  
   

WEJŚCIA CYFROWE 
 

i1P Polaryzacja wejścia cyfrowego 1: (cL – oP) CL: aktywacja poprzez zwarcie; OP: aktywacja 
poprzez rozwarcie. 

i1F Funkcja wejścia cyfrowego: (EAL – bAL – PAL – dor – dEF – AUS – LiG – OnF – Htr – FHU 
– ES – Hdy) EAL= alarm zewnętrzny; bAL= poważny alarm zewnętrzny; PAL= presostat; dor= 
otwarcie drzwi; dEF= aktywacja odszraniania; AUS= aktywacja AUX; LiG= włączenie światła; 
OnF= włączenie/wyłączenie sterownika; Htr= zmiana trybu pracy ; FHU= nie używane; ES= 
włączenie oszczędzania energii; Hdy= włączenie funkcji dni wolnych; 

d1d  Opóźnienie/okres liczenia dla alarmu z wejścia cyfrowego: (0÷255 min.) okres czasowy 
zliczania interwencji presostatu dla i1F=PAL. Jeśli I1F=EAL lub bAL (alarmy zewnętrzne), 
“d1d” określa opóźnienie pomiędzy wystąpieniem alarmu a jego zasygnalizowaniem. Jeśli 
i1F=dor wówczas jest to opóźnienie dla alarmu otwarcia drzwi. 

i2P Polaryzacja wejścia cyfrowego 2: (cL – oP) CL: aktywacja poprzez zwarcie; OP: aktywacja 
poprzez rozwarcie. 

i2F Funkcja wejścia cyfrowego 2: (EAL – bAL – PAL – dor – dEF – AUS – LiG – OnF – Htr – 
FHU – ES – Hdy) EAL= alarm zewnętrzny; bAL= poważny alarm zewnętrzny; PAL= presostat; 
dor= otwarcie drzwi; dEF= aktywacja odszraniania; AUS= aktywacja AUX; LiG= włączenie 
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światła; OnF= włączenie/wyłączenie sterownika; Htr= zmiana trybu pracy ; FHU= nie używane; 
ES= włączenie oszczędzania energii; Hdy= włączenie funkcji dni wolnych; 

d2d  Opóźnienie/okres liczenia dla alarmu z wejścia cyfrowego: (0÷255 min.) okres czasowy 
zliczania interwencji presostatu dla i2F=PAL. Jeśli I2F=EAL lub bAL (alarmy zewnętrzne), 
“d2d” określa opóźnienie pomiędzy wystąpieniem alarmu a jego zasygnalizowaniem. Jeśli 
i2F=dor wówczas jest to opóźnienie dla alarmu otwarcia drzwi. 

nPS Liczba załączeń presostatu: (0 ÷15) Ilość interwencji presostatu w czasie “d1d” dla i1F lub 
“d2d” dla i2F, przed sygnalizowaniem alarmu., jeśli osiągnięta została liczba aktywacji nPS 
w czasie d1d lub d2d aby przywrócić normalną pracę należy wyłączyć i ponownie 
włączyć sterownik. 

odc Stan pracy sprężarki I wentylatorów przy otwartych drzwiach:  no = bez zmian; Fan = 
Wyłączenie wentylatora; CPr = wyłączenie sprężarki; F_C = wyłączenie sprężarki i wentylatora.  

rrd Restart wyjść po alarmie doA: no = brak zmiany stanu dla alarmu doA;  yES = wyjścia 
restartowane dla alarmu doA;  

MENU ZEGARA CZASU RZECZYWISTEGO RTC (opcja) 
 

CbP Obecność zegara (n÷y): włączenie/wyłączenie zegara; 
Hur Aktualna godzina (0 ÷ 23 h) 
Min Aktualna minuta (0 ÷ 59min) 
dAY Aktualny dzień (Sun ÷ SAt) 
Hd1 Pierwszy dzień wolny (Sun ÷ nu) ustawienie pierwszego dnia wolnego. 
Hd2 Drugi dzień wolny (Sun ÷ nu) ustawienie drugiego dnia wolnego. 
Hd3 Trzeci dzień wolny (Sun ÷ nu) ustawienie trzeciego dnia wolnego. 
ILE Godzina włączenia oszczędzania energii w dni robocze: (0 ÷ 23h 50 min.) Gdy włączona 

jest funkcja oszczędzania punkt nastawy jest podnoszony o wartość HES wówczas punkt pracy 
= SET+ HES.  

dLE Długość cyklu oszczędzania energii w dni robocze: (0 ÷ 24h 00 min.)  
ISE Godzina włączenia oszczędzania energii w dni wolne. (0 ÷ 23h 50 min.) 
dSE Długość cyklu oszczędzania energii w dni wolne (0 ÷ 24h 00 min.) 
HES Wzrost temperatury dla funkcji oszczędzania energii (-30÷30°C / -54÷54°F) ustala wzrost 

wartości punktu nastawy dla funkcji oszczędzania energii.  
Ld1÷Ld6 Rozpoczęcie odszraniania w dni robocze (0 ÷ 23h 50 min.) Ten parametr ustala moment 

rozpoczęcia zaprogramowanych w ciągu dnia roboczego  cykli odszraniania. Np: gdy Ld2 = 
12.4 wówczas drugie odszranianie rozpocznie się o 12.40 dnia roboczego.  

Sd1÷Sd6 Rozpoczęcie odszraniania w dni wolne (0 ÷ 23h 50 min.) Ten parametr ustala moment 
rozpoczęcia zaprogramowanych w ciągu dnia wolnego  cykli odszraniania.. Np. gdy Sd2 = 3.4 
wówczas drugie odszranianie rozpocznie się o 3.40 dnia wolnego. 

 

OSZCZĘDZANIE ENERGII 
 

ESP Czujnik w trybie oszczędzania energii: (nP - P1 - P2 - P3 - P4 - P5 – tEr). 
HES Wzrost temperatury dla funkcji oszczędzania energii (-30÷30°C / -54÷54°F) ustala wzrost 

wartości punktu nastawy dla funkcji oszczędzania energii. 
PEL Aktywacja funkcji oszczędzania przy wyłączeniu światła: (n÷Y) n= nieaktywna; Y= funkcja 

jest włączana wraz ze zgaszeniem światła i wyłączana wraz z włączeniem światła. 
 

