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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.p.A. (patrz dane adresowe) z dokładnym opisem błędnego 
działania. 

• 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
XDL01 jest modułem rejestracji temperatury/stanu podłączanym do sterowników 
Dixell za pośrednictwem złącza TTL lub RS485. 
Dane o temperaturach są przesyłane za pośrednictwem złącza TTL lub RS485. 
Moduł składa się z 2 części:  

a. XDL01: rejestrator danych. Posiada przewód o długości 1m dla 
podłączenia do adaptera PW-DL. 

b. Adapter PW-DL:– interfejs sterownika. Dostarczany z 2 metrowym
przewodem CAB/DL2 dla podłączenia do złącza TTL sterownika Dixell. 

Moduł XDL01 posiada złącze USB służące do zgrywania zgormadzonych danych. 
Dane są zapisywane w plikach o formacie .txt który umożliwia odczyt danych w 
standardowych programach typu Excel ®. 

3. LISTA KOMPATYBILNYCH STEROWNIKÓW OD
02/11/2008 

Grupa 
wersja 

oprogramowania SERIA 
16  1.5 XW200L/K XW500L/K 
16  2.0 XR100C/D, XR500C/D 
16  2.2 XR100C/D, XR500C/D 
16  4.5 XLR100 - COOLMATE 
20  1.0 XR745C/XR775C XW700L 
44  1.0 PRIME CX 
44  1.1 WING BASIC K NEW 
44  1.7 PRIME CX 3 WYŚWIETLACZ CYFROWY 
44  1.8 WING BASIC L/LS NEW, PRIME Z ZEGAREM 

UWAGA:  jeśli sterownika do którego chcemy podłączyć moduł nie ma na powyższej 
liście należy skontaktować się z serwisem Dixell. 

4. SCHEMAT POŁĄCZEŃ

4.1 PODŁĄCZENIE DO STEROWNIKA Z WYKORZYSTANIEM ZŁ ĄCZA 
TTL 

4.2 PODŁĄCZENIE DO STEROWNIKA Z WYKORZYSTANIEM ZŁ ĄCZA 
RS485 

5. PIERWSZE URUCHOMIENIE

5.1 USTAWIENIE ZEGARA – CZASU I DATY 
Przy pierwszym uruchomieniu sterownika konieczne jest ustawienie aktualnego czasu 
i daty. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat “rtc” 
Po naciśnięciu przycisku na ekranach pojawią się:  

Górny wy świetlacz  Godzina  
Dolny wy świetlacz Warto ść (migająca) 

1. Przyciskami UP i/lub DOWN ustaw aktualną godzinę. 
2. Naciśnij SET aby potwierdzić wprowadzoną wartość. 
3. Powtórz powyższe czynności dla pozostałych parametrów: 

a. Min  (minuty) 
b. yEA  (rok) 
c. Mon (miesiąc) 
d. dAy  (dzień) 

Aby wyj ść: Naciśnij SET+UP lub odczekaj 15 sek bez wciskania przycisków. 
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5.2 JAK WYSZUKA Ć I POŁĄCZYĆ STEROWNIK PODŁĄCZONY DO 
MODUŁU XDL01 

 
Po podłączeniu modułu XDL01 do sterownika, konieczne jest przeprowadzenie 
procesu rozpoznania podłączonego sterownika.  
Procedura rozpoznania: 
1. Przytrzymaj, jednocześnie, przez 3 sek przyciski  SET + , na ekranie pojawi 

się komunikat “Src”. 
2. Moduł XDL01 rozpocznie poszukiwanie podłączonego sterownika, na koniec na 

ekranie pojawi się komunikat: 
 

Górny 
wyświetlacz  

End (Koniec) 

Dolny 
wyświetlacz  

Wartość parametru Adr sterownika 

 
3. Naciśnij przycisk: wyświetli się pomiar z pierwszego czujnika podłączonego do 

sterownika.  
 
UWAGA1: Jeśli pojawi się migający komunikat “dLL” oznacza to że danego, 
podłączonego sterownika nie ma w bazie sterowników zapisanej w module  XDL01.. 
Wówczas należy skontaktować się z serwisem Dixell. 
 
