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1. UWAGI OGÓLNE

1.1 PROSZĘ PRZECZYTAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM INSTALACJI  

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

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

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

konieczności powiadamiania, zachowując tą samą niezmienną funkcjonalność produktu.

1.2  UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

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

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

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

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

do “Dixell S.r.l. (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
Moduł XEV22D jest przeznaczony do sterowania różnymi krokowymi, elektronicznymi zaworami 
rozprężnymi. XEV22D pozwala na regulację przegrzania (SH) czynnika krążącego w układzie 
chłodniczym urządzenia optymalizując wydajność i działanie parownika w zależności od warunków 
zewnętrznych lub obciążenia termicznego instalacji. Moduł XEV22D posiada dwa wejścia dla 
czujników, jedno dla przetwornika ciśnienia sygnału 4 do 20mA lub 0 do 5V, kolejne dla czujników 
temperatury NTC-EU, NTC-US lub Pt1000. 
Złącze LAN pozwala na przesyłanie danych o ciśnieniu do innych modułów XEV pozwalając na użycie 
tylko jednego czujnika ciśnienia w układzie z wieloma parownikami. 
Moduł posiada również dwa wejścia cyfrowe konfigurowane, pierwsze z nich to wejście beznapięciowe 
drugie może pracować z wysokim napięciem co ułatwia podłączenie sygnału żądania chłodzenia. 
Na ekranie modułu można wyświetlić: wartość przegrzania (SH), stopień otwarcia zaworu, lub wartości 
pomiaru z czujników, klawiatura umożliwia programowanie parametrów działania bez koniczności 
używania dodatkowego wyposażenia. 
Złącze RS 485 pozwala na podłączenie sterownika XEV22D do systemu monitoringu. 

3. CZUJNIKI DLA  XEV22D

3.1 PP07, PP11, PP30: 4÷20MA PRZETWORNIKI CIŚNIENIA  

NAZWA DŁUGOŚĆ 
PRZEWODU 

ZAKRES POMIARU  KOD DIXELL 

PP07  2,0MT  -0,5+7bar rel FE  BE009302 00 
PP11  2,0MT  -0,5+7bar rel FE BE009302 07 
PP30  2,0MT  0+307bar rel FE  BE009302 04  

3.2 CZUJNIKI MONTOWANE NA RURZE NP4-67 LUB PMP4-67  

Czujniki NP4-67 (NTC) lub PMP4-67 (PT1000)  
Mogą być użyte do pomiaru temperatury na linii 
ssawnej dla pomiaru temperatury na wylocie z 
parownika/wymiennika ciepła. 

Czujnik NP4-67 - kod BN609001 52 - 1.5MT NTC 
Zakres pomiaru:  -40+110°C, przewód 1,5mt 
Czujnik PMP4-67 - kod BZ609001 53 - 1.5MT 
Pt1000 Zakres pomiaru:  -70+110°C, przewód 1,5mt

4. PODŁĄCZENIE
Moduł posiada odłączany terminal zacisków śrubowych do podłączenia przewodów o przekroju do 
2,5mm2. Należy używać przewodów odpornych na działanie wysokiej temperatury. Przed 
podłączeniem przewodów należy upewnić się, że parametry elektryczne są zgodne z podanymi dla 
modułu. Przewody czujników należy odseparować od przewodów zasilania i przewodów zasilających 
inne urządzenia. Nie wolno przekraczać maksymalnej wartości prądu dla każdego z przekaźników, w 
przypadku konieczności podłączenia większego obciążenia należy użyć odpowiedniego przekaźnika 
zewnętrznego. 

4.1 UWAGI OGÓLNE  

Przed podłączeniem przewodów należy upewnić się, że parametry elektryczne są zgodne z podanymi 
dla modułu. Przewody czujników należy odseparować od przewodów zasilania i przewodów 
zasilających inne urządzenia.  

4.2 SCHEMAT POŁĄCZEŃ  

4.3 WYTYCZNE DLA PODŁĄCZENIA 

ELEMENT PODŁĄCZANY  SUGEROWANY PRZEWÓD  
Czujnik analogowy i wejście 
cyfrowe  

AWG 22-2 SHIELDED, E.I. BELDEN #8761  

Sieć Rs-485 AWG 22-2 SHIELDED, E.I. BELDEN #8761  
Przetwornik ciśnienia  AWG 22-2 SHIELDED, E.I. BELDEN #8761  
Zawór krokowy  Użyj przewodu producenta o długości , nie większej niż 10m  
Zasilanie i zawór  Maksymalny dopuszczalny rozmiar to: 14 AWG (2 mm2) 

4.4 MONTAŻ CZUJNIKA TEMPERATURY  

Sposób montażu czujnika temperatury pokazano 
na rysunku obok. Czujnik powinien być 
zamontowany między 00 a 1800 na poziomym 
odcinku rury.  

4.5 PODŁĄCZENIE CZUJNIKÓW  

4.5.1 Uwagi ogólne 

Czujnik ciśnienia (4 - 20mA lub logarytmiczny): Należy przestrzegać polaryzacji. Przy używaniu 
terminali należy upewnić się czy nie zawierają elementów mogących spowodować zwarcie lub 
zakłócenia o wysokiej częstotliwości. W celu ograniczenia zakłóceń należy użyć przewodu 
ekranowanego z ekranem podłączonym do uziemienia. 

Czujnik temperatury: zalecane jest zamontowanie czujnika temperatury na wylocie z parownika wraz 
z jego odpowiednim zaizolowaniem tak aby mierzył temperaturę gazu na wylocie z wymiennika ciepła. 



Przetworniki ciśnienia PP07 PP11, 
PP30, 4÷20mA:  

Ustaw parametr: tPP = 420. 

podłączenie:  
Przewód brązowy (+) do zacisku 19;  
Przewód biały  (-) do zacisku 20 

Przetworniki logarytmiczne PPR15 
PPR30 (0.5÷4.5Vdc) 
Ustaw parametr: tPP = 5U 

Podłącz:  
Przewód brązowy (+) do zacisku 18;  
Przewód biały  (in) do zacisku 20;  
Przewód zielony (gnd) do zacisku 21 

Czujniki temperatury:  
Ustaw parametr: 
ttE = NTC: (NTC 10K) lub  
ttE = Pt1: (Pt1000) lub   
ttE = nCP: (NTC-US 10K) 

Podłącz czujnik do zacisków 13-14 

4.6 PODŁĄCZENIE KONFIGUROWANEGO WEJŚCIA CYFROWEGO  

Regulacja wartości przegrzania jest wykonywana tylko gdy wejście cyfrowe chłodzenia jest aktywne. 
Wejście można aktywować poprzez: 

- wejście cyfrowe 1, zestykiem beznapięciowym  
Użyj zacisków (14-15), ustaw parametr i1F=CCL, polaryzacja jest określana parametrem i1P. 