SIEĆ LAN 
 

LMd Synchronizacja odszraniania: y= sterownik wysyła polecenie startu odszraniania do innych 
sterowników w sieci; n= sterownik nie wysyła polecenia odszraniania. 

dEM Synchronizacja końca odszraniania: n= kończone niezależnie; y= koniec odszraniania jest 
zsynchronizowany; 

LSP Synchronizacja punktu pracy w sieci: y= zmiana punktu pracy jednego sterownika powoduje 
taką samą zmianę w innych sterownikach; n= zmiana punktu pracy jednego sterownika 

LdS Synchronizacja wyświetlaczy w sieci: y= wartość wyświetlana przez jeden sterownik 
wysyłana jest to wyświetlaczy innych sterowników; n= każdy sterownik wyświetla pomiar 
własnego czujnika. 

LOF Synchronizacja włączania/wyłączania sterownika: y= polecenie Wł/Wył sterownik wysyłane 
jest do innych sterowników w sieci; n= polecenie Wł/Wył nie jest wysyłane do innych 
sterowników w sieci; 

LLi Synchronizacja włączania/wyłączania oświetlenia: y= polecenie Wł/Wył oświetlenie 
wysyłane jest do innych sterowników w sieci; n= polecenie Wł/Wył oświetlenie nie jest wysyłane 
do innych sterowników w sieci; 

LES Synchronizacja włączania/wyłączania oszczędzania energii: y= polecenie Wł/Wył 
oszczędzania energii wysyłane jest do innych sterowników w sieci; n= polecenie Wł/Wył 
oszczędzania energii nie jest wysyłane jest do innych sterowników w sieci 

LSd Wyświetlanie pomiaru temperatury: y= wyświetlana jest wartość pomiaru z innego 
sterownika z sieci (w którym ustawiono LdS = y); n= wyświetlana jest wartość pomiaru z 
danego sterownika. 

LPP Wyświetlanie pomiaru ciśnienia: n= wyświetlana jest wartość pomiaru z danego sterownika.; 
Y= wyświetlana jest wartość pomiaru z innego sterownika z sieci LAN; 

StM Aktywacja zaworu elektromagnetycznego poprzez LAN: n= nie używane; Y= żądanie 
chłodzenia z sieci LAN aktywuje zawór elektromagnetyczny podłączony do przekaźnika 
sprężarki; 

 

KONFIGURACJA CZUJNIKÓW 
 

P1C Konfiguracja czujnika 1: (nP – Ptc – ntc – PtM) nP= brak; PtC= Ptc;  ntc= Ptc; PtM= Pt1000; 
Ot Kalibracja czujnika 1: (-12.0÷÷÷÷12.0°C/ -21÷÷÷÷21°F) regulacja wartości pomiaru czujnika 1. 
P2C Konfiguracja czujnika 2: (nP – Ptc – ntc – PtM) nP= brak; PtC= Ptc;  ntc= Ptc; PtM= Pt1000; 
OE   Kalibracja czujnika 2: (-12.0÷÷÷÷12.0°C/ -21÷÷÷÷21°F) regulacja wartości pomiaru czujnika 2. 
P3C Konfiguracja czujnika 3: (nP – Ptc – ntc – PtM) nP= brak; PtC= Ptc;  ntc= Ptc; PtM= Pt1000; 
o3 Kalibracja czujnika 3: (-12.0÷÷÷÷12.0°C/ -21÷÷÷÷21°F) regulacja wartości pomiaru czujnika 3. 
P4C Kalibracja czujnika 4: (nP – Ptc – ntc – PtM) nP= brak; PtC= Ptc;  ntc= Ptc; PtM= Pt1000; 
o4 Kalibracja czujnika 4: (-12.0÷÷÷÷12.0°C/ -21÷÷÷÷21°F) regulacja wartości pomiaru czujnika 4. 
P5C Konfiguracja czujnika 5: (nP – Ptc – ntc – PtM – 420 – 5Vr) nP= brak; PtM= Pt1000; 420= 4÷ 

20mA; 5Vr= 0÷5V logarytmiczny; (tylko XM669K) 
o5 Kalibracja czujnika 5: (-12.0÷÷÷÷12.0°C/ -21÷÷÷÷21°F) regulacja wartości pomiaru czujnika 5. (Tylko 

XM669K) 
P6C Konfiguracja czujnika 6: (nP – Ptc – ntc – PtM) nP= brak; PtC= Ptc;  ntc= Ptc; PtM= Pt1000; 

(Tylko XM669K) 
o6 Kalibracja czujnika 6: (-12.0÷÷÷÷12.0°C/ -21÷÷÷÷21°F) regulacja wartości pomiaru czujnika 6. (Tylko 

XM669K) 
 

SERWISOWE – TYLKO DO ODCZYTU 
 

CLt Procentowy czas chłodzenia: czas efektywnego chłodzenia kalkulowany względem czasu 
całkowitego działania sterownika XM600; 

tMd Czas do następnego odszraniania: czas pozostały do startu kolejnego odszraniania jeśli 
wybrano odszranianie w interwałach czasowych. 

LSn Ilość sterowników w sieci LAN  (1 ÷ 5)   
Lan Adres sterownika w sieci LAN  (1 ÷ LSn)  adres sterownika podłączonego do sieci LAN 
Adr  Adres RS485 (1÷247): identyfikuje sterownik w sieci ModBUS 
Rel  Wersja oprogramowania: (tylko odczyt)  
Ptb  Tabela parametrów: (tylko odczyt) nr tabeli nastaw fabrycznych dIXEL. 
Pr2  Dostęp do chronionej listy parametrów (tylko odczyt). 

10. WEJŚCIA CYFROWE 
Sterowniki XM600 posiadają do 2 wejść cyfrowych beznapięciowych (w zależności od modelu). Wejścia 
są konfigurowane parametrem i#F 

10.1 ALARM ZEWNĘTRZNY (EAL) 
Po aktywacji wejścia I upłynięciu czasu “d1d” dla d. i. 1 lub “d2d” dla d. i. 2 sygnalizowany jest alarm 
“EAL”. Status wyjść nie zmienia się. Alarm jest wyłączany po dezaktywacji wejścia cyfrowego. 

10.2 POWAŻNY ALARM ZEWNĘTRZNY (BAL) 
Po aktywacji wejścia I upłynięciu czasu “d1d” dla d. i. 1 lub “d2d” dla d. i. 2 sygnalizowany jest alarm 
“BAL”. Wyjścia są wyłączane. Alarm jest wyłączany po dezaktywacji wejścia cyfrowego. 