UWAGA2: Migający komunikat “Adr” pojawi się gdy moduł XDL01 nie jest w stanie 
nawiązać komunikacji z podłączonym sterownikiem. 
W takim przypadku: 

a. Sprawdź połączenie czy wykonane jest wg opisu z rozdziału. Błąd! Nie 
można odnale źć źródła odwołania. , “PODŁĄCZENIE”, oraz czy do 
podłączenia użyto przewodu CAB/DL2. 

b. Powtórz procedurę rozpoznawania sterownika. 
Jeśli komunikat “Adr” pojawi się ponownie może to oznaczać uszkodzenie złącza 
sieci szeregowej sterownika lub modułu XDL01 w takim wypadku należy 
skontaktować się z serwisem Dixell.  
 

5.3 GŁÓWNE USTAWIENIA MODUŁU: INTERWAŁ REJESTROWANI A, 
JEDNOSTKI POMIARU, ROZDZIELCZO ŚĆ POMIARU  
 

Po rozpoznaniu przez moduł XDL01 sterownika który został do niego podłączony, 
moduł XDL01 pokaże temperaturę zmierzoną przez sterownik. Jeśli wyświetlona na 
module temperatura różni się od tej na wyświetlaczu sterownika należy posłużyć się 
poniższą tabelą: 
 

Rodzaj rozbie żności  Co zrobi ć? 
Jednostka pomiaru modułu XDL01 jest 
inna niż jednostka pomiaru sterownika 

Przejdź do trybu programowania modułu  
XDL01, wybierz parametr CF i ustaw 
żądaną jednostkę pomiaru: 
°C = Celsius 
°F = Fahrenheit 

Wskazanie temperatury jest podzielone 
przez 10 

Przejdź do trybu programowania modułu  
XDL01 i ustaw parametr  rES = in 

Wskazanie temperatury jest pomnożone 
przez 10 

Przejdź do trybu programowania modułu  
XDL01 i ustaw parametr rES = dE 

6. POLECENIA PANELU PRZEDNIEGO 
 

 
 

 

  -   w trybie programowania wybór parametru oraz potwierdzenie 
wprowadzonych zmian. Rozpoczęcie i zatrzymanie rejestrowania, jeśli 
parametr rdb = y..  

  (UP): wyświetlenie zapisanych danych.  
W trybie programowania przeglądanie parametrów lub zwiększanie 
wyświetlanej wartości. 

 
  (DOWN) wyświetlenie zapisanych alarmów. 

W trybie programowania przeglądanie parametrów lub zmniejszanie 
wyświetlanej wartości. 
 

DOL Zgranie danych na pamięć USB. 
 
PROBE wybór czujnika z którego dane maja być wyświetlone 
 
KOMBINACJE PRZYCISKÓW  
 

 +  Przejście do trybu programowania. 

  +   Powrót do wyświetlania temperatury 

 Rozpocz ęcie procesu rozpoznawania podł ączonego do 
modułu XDL01  

6.1 ZNACZENIE DIOD 
 
LED FUNKCJA 

P1 Czujnik 1 
P2 Czujnik 2 
P3 Czujnik 3 
P4 Czujnik 4 

 Symbol zegara 

 Symbol danych  

 
Moduł XDL01 zapisuje dane 

 
Sygnalizacja dostępu do  “Menu funkcji” 

 Data rozpoczęcia  

 Data zakończenia 

 
Zdarzenie alarmowe  

 Celsius 

 Fahrenheit 
 

7. GŁÓWNE FUNKCJE 

7.1 JAK ROZPOCZĄĆ/ZATRZYMAĆ REJESTROWANIE 
 

XDL01 rejestruje dane  
 
Aby ręcznie rozpocząć/zatrzymać rejestrację należy: 
1. Przejść do trybu programowania. 
2. Ustawić parametr “rcb = y ”: oznaczający ręczne uruchamianie rejestrowania 
3. Wyjść z trybu programowania. 
 