- wejście cyfrowe 2, zestykiem napięciowym  
Użyj zacisków (8-9), ustaw parametr i2F=CCL, polaryzacja jest określana parametrem i1P. 

Zwykle wejście cyfrowe jest połączone z termostatem lub włącznikiem aktywującym. 

T= Termostat ( lub włącznik) 
V= Zawór krokowy (mono lub bi 
polarny)  
P1= Czujnik temperatury (PT1000 lub 
NTC lub NTC-US) 
P2= Przetwornik ciśnienia 4..20mA lub 
logarytmiczny (0-5Vdc). 

4.7 PODŁĄCZENIE ZASILANIA 

Zasilanie: XEV22D jest zasilany napięciem 24Vac/dc. 
Należy użyć transformatora klasy 2o mocy 20VA np: TF20D 
Transformator należy podłączyć do zacisków 11-12. 

4.8 KONFIGURACJA ZAWORU 

4.8.1 Przed podł ączeniem zaworu 
- ZAWSZE PODŁĄCZAJ LUB ODŁĄCZAJ ZAWÓR, GDY MODUŁ NIE JEST ZASILANY 
ELEKTRYCZNIE 
- ZAWÓR NALEŻY SKONFIGUROWAĆ W MODULE XEV22D PRZED JEGO PODŁĄCZENIEM  

1. PRZED PODŁĄCZENIEM, aby uniknąć problemów należy przed podłączeniem zaworu 
skonfigurować poprawnie odpowiednie parametry. 

2. Maksymalna odległość pomiędzy sterownikiem XM a zaworem nie może przekroczyć 10m. aby
uniknąć problemów należy użyć przewodu ekranowanego o przekroju większym lub równym
0,325mm2 (AWG22). 

3. Wybierz typ silnika (Parametr tEU), sprawdź czy dany zawór jest dostępny w wartościach 
parametru tEP opisanych w tabeli poniżej:

tEP LSt 
(kroki*10) 

uSt 
(kroki*10) 

CPP 
(mA*10) 

CHd 
(mA*10) 

Sr 
(kroki/s) 

tEu 
(bip/unip) 

HSF 
(pół/pełn.) 

1 Danfoss ETS-25/50 7 262 10 10 300 bP pełn 
2 Danfoss ETS-100 10 353 10 10 300 bP pełn 
3 Danfoss ETS-250/400 11 381 10 10 300 bP pełn 
4 Sporlan SEI 0.5-11 0 159 16 5 200 bP pełn 
5 Sporlan SER 1.5-20 0 159 12 5 200 bP pełn 
6 Sporlan SEI 30 0 319 16 5 200 bP pełn 
7 Sporlan SER(I) G,J,K 0 250 12 5 200 bP pełn 
8 Sporlan SEI 50 0 638 16 5 200 bP pełn 
9 Sporlan SEH(I) 100 0 638 16 5 200 bP pełn 
10 Sporlan SEH(I) 175 0 638 16 5 200 bP pełn 
11 Emerson EX4-EX5-EX6 5 75 50 10 500 bP pełn 
12 Emerson EX7 10 160 75 25 500 bP pełn 
13 Emerson EX8 500 10 260 80 50 500 bP pełn 
14 Emerson EX3 4 33 0 0 50 uP pół 

Ograniczenie odpowiedzialności  
Wszystkie nastawy wstępne zostały określone na podstawie dokumentacji dostępnych w momencie 
wprowadzania modułu na rynek, patrz dane poniżej: 

Danfoss: 
-  DKRCC.PD.VD1.C6.02 / 520H8021 @ Danfoss A/S (AC-MCI / sw), 2014-07 

Sporlan:  
-  92008 / Biuletyn 100-20 
-  RACE katalog 100-20-3 EDEV-2/UK - 02/2013 

Emerson 
-  FC-TD/ EX4-8 Lipiec 2008 

W każdym przypadku nastawy wstępne zostały dokonane zgodnie z instrukcja producenta danego 
zaworu aktualna na okres wprowadzenia modułu na rynek.  
Dixell nie bierze żadnej odpowiedzialności za zmiany dokonane i wprowadzone do instrukcji przez 
producenta danego zaworu.  

4.8.2 Ręczne ustawienie zaworu  
Aby ręcznie ustawić zawór, należy przestrzegać poniższej procedury: 
a. Ustaw tEP=0
b. Następnie ustaw parametry: LSt, USt, Sr, CPP, CHd zgodnie z instrukcja producenta zaworu.

4.9 PODŁĄCZENIE ZAWORU  

4.9.1 ZACISKI DLA PODŁ ĄCZENIA ZAWORU 

ZAWORY Z PRZEWODEM 4-ŻYŁOWYM (BIPOLARNY) 

numer zacisku ALCO EX 
SPORLAN 
SEI-SEH 

DANFOSS 
ETS 

4 NIEBIESKI BIAŁY CZARNY 
2 BRĄZOWY CZARNY BIAŁY 
3 CZARNY CZERWONY CZERWONY 
1 BIAŁY ZIELONY ZIELONY 

ZAWORY Z PRZEWODEM 5-6-ŻYŁOWYM (UNIPOLARNY) 

numer zacisku 
EMERSON 

EX3 
SPORLAN SAGINOMIYA 

4 NIEBIESKI POMARAŃCZOWY POMARAŃCZOWY 

2 CZARNY CZERWONY CZERWONY 

3 BRĄZOWY ŻÓŁTY ŻÓŁTY 

1 BIAŁY CZARNY CZARNY 

5 – wspólny SZARY SZARY SZARY 

PO WYKONANIU POŁĄCZEŃ NALEŻY WYŁĄCZYĆ I WŁĄCZYĆ PONOWNIE STEROWNIK XEV 
W CELU ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNIEJ POZYCJI ZAWORU. 

4.10 CAŁKOWITA MOC MAKSYMALNA  

XEV22D może być łączony z wieloma zaworami krokowymi, w poniższej tabeli określone są 
maksymalne wartości prądów silnika sterującego pracą zaworu. Dixell zaleca użycie transformatora 
TF20D. 

UWAGA: moc elektryczna zaworu nie jest tożsama z jego wydajnością chłodniczą. Przed 
podłączeniem silnika zaworu należy zapoznać się z instrukcją techniczną silnika, przeczytaj instrukcję 
dostarczona przez producenta zaworu i sprawdź maksymalny prąd pracy silnika czy nie przekracza 
wartości opisanych w poniższej tabeli. 