10.3 PRESOSTAT (PAL) 

Jeśli w czasie “d1d” dla d. i. 1 lub “d2d” dla d. i. 2 ilość aktywacji presostatu osiągnie wartość “nPS” 
sygnalizowany jest alarm “CA”. Sprężarka i regulacja zostaną wyłączone. Wyłączenie alarmu i powrót 
do regulacji możliwe tylko po wyłączeniu I ponownym włączeniu sterownika. 

10.4 CZUJNIK OTWARCIA DRZWI (dor) 

W zależności od status drzwi i ustawienia parametru “odc” następuje zmiana stany wyjść: no = bez 
zmian; Fan = wyłączenie wentylatora; CPr = wyłączenie sprężarki; F_C = wyłączenie sprężarki i 
wentylatora. Po otwarciu drzwi odliczane jest opóźnienie “d#d”, następnie sygnalizowany jest alarm 
“dA” regulacja jest ponownie uruchamiana po czasie rrd. Alarm jest wyłącza się gdy wejście cyfrowe 
jest nieaktywne. Alarmy temperatur Min i Max są nieaktywne w czasie otwarcia drzwi. 

10.5 ROZPOCZĘCIE ODSZRANIANIA (DEF) 
Aktywacja wejścia cyfrowego spowoduje rozpoczęcie odszraniania (jeśli warunki pracy układu 
chłodniczego na to pozwolą). Powrót do normlanej regulacji możliwe tylko po dezaktywacji wejścia, w 
innym przypadku sterownik będzie czekał do upłynięcia czasu “Mdf”. 

10.6 STEROWANIE OŚWIETLENIEM (LIG) 
Funkcja umożliwia włączenie/wyłączenie oświetlenia zmianą stanu wejścia cyfrowego – np poprzez 
zewnętrzny przełącznik.  

10.7 ZDALNE WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE (ONF) 
Funkcja umożliwia włączenie/wyłączenie sterownika  

10.8 ZMIANA TRYBU DZIAŁANIA (HTR) 
Funkcja umożliwia poprzez zmianę stanu wejścia cyfrowego – zmianę trybu pracy chłodzenie/grzanie 

10.9 FHU – NIE UŻYWANE 
Funkcja nie używana 

10.10 AKTYWACJA OSZCZĘDZANIA ENERGII (ES) 
Aktywacja funkcji oszczędzania energii podwyższającej nastawę punktu pracy z SET na SET+ HES. 
Funkcja aktywna do momentu dezaktywacji wejścia cyfrowego. 

10.11 WEJŚCIE KONFIGUROWANE – FUNKCJE DNI WOLNYCH (HDY) 
Zmiana czasów odszraniania i działania funkcji oszczędzania energii w dni wolne. (Sd1…Sd6) 

10.12 POLARYZACJA WEJŚĆ CYFROWYCH 
W zależności od parametru “I#P” wejście cyfrowe jest aktywne gdy: CL : jest zwarte; OP : gdy jest 
otwarte. 

 

11. INSTALACJA I MONTAŻ 

 

CX660 keyboard przeznaczony jest do montażu na panel 
(tablicę), w otworze o wymiarach 29x71 mm, mocowanie 
dostarczonym uchwytem.. Zakres dozwolonych temperaturę 
pracy: 0÷60 °C. Należy unikać miejsc w których występują silne 
wibracje, gazy powodujące korozję, intensywne zabrudzenie lub 
wysoka wilgotność, te same zalecenia dotyczą czujników 
temperatury. Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza 
przez otwory wykonane w obudowie sterownika. 

 

12. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE 
XM660K/XM669K posiada listwę zacisków dla przewodów o przekroju do 1,6 mm2 przeznaczoną dla 
wszystkich połączeń niskonapięciowych: sieć RS485, sieć LAN, czujniki, wejścia cyfrowe i klawiatura. 
Inne wejścia, zasilanie i przewody przekaźników – złącza wsuwane (5.0 mm). Należy użyć przewodów 
odpornych na działanie wysokiej temperatury, przed podłączeniem przewodów należy upewnić się że 
parametry zasilania są zgodne z danymi określonymi na sterowniku. Przewody czujników należy 
odseparować od przewodów zasilania I przewodów sterowania urządzeniami. Nie wolno przekraczać 
maksymalnej wartości prądu dla danego przekaźnika, dla większych wartości prądu należy użyć 
przekaźników zewnętrznych. UWAGA: maksymalny dozwolony prąd: 16A. 
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12.1 PODŁĄCZENIE CZUJNIKÓW TEMPERATURY 

Czujniki należy montować przewodem do dołu aby zapobiegać dostaniu się wilgoci do czujnika. Ze 
względu na dokładność pomiaru zalecane jest zamontowanie czujnika w miejscu gdzie nie występują 
przepływy powietrza. Czujnik parownika powinien być umieszczony w najzimniejszym miejscu 
parownika, w miejscu gdzie najczęściej powstaje zalodzenie, z dala od grzałek oraz obszarów które 
podczas odszraniania są najcieplejsze na wymienniku.  

13. ZŁĄCZE SZEREGOWE RS485 
Sterownik XM660K/XM669K posiadają złącze szeregowe RS485 pozwalające podłączyć sterownik do 
sieci ModBUS-RTU kompatybilnej z systemem monitoringu dIXEL. 

14. KLUCZ PROGRAMUJĄCY “HOT KEY“ 
W sterownikach XM możliwe jest dokonanie eksportu i importu wartości parametrów pracy zapisanych 
w pamięci. Służy do tego klucz programujący “Hot Key” podłączanego do złącza TTL. 

14.1 IMPORT (Z KLUCZA “HOT KEY” DO STEROWNIKA) 

1. Wyłącz sterownik, podłącz klucz programujący “Hot Key”, następnie włącz sterownik. 
2. Lista parametrów zostanie automatycznie skopiowana z klucza “Hot Key” do pamięci 

sterownika, na wyświetlaczu pojawi się migający komunikat “doL”. Po 10 sek sterownik wznowi 
pracę z nowymi parametrami. Na zakończenie fazy kopiowania na ekranie pojawi się komunikat: 
“end“ oznaczający prawidłowe zakończenie procesu. Komunikat “err” oznacza wystąpienie błędu 
podczas kopiowania.  W takim wypadku należy wyłączyć sterownik, odłączyć klucz programujący 
“Hot key” a następnie powtórzyć całość procesu. 