Aby rozpocząć/zatrzymać rejestrowanie należy wcisnąć i przytrzymać przez 3 sek 
przycisk SET. 

Gdy moduł XDL01 rejestruje dane, widoczna jest ikona: . 

7.2 USTAWIENIE CZASU PODCZAS NORMALNEJ PRACY 
 

1. Przejdź do trybu programowania 
2. Wybierz parametry ustawień czas i daty i zmień je. 

8. MENU PROGRAMOWANIA 

8.1 PRZEJŚCIE DO LISTY PARAMETRÓW “PR1” 
 

Aby przejść do listy parametrów “Pr1” (parametry użytkownika) należy: 
 
1. Przejść do trybu programowania wciskając na klika sekund przyciski SET + ▼ 

(diody °C lub °F znaczną migać) 
2. Na ekranie pojawi się pierwszy parametr z listy “Pr1” oraz jego wartość 
 
 
 

8.2 PRZEJŚCIE DO LISTY PARAMETRÓW “PR2” 
 

Aby przejść do listy parametrów “Pr2”: 
1. Przejść do listy parametrów “Pr1. 
2. Przejść do parametru “Pr2” który pojawi się na górnym wyświetlaczu, podczas 

gdy na dolnym zostaną wyświetlone  “- - -“ , naciśnij przycisk “ SET ”.  
3. Pojawi się migające zero:  “0 - -”. 
4. Użyj przycisków ▲ lub ▼ aby wprowadzić kod dostępu; aby potwierdzić naciśnij “ 

SET ”.  

Kod dost ępu: “321“. 
5. Przejście do listy “Pr2” możliwe jest po wprowadzeniu poprawnego kodu I 

potwierdzeniu go przyciskiem “ SET ”. 
 
WYJŚCIE: Naciśnij SET+UP lub odczekaj 15s.  
 
UWAGA : każdy z parametrów listy “Pr2” może być przeniesiony do listy “Pr1” 
(parametry użytkownika) poprzez naciśnięcie przycisków SET + ▼. Jeśli dany 
parametr jest dostępny w liście “Pr1” na górnym wyświetlaczu przy jego kodzie pojawi 
się przecinek miejsc dziesiętnych. 

8.3 ZMIANA WARTOŚCI PARAMETRÓW 
 

1. Przejdź do trybu programowania. 
2. Przyciskami ▲ lub ▼ żądany parametr. 
3. Naciśnij “ SET ” aby przejść do zmiany wartość tego parametru 
4. Użyj przycisków ▲ lub ▼ aby zmienić wartość 
5. Naciśnij “ SET ” aby zachować wprowadzone zmiany i przejść do kolejnego parametru. 
 
WYJŚCIE: Naciśnij SET+UP lub odczekaj 15s.  
UWAGA : nowa wartość zostanie zapisana nawet jeśli wyjście nastąpi w wyniku 
upłynięcia czasu 15 sek. 

9. PARAMETRY 
 

Adr Adres sieciowy (0÷247): Musi mieć taką samą wartość jak parametr Adr 
podłączonego sterownika.   

itP Interwał rejestrowania  (1÷255min) 
rC1 Rozpocz ęcie rejestracji pomiaru czujnika pierwszego   
 y = rejestracja aktywna; n = rejestracja nie aktywna 
rC2 Rozpocz ęcie rejestracji pomiaru czujnika drugiego 
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 y = rejestracja aktywna; n = rejestracja nie aktywna 
rC3 Rozpocz ęcie rejestracji pomiaru czujnika trzeciego  
 y = rejestracja aktywna; n = rejestracja nie aktywna 
rC4 Rozpocz ęcie rejestracji pomiaru czujnika czwartego  
 y = rejestracja aktywna; n = rejestracja nie aktywna 
rCb Rozpocz ęcie rejestracji p wci śnięciu przycisku SET  
 y = wciśnięcie SET rozpoczyna/zatrzymuje rejestrację. 
 n = rejestracja jest aktywna w sposób ciągły 
Hur Godziny  (1÷24h) 
Min Minuty  (0÷60min) 
dAy Dzie ń (1÷31) 
Mon Miesi ąc (1÷12) 
yEA Rok  (0÷99) 
EU Format daty 
 EU = Europejski: dd/mm/yyyy 
 US = USA: mm/dd/yyyy 
Lod  Wy świetlacz górny  
 P1 = czujnik 1 