TY
P 

ZA
O

W
R

U
 BIPOLARNY 

(4 żyły) 
prąd maksymalny 0.9A 

UNIPOLARNY 
(5-6 żył) 

prąd maksymalny 0.33A 

4.11 SIEĆ SZEREGOWA RS485  

Wszystkie modele modułu mogą być podłączone do systemu nadzoru i monitoringu XWEB3000. Jeśli 
Mod=Std używany jest standardowy protokół modBUS-RTU, jeśli Mod=Adu wymagana jest biblioteka 
XWEB. Ostatnia konfiguracja umożliwia nadanie tego samego adresu dla termostatu podającego 
żądanie chłodzenia dla XEV. Wówczas możliwe jest zredukowanie liczby koniecznych adresów. 

4.12 PODŁĄCZENIE XEC SUPERCAP (BATERII PODTRZYMUJĄCEJ) 

XEC Supercap została zaprojektowana do użycia z produktami Dixell (XM678D, XEV, IEV I inne); w 
celu zapewnienia zamknięcia zaworu w przypadku przerwy zasilaniu.  

!!!!! WAŻNE !!!!! 
XEC Supercap oraz XEV22D  muszą być zasilane oddzielnymi transformatorami; 
nieprzestrzeganie tej reguły może doprowadzić do uszkodzenia XEC Supercap i/lub podłączonego 
XEV22D.  

Podłączenia  

XEV22D XEC  
zacisk 31 (+) zacisk 4 (12Vdc) 
zacisk 30 (gnd) zacisk 3 (gnd) 



5. PANEL  
 

 

 
 

 
Wyświetlanie wartości i zmiana punktu pracy. W trybie programowania wybór 
parametru I zatwierdzenie wprowadzonych zmian. 

% Wciśnij aby na klika sekund wyświetlić procentową wartość otwarcia zaworu 0..100%  
PRB Wciśnij aby na kilka sekund wyświetlić wartość ciśnienia. 

 

Wciśnięcie spowoduje wyświetlenie wartości pomiarów z czujników.  
W trybie programowania przesuwanie listy parametrów lub zwiększanie wartości 
wybranego parametru.  

 
W trybie programowania przesuwanie listy parametrów lub zmniejszanie wartości 
wybranego parametru. 

 

KOMBINACJE PRZYCISKÓW 

 +  Zablokowanie lub odblokowanie klawiatury  

 +  Przejście do trybu programowania 
 

 

5.1 XEV22D LEDS 

Na ekranie znajdują się świecące symbole. Ich znaczenie opisuje tabela poniżej: 
 

DIODA DZIAŁANIE FUNKCJA  

 WŁ alarm niskiego ciśnienia  

 WŁ alarm maksymalnego ciśnienia pracy  

 WYŁ Zawór jest całkowicie zamknięty  

 MIGANIE Zawór zmienia położenie 

 WŁ Zawór jest całkowicie otwarty  

 MIGANIE Komunikacja sieci szeregowej  

 WYŁ Brak komunikacji sieci szeregowej  

 WŁ Alarm przegrzania  

6. INTERFEJ UŻYTKOWNIKA  

6.1 MENU SZYBKIEGO DOSTĘPU (PODCZAS PRACY) 

2) Naciśnij przycisk UP. 
3) Zmienne dostępny w menu szybkiego dostępu:  

a. CLP Procentowe żądanie chłodzenia  
b. tP1 Temperatura czujnika 1  
c. PPr Ciśnienie z przetwornika 2  
d. tP2 Temperatura ssania przeliczona z wartości ciśnienia 
e. SH Przegrzanie 
f. StH Punkt pracy przegrzania 
g. oPP   Procentowe otwarcie zaworu. 
h. d1S   Status wejścia beznapięciowego  
i. d2S   Status wejścia napięciowego VAC 

4) Przewijanie listy parametrów przyciskami UP lub DOWN 
5) Naciśnij SET aby wyświetlić wartość tylko do odczytu. Aby zmienić wartość parametru naciśnij 

SET. 
6) Aby wyjść z menu szybkiego dostępu naciśnij przyciski SET+UP lub odczekaj (około 3 minuty). 
 
UWAGA: JEŚLI REGULACJA NIE JEST AKTYWNA POJAWI SIĘ KOMUNIKAT “PMP”. 

6.2 JAK: WYŚWIETLIĆ WARTOŚĆ PUNKTU PRACY 

1) Naciśnij przycisk SET aby wyświetlić wartość punktu  pracy. 
2) Aby powrócić do wyświetlania temperatury odczekaj około 5s lub ponownie wciśnij SET. 

6.3 JAK: ZMIENIĆ WARTOŚĆ PUNKTU PRACY  

Aby zmienić wartość punktu pracy należy: 
1) Nacisnąć przycisk SET aby wyświetlić aktualną wartość punktu pracy 
2) Użyć UP lub DOWN aby zmienić wartość 
3) Nacisnąć SET aby zapisać nowo wprowadzoną wartość 

6.4 JAK: PRZEJŚĆ DO MENU PARAMETRÓW “PR1” 

 

Aby przejść do poziomu “Pr1”: 
1) Naciśnij SET+ DOWN przez około 3 sek. 
2) Na ekranie pojawi się pierwszy parametr z 

menu Pr1 

6.5 JAK: PRZEJŚĆ DO MENU PARAMETRÓW “PR2” 

Aby przejść do poziomu “Pr2”: 
1. Przejdź do menu “Pr1”. 
2. Wybierz parametr “Pr2” i naciśnij SET. 
3. Pojawi się komunikat “PAS” następnie migające cyfry: “0--” 
4. Wprowadź “321” przyciskami UP lub DOWN następnie naciśnij SET 

6.6 JAK: ZMIENIĆ WARTOŚĆ PARAMETRU 

 

Aby zmienić wartość parametru: 
1. Przejdź do trybu programowania 

naciskając jednocześnie SET oraz 
DOWN przez około 3s. 

2. Wybierz żądany parametr. 
3. Naciśnij SET aby wyświetlić jego wartość. 
4. Użyj UP lub DOWN aby zmienić wartość. 
5. Naciśnij SET aby zachować zmiany I przejść do następnego parametru.  
 
Aby wyjść: naciśnij SET + UP lub odczekaj 30s prze wciskania przycisków. 
UWAGA: zmiany zostają zachowane nawet jeśli wyjście nastąpiło w wyniku upłynięcia czasu bez 
wciskania jakichkolwiek przycisków.  

7. LISTA PARAMETRÓW 
 
UWAGA: ciśnienia są podawana jako absolutne lub względne w zależności od ustawienia 
parametru PrM. 
 