14.2 EKSPORT (ZE STEROWNIKA DO KLUCZA “HOT KEY”) 

1. Przy włączonym sterowniku, podłącz klucz “Hot key” naciśnij przycisk è; pojawi się komunikat  
"uPL". 

2. Po rozpoczęciu zgrywania parametrów komunikat “uPL” będzie migać. 
3. Odłącz klucz programujący “Hot Key”. 
Na zakończenie procesu sterownik pokaże komunikat:  
 “end “ oznaczający poprawne zakończenie procesu 
 “err” oznaczający błąd zgrywania. Wówczas aby ponowić proces należy nacisnąć przycisk   

“SET”. 

15. SYGNALIZOWANIE ALARMÓW 
 

komunikat przyczyna stan wyjść 
“PON” Klawiatura odblokowana  Bez zmian  
“POF” Klawiatura zablokowana  Bez zmian 
“rst” Kasowanie alarmu  Reset przekaźnika alarmowego 

“nOP” Brak czujnika Sprężarka zgodnie z  “Con” oraz “COF” 
“P1” Błąd pierwszego czujnika Sprężarka zgodnie z  “Con” oraz “COF” 
“P2” Błąd drugiego czujnika Upłynął maks. Czas odszraniania 
“P3” Błąd trzeciego czujnika  Bez zmian  
“P4” Błąd czwartego czujnika  Bez zmian  
“P5” Błąd piątego czujnika Bez zmian  
“P6” Błąd szóstego czujnika Bez zmian  
“HA” Alarm przekroczenia temp. maksymalnej  Bez zmian  
“LA” Alarm przekroczenia temp. minimalnej Bez zmian  
"HAd Za wysoka temp. odszraniania Bez zmian  
"LAd” Za niska temperatura odszraniania Bez zmian  
"FAd” Za niska temperatura odszraniania Bez zmian  
"HAF” Za wysoka temp. wentylatorów Bez zmian  
"LAF” Za wysoka temp. wentylatorów Bez zmian  
"StP” Zatrzymanie regulacji zgodnie z 

nastawami parametrów Sti oraz Std 
Wyłączenie sprężarki i zaworu 

“PAL” Interwencja presostatu  Wyłączenie wszystkich wyjść 
“rtc” Błędna konfiguracja zegara RTC  Bez zmian  
“rtf” Błąd zegara RTC Bez zmian  
“dA” Otwarcie drzwi  Sprężarka i wentylatory zrestartowane zgodnie z rrd 

oraz  odc  
“EA” Alarm zewnętrzny  Bez zmian 
“CA” Poważny alarm zewnętrzny (i#F=bAL) Wyłączenie wszystkich wyjść 
“EE” Błąd EEPROM Wyłączenie wszystkich wyjść 

“LOP” Osiągnięto minimalne ciśnienie pracy  Zależnie od ustawień dML  
“MOP” Osiągnięto maksymalne ciśnienie pracy Zależnie od ustawień dML 
“LSH” Alarm minimalnego przegrzania Zawór zamknięty 
“MSH” Alarm maksymalnego przegrzania Bez zmian 

15.1 ALARM “EE”  
 

Sterowniki dIXEL posiadają wewnętrzny system sprawdzania integralności danych. Alarm “EE” pojawia 
się gdy wystąpi błąd w danych zapisanych w pamięci. Wówczas aktywowany jest przekaźnik alarmowy.  

15.2 WYŁĄCZANIE ALARMÓW 
 

Alarmy czujników : “P1” (błąd czujnika 1), “P2”, “P3”, “P4”, “P5”, “P6”; Alarm wyłączany automatycznie 
po 10 sek od powrotu do normalnej pracy danego czujnika. Przed wymianą czujnika należy sprawdzić 
poprawność podłączenia. Alarmy temperaturowe: “HA”, “LA”, “HAd”, “LAd”, “HAF”, “LAF” kończone są 
automatycznie gdy temperaturę powróci do wartości przedziału pracy lub po rozpoczęciu odszraniania. 
Alarmy zewnętrzne “EAL”, “BAL”  są wyłączane wraz z dezaktywacją wejścia cyfrowego. 

16. DANE TECHNICZNE 
 
Klawiatura CX660  
Obudowa: samogasnące ABS.  
Wymiary: CX660 front 35x77 mm; głębokość 18mm  
Montaż: panel - otwór 29x71 mm  
Indeks ochrony: IP20; Front: IP65  
Pobór mocy: zasilanie z XM600K  

Wyświetlacz: 3 cyfry, czerwone LED, wysokość 14,2 mm; Opcje: buzzer 
 
Moduł sterownika XM Obudowa: 8 DIN  
Podłączenia: Zaciski przewodów ≤ 1,6 mm2 odporny na temperaturę wielowtyk 5.0mm Faston 
 Zasilanie: zależnie od modelu 12Vac – 24Vac - 110Vac ± 10% - 230Vac ± 10% lub 90÷230Vac z 
transformatorem.  
Pobór mocy: 9VA maks.  
Wejścia: do 6 czujników NTC/PTC/Pt1000 
Wejścia cyfrowe: 2 beznapięciowe 
Wyjścia przekaźnikowe: Całkowity prąd:  MAKS. 16A 
Zawór elektromagnetyczny: przekaźnik SPST 8 A, 250Vac  
odszranianie: przekaźnik SPST 16 A, 250Vac  
wentylator: przekaźnik SPST 8 A, 250Vac 
Oświetlenie: przekaźnik SPST 16 A, 250Vac  
Wyjście zaworu EEV: Wyjście a.c. do 30W (Tylko XM669K) 
Wyjścia opcjonalne (w zależności od modelu) (AnOUT): 

• PWM / Open Collector outputs: PWM or 12Vdc max 40mA 
• Wyjście analogowe: 4÷20mA or 0÷10V 

Wyjście szeregowe: RS485 dla ModBUS - RTU oraz LAN 
Gromadzenie danych: w pamięci trwałej (EEPROM). 
Rodzaj pracy: 1B. Stopień zanieczyszczenia: normalny Klasa oprogramowania: A. temperatury 
pracy: 0÷60 °C. 
Temperatury składowania: -25÷60 °C. Wilgotność względna: 20÷85% (bez kondensacji).  
Zakresy pomiaru i regulacji  
 Czujnik NTC: -40÷110°C (-58÷230°F).  
 Czujnik PTC: -50÷150°C (-67 ÷ 302°F) 
 Czujnik Pt1000: -100 ÷ 100°C (-148 ÷ 212°F) 
Rozdzielczość: 0,1 °C lub 1°C lub 1 °F (do wyboru). dokładność (dla temp. 25°C):  ±0,5 °C ±1 0 

17. PODŁĄCZENIA 

17.1 XM660K – WSZYSTKIE NAPIĘCIA ZASILANIA 
 

 

17.2 XM669K – 230/110VAC CEWKA ZAWORU 

 

UWAGA: zworka JMP znajduje się wewnątrz obudowy sterownika. Używane tylko dla 
sterowania zaworem  24Vac. 