REGULACJA 

FtY Typ czynnika chłodniczego: typ czynnika użytego w instalacji. Jest to podstawowy 
parametr poprawności działania systemu.  
W tabeli poniżej opisano czynniki z jakimi może działać moduł XEV22D oraz ich 
temperatury pracy. 
 
OZNACZENIE CZYNNIK ZAKRES PRACY  
R22   r22  -50-60°C/-58÷120°F 
134  r134A -70-60°C/-94÷120°F 
404  r404A -50-60°C/-58÷120°F 
47A r407A -50-60°C/-58÷120°F 
410  r410 -50-60°C/-58÷120°F 
507  r507 -70-60°C/-94÷120°F 
47C r407C -50-60°C/-58÷120°F 
47F  r407F -50-60°C/-58÷120°F 

290  r290 – Propan -50-60°C/-58÷120°F 
CO2 r744  - Co2 -50-60°C/-58÷120°F 
450 r450A -45-60°C/-69÷120°F 
513 r513   -45-60°C/-69÷120°F 
448 r448A -45-60°C/-69÷120°F 
449 r449A -45-60°C/-69÷120°F 

rEt Czas reakcji (1÷100s; 0 = automatyczny dobór czasu) opóźnienie regulacji pozycji zaworu. 
Czas pomiędzy żądaniem zmiany pozycji zaworu a rozpoczęciem zmiany.  
EI 
Dla rEt = 1  zawór zmienia pozycję w  sposób ciągły 
Dla rEt = 10 zawór zmienia pozycję co 10s,  
Dla rEt = 0 czas reakcji jest liczony automatycznie w zależności od zmian wartości SH.  
Zakres zmian: 6÷60s,  

PEo Procentowe otwarcie zaworu na wypadek awarii czujnika: (0 do 100%) jeśli wystąpi 
błąd działania czujnika zawór będzie otwarty zgodnie z wartością parametru PEo przez 
czas określony parametrem PEd. 
Jeśli PEO jest różny od 0 oznacza że chłodzenie będzie działać nawet w przypadku błędu 
czujnika, ponieważ gdy moduł nie może obliczyć wartości przegrzania, wówczas zawór jest 
otwarty zgodnie z parametrem PEo(procentowo). 

PEd Opóźnienie zatrzymania regulacji przy błędzie czujnika: (0 do 239sec; 240=On=bez 
limitu) jeśli czas trwania błędu czujnika jest większy PEd, zawór zamknie się całkowicie i 
pojawi się komunikat “Pf”. Dla PEd=on, zawór jest otwarty zgodnie z wartością PEo aż do 
usunięcia błędu. 

tEU Typ silnika krokowego: (UP; bP) pozwala na ustawienie typu zaworu.  
UP = zawór unipolarny;  
bP = zawór bipolarny.  
!!!!! UWAGA !!!!!  
Ten parametr należy ustawić przed podłączeniem zaworu. 

tEP Wstępnie zdefiniowane zawory: (0 to 14) 
 

 MODEL 
LSt 

(kroki*10) 
uSt 

(kroki*10) 
CPP 

(mA*10) 
CHd 

(mA*10) 
Sr 

(kroki/s) 
tEu 

(bip/unip) 
HSF 

(pół/pełn.) 
1 Danfoss ETS-25/50 7 262 10 10 300 bP pełn 
2 Danfoss ETS-100 10 353 10 10 300 bP pełn 
3 Danfoss ETS-250/400 11 381 10 10 300 bP pełn 
4 Sporlan SEI 0.5-11 0 159 16 5 200 bP pełn 
5 Sporlan SER 1.5-20 0 159 12 5 200 bP pełn 
6 Sporlan SEI 30 0 319 16 5 200 bP pełn 
7 Sporlan SER(I) G,J,K 0 250 12 5 200 bP pełn 
8 Sporlan SEI 50 0 638 16 5 200 bP pełn 
9 Sporlan SEH(I) 100 0 638 16 5 200 bP pełn 
10 Sporlan SEH(I) 175 0 638 16 5 200 bP pełn 
11 Emerson EX4-EX5-EX6 5 75 50 10 500 bP pełn 
12 Emerson EX7 10 160 75 25 500 bP pełn 
13 Emerson EX8 500 10 260 80 50 500 bP pełn 
14 Emerson EX3 4 33 0 0 50 uP pół 
 
 
 



Ograniczenie odpowiedzialności  
Wszystkie nastawy wstępne zostały określone na podstawie dokumentacji dostępnych w 
momencie wprowadzania modułu na rynek, patrz dane poniżej: 
Danfoss: 

-  DKRCC.PD.VD1.C6.02 / 520H8021 @ Danfoss A/S (AC-MCI / sw), 2014-07 
Sporlan:  

-  92008 / Biuletyn 100-20 
-  RACE katalog 100-20-3 EDEV-2/UK - 02/2013 

Emerson 
-  FC-TD/ EX4-8 Lipiec 2008 

W każdym przypadku nastawy wstępne zostały dokonane zgodnie z instrukcja producenta 
danego zaworu aktualna na okres wprowadzenia modułu na rynek.  
Dixell nie bierze żadnej odpowiedzialności za zmiany dokonane i wprowadzone do 
instrukcji przez producenta danego zaworu.  

Ręczne ustawienie zaworu  
Aby ręcznie ustawić zawór, należy przestrzegać poniższej procedury: 
a. Ustaw tEP=0 
b. Następnie ustaw parametry: LSt, USt, Sr, CPP, CHd zgodnie z instrukcja producenta 

zaworu. 
HF
S 

Rodzaj ruchu silnika: (HAF-pół; FUL-pełny) 
• HAF = pół kroku. Ustawienie dla zaworu unipolarnego. 
• FUL = pełny krok. Ustawienie dla zaworu bipolarnego. 

LSt Minimalna ilość kroków: (0 do USt (*10)) określa minimalna ilość kroków. Przy tej ilości 
kroków zawór powinien być zamknięty. Konieczne jest zapoznanie się z dokumentacją 
producenta aby poprawnie ustawić. Jest to minimalna ilość kroków pozwalająca na 
pozostanie w zalecanym zakresie pracy.  
!!!!! UWAGA !!!!! po zmianie tego parametru konieczne jest ponowne zainicjowanie 
pracy zaworu. Urządzenie wykonuje tą procedurę automatycznie i przywraca 
normalną pracę po zakończeniu programowania.  