17.3 XM669K – 24VAC CEWKA ZAWORU 

 

18. WARTOŚCI USTAWIANE FABRYCZNIE 
 

Ozn. Wart Menu Opis Zakres  

SEt 2.0 - - - Punkt nastawy LS - US 

Regulacja 

Hy 2.0 Pr1 Dyferencjał [0.1°C ÷ 25.5°C] [1°F ÷ 45°F] 

Int 150 Pr1 
Stała całkowania regulacji 
temperatury  0 ÷ 255 s 

CrE n Pr1 Aktywacja regulacji ciągłej n(0) – Y(1) 

LS -30 Pr2 Minimalny punkt nastawy  [-55.0°C ÷ SET] [-67°F ÷ SET] 

US 20 Pr2 Maksymalny punkt nastawy  [SET ÷ 150.0°C] [SET ÷ 
302°F] 
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odS 0 Pr1 
Opóźnienie aktywacji wyjść 
przy uruchomieniu  0 ÷ 255 (min.) 

AC 0 Pr1 Opóźnienie aktywacji 0 ÷ 60 (min.) 

CCt 0.0 Pr2 Długość cyklu pracy ciągłej 0 ÷ 24.0(144)   (hour.10min) 

CCS 2.0 Pr2 
Pkt. nastawy dla cyklu pracy 
ciągłej 

[-55.0°C ÷ 150,0°C] [-67°F ÷ 
302°F] 

Con 15 Pr2 
Czas działania sprężarki przy 
błędzie czujnika 0 ÷ 255 (min.) 

CoF 30 Pr2 
Czas wyłączenia sprężarki przy 
błędzie czujnika 0 ÷ 255 (min.) 

CF °C Pr2 
Jednostki pomiaru: Celsjusz , 
Fahrenheit 

°C(0) - °F(1) 

PrU rE Pr2 Pomiar ciśnienia  rE(0) - Ab(1) 

PMU bAr Pr2 Jednostki pomiaru ciśnienia  bAr(0) – PSI(1) - MPA(2) 

PMd PrE Pr2 
Sposób wyświetlania ciś: Jako 
temp lub jako ciśnienie 

tEM(0) - PrE(1) 

rES dE Pr2 
Rozdzielczość pomiaru (tylko 
°C)  dE(0) - in(1) 

Lod P1 Pr2 Wyświetlacz główny  
nP(0) - P1(1) - P2(2) - P3(3) - 
P4(4) - P5(5) - P6(6) – tEr(7) - 

dEF(8) 

rEd P1 Pr2 Wyświetlacz dodatkowy 
nP(0) - P1(1) - P2(2) - P3(3) - 
P4(4) - P5(5) - P6(6) – tEr(7) - 

dEF(8) 

dLy 0 Pr1 Opóźnienie wyświetlacza 0 ÷ 24.0(144)   (Min.10s) 

rPA P1 Pr1 Czujnik regulacji A 
nP(0) - P1(1) - P2(2) - P3(3) - 

P4(4) - P5(5) 

rPb nP Pr1 Czujnik regulacji B nP(0) - P1(1) - P2(2) - P3(3) - 
P4(4) - P5(5) 

rPE 100 Pr1 
Czujnik wirtualny (temp 
mebla/komory) 0  ÷ 100 (100=rPA, 0=rPb) 

Elektroniczny zawór rozpr ężny 

Fty 404 Pr1 Typ czynnika chłodniczego 
R22(0) - 134(1) - 404(2) - 
407(3) - 410(4) - 507(5) - 

CO2(6) 

SSH 8.0 Pr1 Punkt nastawy przegrzania [0.1°C ÷ 25.5°C] [1°F ÷ 45°F] 

CyP 6 Pr1 Długość cyklu 1 ÷ 15 s 

Pb 5.0 Pr1 
Zakres proporcjonalności 
regulacji przegrzania 

[0.1°C ÷ 60.0 °C] [1°F ÷ 108 
°F] 

rS 0.0 Pr1 
Kalibracja dla regulacji 
przegrzania 

[-12.0°C ÷ 12.0°C] [-12°C ÷ 
12°C] [-21°F ÷ 21°F] 

inC 120 Pr1 
Stała czasowa całkowania 
regulacji przegrzania 

0 ÷ 255 s 

PEO 50 Pr1 
Otwarcie zaworu przy błędzie 
czujnika 0 ÷ 100 

PEd On Pr1 
Opóźnienie zatrzymania dla 
błędu czujnika  0 ÷ 239 s - On(240) 

OPE 85 Pr1 
Otwarcie zaworu przy 
uruchomieniu  0 ÷ 100 

SFd 1.3 Pr1 Długość funkcji uruchomienia  0 ÷ 42.0(252)   (min.10sec) 

OPd 100 Pr1 
Otwarcie zaworu po 
odszranianiu 0 ÷ 100 

Pdd 1.3 Pr1 
Czas trwania funkcji po 
odszranianiu  0 ÷ 42.0(252)   (min.10sec) 

MnF 100 Pr1 
Maksymalne otwarcie zaworu w 
czasie normalnej pracy 

0 ÷ 100 

dCL 0 Pr1 
Opóźnienie zatrzymania 
regulacji zaworu  0 ÷ 255 s 

Fot nu Pr1 Otwarcie wymuszone  0 ÷ 100 - "nu"(101) 

tPP PP Pr2 Typ przetwornika ciśnienia  PP(0) - LAN(1) 

PA4 -0.5 Pr2 
Wartość ciśnienia dla sygnału  
4 mA lub 0V 

BAR : [PrM=rEL] -1.0 ÷ P20       
[PRM=Abs] 0.0 ÷ P20                                              

PSI : [PrM=rEL] -14 ÷ P20          
[PRM=Abs]  0 ÷ P20                                                  

dKP : [PrM=rEL] -10 ÷ P20      
[PRM=Abs] 0 ÷ P20 

P20 11.0 Pr2 
Wartość ciśnienia dla sygnału  
20 mA lub 5V 

BAR : [PrM=rEL] PA4 ÷ 50.0    
[PrM=AbS] PA4 ÷ 50.0                                             

PSI :    [PrM=rEL] PA4 ÷ 725     
[PrM=AbS] PA4 ÷ 725                              

dKP :   [PrM=rEL] PA4 ÷ 500    
[PrM=AbS] PA4 ÷ 500 

LPL -0.5 Pr1 
Ograniczenie niskiego ciśnienia 
dla regulacji przegrzania PA4 ÷ P20 

MOP 11.0 Pr1 Maksymalne ciśnienie pracy LOP ÷ P20 

LOP -0.5 Pr1 Minimalne ciśnienie pracy PA4 ÷ MOP 

dML 30 Pr1 Delta MOP-LOP  0 ÷ 100 

MSH 80.0 Pr1 
Alarm maksymalnego 
przegrzania 

[LSH ÷ 80,0°C]     [LSH ÷ 
144°F] 

LSH 1.0 Pr1 Alarm minimalnego przegrzania  
[0.0 ÷ MSH °C]       [0 ÷ MSH 

°F] 

SHy 0.5 Pr1 Histereza alarmu przegrzania  [0.1°C ÷ 25.5°C] [1°F ÷ 45°F] 

SHd 3.0 Pr1 Opóźnienie alarmu przegrzania 0 ÷ 42.0(252)   (min.10sec) 

FrC 100 Pr1 Stała funkcji odzysku  0 ÷ 100 

Odszranianie 

dPA P2 Pr1 Czujnik odszraniania A nP(0) - P1(1) - P2(2) - P3(3) - 
P4(4) - P5(5) 

dPb nP Pr1 Czujnik odszraniania B nP(0) - P1(1) - P2(2) - P3(3) - 
P4(4) - P5(5) 

dPE 100 Pr1 Wirtualny czujnik odszraniania  0  ÷ 100 (100=dPA, 0=dPb) 

tdF EL Pr1 Typ odszraniania EL(0) - in(0) 

EdF in Pr1 
(Tylko dla modeli z zegarem) 
Wł. odszr.: zegar. lub interwał. rtc(0) - in(1) 

Srt 150 Pr1 Pkt. grzałek odszraniania [-55.0°C ÷ 150°C] [-67°F ÷ 
302°F] 

Hyr 2.0 Pr1 Dyferencjał dla grzałek [0.1°C ÷ 25.5°C] [1°F ÷ 45°F] 

tod 255 Pr1 Czas działania grzałek  0 ÷ 255 (min.) 

dtP 0.1 Pr1 Min. delta dla wł. odszraniania [0.1°C ÷ 50.0°C]     [1°F ÷ 
90°F] 

ddP 60 Pr1 Opóźnienie wł. odszraniania 0 ÷ 60 (min.) 

d2P n Pr1 Odszranianie z 2 czujnikami n(0) – Y(1) 

dtE 8.0 Pr1 
Temp. końca odszraniania 
(czujnik A) 

[-55.0°C ÷ 50.0°C] [-67°F ÷ 
122°F] 

dtS 8.0 Pr1 
Temp. końca odszraniania 
(czujnik B) 

[-55.0°C ÷ 50.0°C] [-67°F ÷ 
122°F] 

idF 6 Pr1 Interwał odszraniania 0 ÷ 120 (hours) 

MdF 30 Pr1 Maks czas odszraniania 0 ÷ 255 (min.) 

dSd 0 Pr1 
Opóźnienie odszr po 
uruchomieniu  0 ÷ 255 (min.) 

dFd it Pr1 Wyświetlacz podczas odszr. rt(0) - it(1) - SEt(2) - dEF(3) 

dAd 30 Pr1 Opóź. wyświetlania temp. 0 ÷ 255 (min.) 

Fdt 0 Pr1 Czas ociekania  0 ÷ 255 (min.) 

dPo n Pr1 
Odszranianie przy 
uruchomieniu n(0) – Y(1) 

dAF 0.0 Pr1 
Opóźnienie odszr. po cyklu 
pracy ciągłej 

0 ÷ 24.0(144)    (hours.10min) 

Wentylatory 

FPA P2 Pr1 Czujnik wentylatora A nP(0) - P1(1) - P2(2) - P3(3) - 
P4(4) - P5(5) 

FPb nP Pr1 Czujnik wentylatora B 
nP(0) - P1(1) - P2(2) - P3(3) - 

P4(4) - P5(5) 

FPE 100 Pr1 Wirtualny czujnik wentylatora  0  ÷ 100 (100=FPA, 0=FPb) 

FnC O-n Pr1 Tryb pracy wentylatora  C-n(0) - O-n(1) - C-y(2) - O-
y(3) 

Fnd 10 Pr1 Opóźnienie went po odszr  0 ÷ 255 (min.) 

FCt 10 Pr1 Delta temp dla wł wentylatora [0.0°C ÷ 50.0°C] [0°F ÷ 90°F] 

FSt 2.0 Pr1 Temp wył wentylatora  [-55.0°C ÷ 50.0°C] [-67°F ÷ 
122°F] 

FHy 1.0 Pr1 Histereza wył wentylatora  [0.1°C ÷ 25.5°C] [1°F ÷ 45°F] 

Fod 0 Pr1 
Czas aktywności wentylatora 
po odszranianiu 

0 ÷ 255 (min.) 

Fon 0 Pr1 Czas wł. wentylatora 0÷15 (min.) 