USt Maksymalna ilość kroków: (LSt do 800 (*10)) określa maksymalną ilość kroków.  Przy tej 
ilości kroków zawór powinien być otwarty. Konieczne jest zapoznanie się z dokumentacją 
producenta aby poprawnie ustawić. Jest to maksymalna ilość kroków pozwalająca na 
pozostanie w zalecanym zakresie pracy. !!!!! UWAGA !!!!! po zmianie tego parametru 
konieczne jest ponowne zainicjowanie pracy zaworu. Urządzenie wykonuje tą 
procedurę automatycznie i przywraca normalną pracę po zakończeniu 
programowania.  

ESt Dodatkowe kroki faza zamknięcia: (0 do 255 (*10)) określa ilość dodatkowych kroków 
zamknięcia które są wykonywane przy zamykaniu zaworu podczas uruchamiania w celu 
zapewnienia zamknięcia zaworu. 

Sr Prędkość: (10 do 600 kroków/sek) maksymalna ilość kroków na sekundę pozwalająca na 
utrzymanie precyzji regulacji (=pominięcie kroków). Zalecane jest pozostanie przy nastawie 
prędkości maksymalnej. 

CP
P 

Prąd fazy (tylko zawory bipolarne): (0 do 100 (*10mA)) maksymalny prąd fazy 
wykorzystywany do sterowania zaworu tylko zawory bipolarne. 

CH
d 

Prąd fazy zatrzymania  (tylko zawory bipolarne): (0 do 100 (*10mA)) jest prąd fazy gdy 
zawór jest zatrzymany przez więcej niż 4 minuty. Parametr używany tylko dla zaworów 
bipolarnych. 

oPE Procentowe otwarcie początkowe: (0 do 100%) procentowe otwarcie zaworu podczas 
uruchamiania oraz podczas fazy po ociekaniu. Czas trwania jest określony parametrem 
SFd. 

SFd Czas trwania funkcji uruchomienia: (0.0 do 42min 00s, zmiana co 10s) określa czas 
trwania funkcji uruchomienia  oraz czas trwania fazy po odszranianiu . Podczas tej fazy 
alarmy są nie aktywne.  

dty Cykl pilotowy: (2-10dec/sec) aby osiągnąć końcową pozycję zaworu, zawór jest w ruchu 
przez czas Ton i jest zatrzymany przez czas Tof, gdzie czasy Ton i Tof są definiowane:. 
Ton= dty/10s 
Toff= (1-dty/10)s 
Uwaga: dla dty=10  funkcja ta jest nieaktywna. 
Dla zaworów bipolarnych, podczas fazy Toff używany jest prąd jak dla fazy konserwacji.  

Mn
F 

Maksymalne procentowe otwarcie podczas normalnej pracy: (0 do 100%) określa 
maksymalne otwarcie podczas regulacji. 

FoP Otwarcie wymuszone (procentowe): (0 do 100; nU) jeśli FoP=nU zawór pracuje zgodnie 
z algorytmem regulacji. Jeśli FoP jest inny niż nU zawór pozostaje przy otwarciu 
określonym parametrem FoP. Ta funkcja jest przydatna podczas uruchamiania instalacji lub 
podczas przeprowadzania czynności serwisowych.  

PARAMETRY PI  (wykwalifikowany personel) 

AMS 

Aktywacja samoregulacji SH: parametr aktywuje samoregulacje wartości SH 
no = regulacja standardowa przy użyciu parametrów PID  (Pb, rS, inC, dFC) 
yES = samoregulacja, sterownik reguluje SH automatycznie, zmieniając nastawy 
parametrów PID 

Atu  
Określenie minimalnego STABILNEGO przegrzania (No; yES) ten parametr 
aktywuje poszukiwanie minimalnej wartości stabilnego przegrzania. Najmniejsza 
zalecana wartość to LSH+2°C 

Pb 

Zakres regulacji:  
(0.1 do 50.0°C; 1 do 90°F)  
PI – zakres regulacji. Zalecana 
jest wartość powyżej 5°C. 

 

rS 

Przesunięcie zakresu:  
(-12.0 do 12.0°C; -21 do 21°F) 
PI pozwala na przesunięcie 
zakresu regulacji PI. Dla rS=0 
Zakres jest pomiędzy [SEt do 
SEt+Pb]. 

 
inC Stała czasowa całkowania: (0 do 255s) PI stała czasowa całkowania. 
dFc Stała czasowe różniczkowania (0 do 255s) PID stała czasowa różniczkowania. 

PARAMETRY CZUJNIKÓW 

tPP Typ przetwornika ciśnienia: (420; 5V; LAn) ustala typ użytego przetwornika ciśnienia . 
420 = 4 do 20mA ; 5V = przetwornik logarytmiczny 0 do 5V; LAn = sygnał o ciśnieniu 
pochodzi od innego moduły XEV. 

LPP Aktywacja przekazania wartości ciśnienia przez LAN: (n; Y) jeśli LPP=Y wartość 
odczytanego ciśnienia jest przekazywana siecią LAN. Tylko jeden moduł w sieci LAN 
może mieć LPP=Y. 

PA4 Wartość dla 4mA lub dla 0V: (-1.0 do P20 bar; -14 do P20 psi) wartość ciśnienia 
mierzonego przetwornikiem dla wartości 4mA lub dla 0V (w zależności od parametru 
PrM). 

P20 Wartość dla 20mA lub dla 5V: (PA4 do 50.0 bar; PA4 do 725 psi) wartość ciśnienia 
mierzonego przetwornikiem dla wartości 20mA lub dla 5V (w zależności od parametru 
PrM). 

oPr Kalibracja czujnika ciśnienia: -12.0 do 12.0 bar; -174 do 174 psi. 
ttE Typ czujnika temperatury dla obliczenia SH  ( 13-14)  (PtM; ntC) określa typ użytego 

czujnika:  
PtM = czujnik PT1000  
ntC = czujnik NTC 10K. 
CtC = NTC-US. 

otE Kalibracja czujnika temperatury: -12.0 do 12.0°C; -21 do 21°F. 

WEJŚCIA CYFROWE  

i1P Wejście cyfrowe 1 (beznapięciowe) polaryzacja wejścia cyfrowego: (cL, oP) CL = 
aktywne gdy zamknięte; oP = aktywne gdy otwarte. 

i1F Wejście cyfrowe 1 (beznapięciowe) funkcja wejścia cyfrowego: (CCL, rL) CCL = 
żądanie chłodzenia;  
rL = wejście cyfrowe aktywuje przekaźnik 

d1d Wejście cyfrowe 1 (beznapięciowe) opóźnienie aktywacji: (0 do 255 min) to 
opóźnienie jest używane jest tylko dla konfiguracji jako rL. 

i2P Wejście cyfrowe 2 (napięciowe) polaryzacja wejścia cyfrowego: (CL, oP) CL = 
aktywne gdy zamknięte; oP = aktywne gdy otwarte. 

i2F Wejście cyfrowe 2 (napięciowe) funkcja wejścia cyfrowego: (CCL, rL) CCL = 
żądanie chłodzenia;  
rL = wejście cyfrowe aktywuje przekaźnik 

d2d Wejście cyfrowe 2 (napięciowe)  opóźnienie aktywacji: (0 to 255 min)  to opóźnienie 
jest używane jest tylko dla konfiguracji jako rL. 