FoF 0 Pr1 Czas wył. wentylatora 0÷15 (min.) 

trA UAL Pr2 Tryb regulacji PWM UAL(0) - rEG(1) - AC(2) 

SOA 80 Pr2 Stała prędkość wentylatora AMi ÷ AMA 

SdP 30.0 Pr2 Domyślna wart.pkt.rosy  [-55.0°C ÷ 50.0°C] [-67°F ÷ 
122°F] 

ASr 1.0 Pr2 
Histereza wentylatora 
/histereza pkt.rosy 

[-25.5°C ÷ 25.5°C] [-45°F ÷ 
45°F] 

PbA 5.0 Pr2 
Zakres proporcjonalności dla 
modulacji  [0.1°C ÷ 25.5°C] [1°F ÷ 45°F] 

AMi 0 Pr2 Min wart wyjścia analogowego 0 ÷ AMA 

AMA 100 Pr2 
Maks wart wyjścia 
analogowego AMi ÷ 100 

AMt 200 Pr2 Czas pracy went z prędk.maks. 0 ÷ 255 s 

Alarmy 

rAL P1 Pr1 Czujnik alarmu temperatury nP(0) - P1(1) - P2(2) - P3(3) - 
P4(4) - P5(5) - tEr(6) 

ALC Ab Pr1 Konfiguracja alarmu temp. rE(0) - Ab(1) 

ALU 10 Pr1 Alarm wysokiej temperatury 
[0.0°C ÷ 50.0°C o ALL ÷ 

150.0°] [0°F ÷ 90°F o ALL ÷ 
302°F] 

ALL -30 Pr1 Alarm niskiej temperatury 
[0.0°C ÷ 50.0°C  o  -55,0°C ÷ 
ALU]    [0°F ÷ 90°F  o   -67°F 

÷ ALU°F] 

AHy 1.0 Pr1 Histereza alarmu temperatury [0.1°C ÷ 25.5°C] [1°F ÷ 45°F] 
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ALd 15 Pr1 Opóźnienie alarmu temperatury 0 ÷ 255 (min.) 

dLU 150 Pr2 
Alarm wysokiej temp (czujnik 
odszraniania)  dLL ÷ 150.0° or dLL ÷ 302°F 

dLL -55 Pr2 
Alarm niskiej temp (czujnik 
odszraniania) 

-55,0°C ÷ dLU or  -67°F ÷ dLU 

dAH 1.0 Pr2 
Histereza alarmu temperatury 
(czujnik odszraniania) [0.1°C ÷ 25.5°C] [1°F ÷ 45°F] 

ddA 15 Pr2 
Opóźnienie alarmu temperatury 
(czujnik odszraniania) 0 ÷ 255 (min.) 

FLU 150 Pr2 
Alarm wysokiej temp (czujnik 
wentylatora)  FLL ÷ 150.0° or FLL ÷ 302°F 

FLL -55 Pr2 
Alarm niskiej temp (czujnik 
wentylatora) 

-55,0°C ÷ FLU or  -67°F ÷ FLU 

FAH 1.0 Pr2 
Histereza alarmu temperatury 
(czujnik wentylatora) [0.1°C ÷ 25.5°C] [1°F ÷ 45°F] 

FAd 15 Pr2 
Opóźnienie alarmu temperatury 
(czujnik wentylatora) 0 ÷ 255 (min.) 

dAo 1.3 Pr1 
Opóźnienie alarmu temperatury 
przy uruchomieniu  0 ÷ 24.0(144)    (hours.10min) 

EdA 30 Pr1 
Opóźnienie alarmu temperatury 
po odszranianiu 

0 ÷ 255 min 

dot 15 Pr1 
Opóźnienie alarmu temperatury 
po otwarciu drzwi  0 ÷ 255 min 

Sti 1.3 Pr2 Czas do zatrzymania regulacji  "nu"(0) ÷ 24.0(144)    
(hour.10min) 

Std 3 Pr2 Czas zatrzymania  1 ÷ 255 min 

oA7 ALr Pr2 
Konfiguracja wyjścia (jeśli 
CoM=oA7) 

CPr(0) - dEF(1) - FAn(2) - 
ALr(3) - LiG(4) - AUS(5) - 

db(6) - OnF(7) 

CoM Cur Pr2 
Typ działania wyjścia 
analogowego  

CUr(0) - tEn(1) - PM5(2) - 
PM6(3) - oA7(4) 

Wejścia cyfrowe   

i1P cL Pr1 Polaryzacja wejścia cyfr. 1 OP(0) - CL(1) 

i1F dor Pr1 Konfiguracja wejścia cyfr. 1 

EAL(0) - bAL(1) - PAL(2) - 
dor(3) - dEF(4) - AUS(5) -
LiG(6) - OnF(7) - Htr(8) - 

FHU(9) - ES(10) - Hdy(11) 

d1d 15 Pr1 
Opóźnienie aktywacji wejścia 
cyfrowego 1 0 ÷ 255 (min.) 

i2P cL Pr1 Polaryzacja wejścia cyfr. 2 OP(0) - CL(1) 

i2F LiG Pr1 Konfiguracja wejścia cyfr. 2 

EAL(0) - bAL(1) - PAL(2) - 
dor(3) - dEF(4) - AUS(5) -
LiG(6) - OnF(7) - Htr(8) - 

FHU(9) - ES(10) - Hdy(11) 

d2d 5 Pr1 
Opóźnienie aktywacji wejścia 
cyfrowego 2 

0 ÷ 255 (min.) 

nPS 15 Pr1 Liczba załączeń presostatu 0 ÷ 15 

OdC F-C Pr1 
Sprężarka i wentylator przy 
otwartych drzwiach  

no(0) - FAn(1) - CPr(2) - F-
C(3) 

rrd 30 Pr1 Restart wyjść po alarmie  0 ÷ 255 (min.) 

  Zegar   

CbP Y Pr1 Obecność zegara n(0) – Y(1) 

Hur - - - Pr1 Aktualna godzina  - - - 

Min - - - Pr1 Aktualna minuta  - - - 

dAY - - - Pr1 Aktualny dzień Sun(0) - SAt(6) 

Hd1 nu Pr1 Pierwszy dzień wolny Sun(0) - SAt(6) - nu(7) 

Hd2 nu Pr1 Drugi dzień wolny Sun(0) - SAt(6) - nu(7) 

Hd3 nu Pr1 Trzeci dzień wolny  Sun(0) - SAt(6) - nu(7) 

ILE 0.0 Pr1 
Start oszczędzania energii w 
dzień roboczy  0 - 23.5(143)   (hours.10min) 

dLE 0.0 Pr1 
Czas oszczędzania energii w 
dzień roboczy 0 ÷ 24.0(144)    (hours.10min) 

ISE 0.0 Pr1 
Start oszczędzania energii w 
dzień wolny  0 - 23.5(143)   (hours.10min) 

dSE 0.0 Pr1 
Czas oszczędzania energii w 
dzień wolny 0 ÷ 24.0(144)    (hours.10min) 

HES 0.0 Pr1 
Wzrost temperatury dla 
oszczędzania energii 

[-30.0°C ÷ 30.0°C] [-54°F ÷ 
54°F] 

Ld1 nu Pr1 
Start pierwszego odszraniania 
w dzień roboczy 

0.0 ÷ 23.5(143) - nu(144)    
(hours.10min) 

Ld2 nu Pr1 
Start drugiego odszraniania w 
dzień roboczy 

Ld1 ÷ 23.5(143) - nu(144)    
(hours.10min) 

Ld3 nu Pr1 
Start trzeciego odszraniania w 
dzień roboczy 

Ld2 ÷ 23.5(143) - nu(144)    
(hours.10min) 

Ld4 nu Pr1 
Start czwartego odszraniania w 
dzień roboczy 

Ld3 ÷ 23.5(143) - nu(144)    
(hours.10min) 

Ld5 nu Pr1 
Start piątego odszraniania w 
dzień roboczy 

Ld4 ÷ 23.5(143) - nu(144)    
(hours.10min) 

Ld6 nu Pr1 
Start szóstego odszraniania w 
dzień roboczy 

Ld5 ÷ 23.5(143) - nu(144)    
(hours.10min) 

Sd1 nu Pr1 
Start pierwszego odszraniania 
w dzień wolny 

0.0 ÷ 23.5(143) - nu(144)    
(hours.10min) 

Sd2 nu Pr1 
Start drugiego odszraniania w 
dzień wolny 

Sd1 ÷ 23.5(143) - nu(144)    
(hours.10min) 

Sd3 nu Pr1 
Start trzeciego odszraniania w 
dzień wolny 

Sd2 ÷ 23.5(143) - nu(144)    
(hours.10min) 

Sd4 nu Pr1 
Start czwartego odszraniania w 
dzień wolny 

Sd3 ÷ 23.5(143) - nu(144)    
(hours.10min) 

Sd5 nu Pr1 
Start piątego odszraniania w 
dzień wolny 

Sd4 ÷ 23.5(143) - nu(144)    
(hours.10min) 

Sd6 nu Pr1 
Start szóstego odszraniania w 
dzień wolny 

Sd5 ÷ 23.5(143) - nu(144)    
(hours.10min) 

Oszczędzanie energii 

ESP P1 Pr1 
Czujnik w trybie oszczędzania 
energii 

nP(0) - P1(1) - P2(2) - P3(3) - 
P4(4) - P5(5) - tEr(6) 

HES 0.0 Pr1 
Wzrost temperatury dla 
oszczędzania energii 

[-30.0°C ÷ 30.0°C] [-54°F ÷ 
54°F] 

PEL n Pr1 
Aktywacja oszczędzania energii 
przy wyłączeniu światła n(0) – Y(1) 

Sieć L.A.N.  

LMd y Pr2 Synchronizacja odszraniania n(0) – Y(1) 

dEM y Pr2 
Synchronizacja końca 
odszraniania n(0) – Y(1) 

LSP n Pr2 Synchronizacja pkt nastawy  n(0) – Y(1) 

LdS n Pr2 
Synchronizacja wyświetlaczy 
(temperatura przez LAN) n(0) – Y(1) 

LOF n Pr2 Synchronizacja WŁ/WYŁ n(0) – Y(1) 

LLi y Pr2 Synchronizacja oświetlenia  n(0) – Y(1) 

LES n Pr2 
Synchronizacja oszczędzania 
energii n(0) – Y(1) 

LSd n Pr2 Wyświetlanie pomiaru temp. n(0) – Y(1) 

LPP n Pr2 Wyświetlanie pomiaru ciśnienia n(0) – Y(1) 

StM n Pr2 Aktywacja zaworu poprzez LAN n(0) – Y(1) 

Konfiguracja czujników  

P1C NtC Pr2 P1 konfiguracja  nP(0) - Ptc(1) - ntc(2) - PtM(3) 

ot 0.0 Pr2 P1 kalibracja  [-12,0°C ÷ 12,0°C]   [-21°F ÷ 
21°F] 

P2C NtC Pr2 P2 konfiguracja nP(0) - Ptc(1) - ntc(2) - PtM(3) 

oE 0.0 Pr2 P2 kalibracja [-12,0°C ÷ 12,0°C]   [-21°F ÷ 
21°F] 

P3C NtC Pr2 P3 konfiguracja nP(0) - Ptc(1) - ntc(2) - PtM(3) 

o3 0.0 Pr2 P3 kalibracja 
[-12,0°C ÷ 12,0°C]   [-21°F ÷ 

21°F] 

P4C NtC Pr2 P4 konfiguracja nP(0) - Ptc(1) - ntc(2) - PtM(3) 

o4 0.0 Pr2 P4 kalibracja [-12,0°C ÷ 12,0°C]   [-21°F ÷ 
21°F] 

P5C 420 Pr2 P5 konfiguracja nP(0) - Ptc(1) - ntc(2) - PtM(3) 
- 420(4) - 5Vr(5) 

o5 0.0 Pr2 P5 kalibracja 
[-12,0°C ÷ 12,0°C]   [-21°F ÷ 

21°F] 

P6C PtM Pr2 P6 konfiguracja nP(0) - Ptc(1) - ntc(2) - PtM(3) 

o6 0.0 Pr2 P6 kalibracja [-12,0°C ÷ 12,0°C]   [-21°F ÷ 
21°F] 

Serwisowe  

CLt - - - Pr1 Procentowy czas chłodzenia (tylko odczyt) 

tMd - - - Pr1 
Czas do następnego 
odszraniania 

(tylko odczyt) 

LSn - - - Pr1 Ilość sterowników w sieci LAN 1 ÷ 8 (tylko odczyt) 

LAn - - - Pr1 Adres sterownika w sieci LAN 1 ÷ 247 (tylko odczyt) 

  Inne   

Adr 1 Pr1 Adres Modbus  1 ÷ 247 

rEL - - - Pr1 Wersja oprogramowania (tylko odczyt) 

Ptb - - - Pr1 Tabela parametrów  (tylko odczyt) 

Pr2 - - - Pr1 Dostęp do menu PR2 (tylko odczyt) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