ALARMY 

dAo Opóźnienie alarmu po wznowieniu regulacji: (0.0 do 42min 00s, zmiana co 10s) 
czas pomiędzy aktywacją wejścia cyfrowego (skonfigurowanego jako CCL) a 
sygnalizowaniem alarmu. Alarm LSH jest zawsze sygnalizowany również w czasie tego 
opóźnienia.  

tdA Typ alarmów sygnalizowanych przekaźnikiem: (ALL, SH, PrE, di) ALL = wszystkie 
alarmy; SH = alarm przegrzania; PrE = alarm ciśnienia; di = aktywacja tylko gdy 
wejście cyfrowe skonfigurowane jako rL jest aktywne. 

LPL Limit niskiego ciśnienia dla regulacji przegrzania: (PA4 do P20 bar; PA4 do P20 
psi) gdy ciśnienie spadnie do wartości LPL, dalsza regulacja jest przeprowadzana ze 
stałą wartością ciśnienia LPL. Gdy ciśnienie powróci do wartości wyższych od LPL, 
jego wartość jest używana do regulacji (w zależności od parametru PrM). 

MoP Maksymalne ciśnienie pracy: (LoP do P20bar; LoP do P20 psi) jeśli ciśnienie ssania 
przekroczy wartość maksymalną, pojawi się alarm LED  (w zależności od 
parametru PrM). 

LoP Minimalne ciśnienie pracy: (LoP do P20bar; LoP do P20 psi) jeśli ciśnienie ssania 
przekroczy wartość minimalną, pojawi się alarm LED  (w zależności od parametru 
PrM). 

PHY Histereza alarmu ciśnienia: (0.1 do 5.0 bar, 1 do 72 psi) histereza wyłączenia alarmu 
ciśnienia 

dML Delta MoP-LoP: (0 to 100%) gdy pojawi się alarm MoP zawór będzie zamykany o 
wartość dML co każdą sekundę MoP podczas gdy aktywny jest alarm MoP. Gdy LoP 
zawór będzie otwierany o wartość dML co każdą sekundę w czasie gdy aktywny jest 
alarm LoP . 

MSH Alarm maksymalnej wartości przegrzania: (LSH do 80.0°C; LSH do 144°F) gdy 
przegrzanie przekroczy tą wartość pojawi się alarm  SHd. 

LSH Alarm minimalnej wartości przegrzania: (0.0 do MSH°C; 0 do MSH°F) gdy 
przegrzanie spadnie poniżej tej wartości pojawi się alarm SHd. 

SHY Histereza alarmu przegrzania: (0.0 do 25.5°C; 1 do 77°F) histereza wyłączenia 
alarmu przegrzania. 

SHd Opóźnienie aktywacji alarmu przegrzania: (0 do 255 s) czas opóźnienia 
sygnalizowania alarmu przegrzania  SHd. 

tdS Indeks stabilności ciśnienia  (0-240s). Wartość używana do obliczenia SH jest 
średnią wartością ciśnienia w czasie tdS. 
Wartości sugerowane: 
tdS: 5-10 dla wymienników ciepła lub agregatów skraplających 
tdS: 1-6 for supermarket 

tdt Indeks stabilności temperatury (0-240s). Wartość używana do obliczenia SH jest 
średnią wartością temperatury w czasie tdt. 
Sugerowane wartości pomiędzy: 1-3  

WYŚWIETLACZ 



Lod Wartość wyświetlana: (SH; PEr; P1; P2) SH = przegrzanie; PEr  = procentowe 
otwarcie zaworu; P1 = zmierzona wartość temperatury; P2 = ciśnienie zmierzone 
czujnikiem P2. 

CF Jednostki pomiaru temperatury: (°C; °F) °C = stopnie Celsjusza; °F =  stopnie 
Fahrenheita. UWAGA: po zmianie jednostek miary konieczne jest ponowne 
nastawienie parametrów pracy.  

PMU Jednostki pomiaru ciśnienia: (bAr, PSi) bAr = bar; PSi = psi. UWAGA: po zmianie 
jednostek miary konieczne jest ponowne nastawienie parametrów pracy. 

rES Rozdzielczość (tylko °C): (dE; in) dE = wartości dziesiętne; in = wartości całkowite 
PrM Tryb wizualizacji ciśnienia: (rEL; AbS) rEL = ciśnienie względne; AbS = ciśnienie 

absolutne. Od tego parametru zależą wszystkie parametry ciśnienia. 
CLP Procentowe żądanie chłodzenia (tylko odczyt): wyświetlenie żądania chłodzenia  
tP1 Wartość czujnika temperatury (tylko odczyt): wartość pomiaru z czujnika P1. 
PPr Wartość czujnika ciśnienia (tylko odczyt): wartość pomiaru z czujnika ciśnienia. 

Parametr zależy od parametru PrM. 
tP2 Temperatura z P2 (tylko odczyt): temperatura obliczeniowa pochodząca od wartości 

ciśnienia. 
SH Wartość przegrzania 

STH Punkt pracy przegrzania 
oPP Otwarcie procentowe (tylko odczyt): aktualne otwarcie zaworu wyrażone w 

procentach. 
d1S Stan wejścia beznapięciowego (tylko odczyt): status wejścia beznapięciowego. 
d2S Stan wejścia napięciowego (tylko odczyt): status wejścia napięciowego. 
Adr Adres sieciowy RS485 : (1 do 247) identyfikuje sterownik w sieci ModBUS 

kompatybilnej z systemem monitoringu. 
Mod ModBus: (AdU; Std) AdU = (Tylko dla systemu XWEB) w takim wypadku XEV i 

sterownik termostatyczny sa oddzielnymi urządzeniami (wymagają biblioteki dla 
XWEB); Std = dla użycia XEV w trybie działania samodzielnego, w takim przypadku 
używany jest standardowy protokół  Modbus-RTU. 

Ptb Mapa parametrów: (tylko odczyt) definiuje fabryczną mapę parametrów. 
rEL Wersja oprogramowania: (tylko odczyt) pokazanie wersji oprogramowania. 
Pr2 Drugi poziom menu. 

8. WYMUSZENIE OTWARCIA 
Jeśli to konieczne, możliwe jest wymuszenie otwarcia poprzez zmianę parametru FoP. Np: poprzez 
nastawienie FoP=50zawór zajmie położenie w połowie skali (zakresu ruchu). Aby wyłączyć tą funkcję 
należy ustawić parametr FoP=nU (wartość fabryczna). Otwarcie zaworu jest aktywne tylko gdy 
aktywne jest wejście cyfrowe CCL. 

9. UŻYCIE HOT-KEY 

9.1 KOPIOWANIE KONFIGURACJI (STEROWNIK ���� HOTKEY) 

1) Zaprogramuj sterownik według wymaganej konfiguracji. 
2) Przy włączonym sterowniku podłącz klucz HOT-KEY i naciśnij przycisk UP pojawi się 

komunikat “uPL” następnie migający komunikat “End”. 
3) Naciśnij SET komunikat “End” przestanie migać. 
4) WYŁĄCZ sterownik i odłącz HOT-KEY. Włącz sterownik ponownie. 
 
NOTE: jeśli pojawi się komunikat “Err” oznacz że wystąpił błąd. Naciśnij przycisk UP w celu 
powtórzenia operacji lub odłącz HOT-KEY aby przerwać. 

9.2 WGRYWANIE KONFIGURACJI (HOTKEY ���� STEROWNIK) 

1) Wyłącz sterownik. 
2) Podłącz zaprogramowany HOT-KEY do złącza 5-PIN i włącz sterownik. 
3) Lista parametrów znajdująca się na HOT-KEY będzie automatycznie skopiowana do pamięci 

sterownika. Podczas tej operacji na ekranie pojawi się migający komunikat “doL” , następnie 
pojawi się migający komunikat “End”. 

4) Po 10 sek sterownik rozpocznie prace z nowymi parametrami.  
5) Odłącz HOT-KEY. 
UWAGA: komunikat “Err” w przypadku wystąpienia błędu programowania. W takim wypadku naeży 
ponownie wcisnąć przycisk UP jeśli chcesz powtórzyć programowanie lub wyjść klucz HOT-KEY aby 
przerwać. 

10. WYŚWIETLANE KOMUNIKATY  
KOM. PRZYCZYNA WYJŚCIA 

“PMP” 
 Brak aktywnych wejść cyfrowych skonfigurowanych jako 
CCL  

Zawór zamknięty  

“PF” Upłynął czas Ped regulacja jest zatrzymana 
Zawór zamknięty po czasie PEd. 
Błąd czujnika 

“P1” Błąd czujnika temperatury Zgodnie z PEo oraz PEd. 
“P2” Błąd przetwornika ciśnienia  Zgodnie z PEo oraz PEd. 

“HSH” Alarm wysokiej wartości przegrzania Przez PI 
“LSH” Alarm niskiej wartości przegrzania  Zawór zamknięty  
“LPL” Limit niskiego ciśnienia  Patrz parametr LPL 
“MoP” Maksymalne ciśnienie pracy  Patrz parametr dML 
“LoP” Minimalne ciśnienie pracy  Patrz parametr dML  
“StF” Aktywna funkcja uruchomienia  Patrz parametr SFd  
“StP” Regulacja zatrzymana przez Std lub Sti Zawór zamknięty  
“EE” Błąd pamięci  - 

10.1 WYŁĄCZENIE ALARMU  

Alarmy czujników “P1”, “P2” rozpoczynają się w klika sekund po wystąpieniu błędu czujnika; kończone 
są automatycznie po przywróceniu normalnej pracy czujnika. Przed wymianą czujnika należy 
sprawdzić jego podłączenie. Alarmy “HSH”, “LSH”, “MoP” and “LoP” sa kończone automatycznie po 
przywróceniu normalnych wartości parametrów pracy. 
Sterownik posiada wewnętrzny moduł sprawdzania integralności pamięci. Alarm “EE” pojawia się gdy 
wystąpi błąd w pamięci wewnętrznej – wezwij serwis. 

11. DANE TECHNICZNE 
Materiał obudowy: samogasnąca ABS. 
Obudowa: 4 moduły DIN 70x135mm ze złączami żeńskimi i męskimi; głębokość 60mm. 
Montaż: na szynie DIN RAIL (3). 
Indeks ochrony : IP20. 

Podłączenia: śrubowy terminal zacisków dla przewodów ≤ 2.5 mm2 . 
Zasilanie: 24Vac/dc ±10%. 
Pobór mocy przy podłączonym zaworze: 20VA max. 
Wyświetlacz: trzy cyfrowy z ikonami, czerwony LEDs, wysokość   14.2 mm.  
Wejścia:  1 czujnik temperatury:  

PT1000 : -50 do 110°C (-58 do 230°F). 
NTC: -40 do 110°C (-40 do 230°F). 

1 przetwornik ciśnienia:  4 do 20mA lub 0 do 5V. 
Wejścia cyfrowe:  1 beznapięciowe. 

1 napięciowe. 
Wyjścia dla zaworów: dla zaworów bipolarnych lub unipolarnych. 
Gromadzenie danych: w pamięci nie ulotnej (EEPROM). 
Typ działania: 1B.  
Stopień zanieczyszczenia: normalny  
Klasa oprogramowania: A. 
Temperatury pracy: 0 do 55°C (32 do 131°F). 
Temperatury składowania: -25 do 60°C (-13 do 140°F).  
Wilgotność względna: 20 do 85% (bez kondensacji). 
Rozdzielczość:  0.1°C lub 1°F.  
Precyzja przy 25°C (77°F): ±0.7°C ±1. 

12. WARTOŚCI STANDARDOWE  

symbol opis zakres 
fabrycz

nie 
poziom 

FtY Rodzaj czynnika 
R22; 134; 404; 407;  

410; 507; Co2 
404 Pr2 

PEo 
Otwarcie procentowe w przypadku 
błędu czujnika 

0 do 100 % 1 Pr2 

PEd 
Opóźnienie zatrzymania regulacji w 
przypadku błędu czujnika 

0 do 239 s; on 50 Pr2 

tEU Typ silnika krokowego  uP; bP On Pr2 
tEP Automatyczna konfiguracja zaworu  0 do 10 bP Pr2 
HFS Typ sterowania HAF; FUL 0 Pr2 
LSt Minimalna liczba kroków 0; USt (*10) FUL Pr2 
USt Maksymalna liczba kroków  LSt do 800 (*10) 0 Pr2 
ESt Dodatkowe kroki w fazie zamykania  0 do 255 (*10) 0 Pr2 
Sr Prędkość  10 do 600 kroków/s 0 Pr2 

CPP Prąd na fazę (tylko zawory bipolarne) 0 do 100 (*10mA) 10 Pr2 

CHd 
Prąd blokady na fazę (tylko zawory 
bipolarne) 

0 do 100 (*10mA) 0 Pr2 

oPE Procentowe otwarcie początkowe  0 do 100 % 0 Pr2 

SFd Czas trwania funkcji startu  
0.0 do 42min 00s, 

zmiana co 10s  
80 Pr2 

MnF Maksymalne, procentowe otwarcie  0 do 100 % 100 Pr2 
FoP Czas wymuszonego otwarcia 0 do 100 %; nU nu Pr2 

PARAMETRY PI (wykwalifikowany personel) 

AMS Aktywacja regulacji samo adaptującej 
SH 

Nie, Tak n Pr2 

SSH Punkt pracy – przegrzanie  Nie, Tak n Pr2 

Pb Zakres regulacji  
[0.1 do 50.0°C]  

[1 do 90°F] 
12 Pr2 

rS Przesunięcie regulacji  
[-12.0 do 12.0°C]   

[-21 do 21°F] 
0.0 Pr2 

inC Stała czasowa całkowania 0 do 255 s 180 Pr2 
dFC Stała czasowa różniczkowania  0 do 255 s 2 Pr2 

PARAMETRY CZUJNIKÓW  
tPP Typ przetwornika ciśnienia  420; 5V; LAn  420 Pr2 

LPP 
Aktywacja przesłania pomiaru ciśnienia 
przez sieć LAN 

Nie; Tak n Pr2 

PA4 
Wartość czujnika dla 4mA lub dla 0V (w 
zależności od parametru PrM) 

 [-1.0 do P20 bar] 
[-14 do P20 psi] 

-0.5 Pr2 

P20 
Wartość czujnika dla 20mA lub dla 5V 
(w zależności od parametru PrM) 

[ PA4 do 50.0 bar] 
[PA4 do 725 psi] 

11 Pr2 

oPr Kalibracja czujnika ciśnienia  
[-12.0 do 12.0 bar] 
[-174 do 174 psi] 

0.0 Pr2 

ttE Typ czujnika temperatury ntC(0) - PtM(1) - nCP(2) PtM Pr2 

otE Kalibracja czujnika temperatury  
[-12.0 do 12.0°C]  

[-21 do 21°F] 
0,0 Pr2 

WEJŚCIA CYFROWE 
i1P Polaryzacja wejścia beznapięciowego  CL; oP cL Pr2 
i1F Funkcja wejścia beznapięciowego  CCL; rL CCL Pr2 

d1d 
Wejście cyfrowe 1 (beznapięciowe) – 
opóźnienie aktywacji  

0 do 255 min 0 Pr2 

i2P 
Polaryzacja wejścia cyfrowego 
napięciowego  

CL; oP cL Pr2 

i2F 
Funkcja wejścia cyfrowego 
napięciowego  

CCL, rL CCL Pr2 

d2d 
Wejście cyfrowe 2 (napięciowe) 
opóźnienie aktywacji 

0 do 255 min 0 Pr2 

ALARMY 

dAo 
Opóźnienie alarmu po przywróceniu 
regulacji  

0.0 do 42min 00s, res. 
10s  

10.0 Pr2 

tdA 
Typ alarmu sygnalizowanego przez 
przekaźnik  

ALL; SH; PrE; Di ALL Pr2 

bon Aktywacja sygnału dźwiękowego  Nie; Tak n Pr2 
tbA Wyłączenie przekaźnika alarmowego  Nie; Tak n Pr2 

LPL 
Dolny limit ciśnienia dla regulacji 
wartości przegrzania (w zależności od 
parametru PrM) 

[PA4 do P20 bar]  
[PA4 do P20 psi] 

-0.5 Pr2 

MoP 
Maksymalne ciśnienie pracy (w 
zależności od parametru PrM) 

[LoP do P20 bar]  
[LoP do P20 psi] 

11.0 Pr2 

LoP Minimalne ciśnienie pracy (w [PA4 do MoP bar]  -0.5 Pr2 



zależności od parametru PrM) [PA4 do MoP psi] 

PHy Histereza alarmu ciśnienia  
[0.1 do 5.0 bar]  

[1 do 72 psi] 
0.2 Pr2 

dML Delta MoP-LoP 0 do 100% 5 Pr2 

MSH 
Alarm maksymalnej wartości 
przegrzania 

[LSH do 80.0°C]  
[LSH do 176°F] 

80.0 Pr2 

LSH Alarm niskiej wartości przegrzania  
[0.0 do MSH°C] 
[0 do MSH°F] 

2.5 Pr2 

SHY Histereza regulacji przegrzania  
[0.1 do 25.5°C]  

[1 do 77°F] 
0,5 Pr2 

SHd 
Opóźnienie aktywacji alarmu 
przegrzania  

0 do 255 s 30 Pr2 

WYŚWIETLACZ 
tdS Indeks stabilności ciśnienia  0-240s 5 Pr2 
tdt Indeks stabilności temperatury  0-240s 3 Pr2 
Lod Wyświetlacz lokalny  SH; PEr; P1; P2 SH Pr2 
CF Jednostki pomiaru temperatury  °C; °F °C Pr2 

PMu Jednostki pomiaru ciśnienia  bAr; PSi bAr Pr2 
rES Rozdzielczość (tylko dla °C) dE; in dE Pr2 

PrM 
Typ pomiaru ciśnienia (Absolutne / 
względne) 

rEL; AbS rEL Pr2 

CLP 
Procentowa wartość żądania 
chłodzenia  

tylko odczyt --- Pr1 

tP1 Wartość czujnika temperatury  tylko odczyt --- Pr1 
PPr Wartość czujnika ciśnienia  tylko odczyt --- Pr1 

tP2 
Temperatura przeliczona z czujnika 
ciśnienia  

tylko odczyt 
--- Pr1 

SH Wartość przegrzania  tylko odczyt --- Pr1 
STH Wartość punktu pracy przegrzania  tylko odczyt --- Pr1 
oPP Aktualne otwarcie – procentowo tylko odczyt --- Pr1 
d1S Stan wejścia beznapięciowego  tylko odczyt --- Pr1 
d2S Stan wejścia napięciowego  tylko odczyt --- Pr1 
Adr Adres sieciowy  1 do 247 1 Pr2 
Mod Typ Modbus Std; AdU Std Pr2 
Ptb Mapa parametrów  - - -  - Pr2 
rEL Wersja oprogramowania  - - - 1.5 Pr2 
Pr2 Drugi poziom menu - - - - Pr1 
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