P2 = czujnik 2 
P3 = czujnik 3 

 P4 = czujnik 4 
rEd Wyświetlacz dolny   
 P1 = czujnik 1 

P2 = czujnik 2 
P3 = czujnik 3 

 P4 = czujnik 4 
 tiM  = godzina: minuta 
rSd Kasowanie danych  (no÷y) 
rSA kasowanie alarmów  (no÷y) 
rEL Kasowanie SW  - tylko odczyt 
Ptb Mapa kodów parametrów - tylko odczyt 
 

10. DANE 

10.1 JAK WYBRA Ć KTÓRY POMIAR MA BY Ć WYŚWIETLANY NA 
EKRANIE 

Naciśnij przycisk “PROBE” aby wybrać z którego czujnika wartość pomiaru ma być 
wyświetlona:  P1 � P2 � P3� P4� P1. 
 

10.2 WIZUALIZACJA DANCYH 
1. Naciśnij przycisk UP (HACCP) 
2. Pojawi się oznaczenie P1 lub P2 lub P3 lub P4 (w zależności jaki czujnik został 

wcześniej wybrany);  
 

Górny wy świetlacz Ostatnio zapisana temperatura 
Dolny wy świetlacz  hh: mm godzina i minuta zapisu ostatniej temperatury  
Ikony ZEGAR 

 
3. Naciśnij przycisk DOWN 

Górny wy świetlacz Ostatnio zapisana temperatura 
Dolny wy świetlacz  mm:dd dzień I miesiąc zapisu ostatniej temperatury  
Ikony KALENDARZ 

 
4. Przewijanie zapisanych temperatur przyciskiem DOWN key, format czasu 

hh:mm oraz mm.dd. Temperatury są wyświetlane od najnowszego do 
najstarszego zapisu.  

5. Aby zobaczyć rejestr pomiarów z innego czujnika należy wcisnąć “Probe ” key. 
 
Wyjście:  
Następuje po 30s bez naciskania przycisków lub po wciśnięciu przycisków SET+UP. 
 

10.3 KASOWANIE ZAPISANYCH DANYCH  
1. Przejdź do trybu programowania.. 
2. Wybierz parametr “rSd” 
3. Ustaw jego wartość na “y”  
4. Potwierdź przyciskiem SET aby skasować zapisane dane. 

 

11. ALARMY 

11.1 PRZEGLĄDANIE LISTY ZAPISANYCH ALARMÓW 

1. Naciśnij przycisk  DOWN . 
2. Na górnym wy świetlaczu  pokazany zostanie ostatnio zapisany alarm wraz 

jego numerem.  
3. Na dolnym wy świetlaczu  pojawi się kod alarmu: 

- HA1: wysoka temperatura czujnika 1 
- LA1: niska temperatura czujnika 1 
- HA2: wysoka temperatura czujnika 2 
- LA2: niska temperatura czujnika 2 
- HA3: wysoka temperatura czujnika 3 
- LA3: niska temperatura czujnika 3 
- HA4: wysoka temperatura czujnika 4 
- LA4: niska temperatura czujnika 4 
- EA1: alarm zewnętrzny z wejścia cyfrowego 1 
- EA2: alarm zewnętrzny z wejścia cyfrowego 2 
- EA3: alarm zewnętrzny z wejścia cyfrowego3 
- EA4: alarm zewnętrzny z wejścia cyfrowego4 
- noL: brak połączenia. 

 
4. Ponowne wciśnięcie przycisku UP spowoduje wyświetlenie kolejnego alarmu w 

kolejności od najnowszego do najstarszego . 
5. Aby wyświetlić czas wystąpienia alarmu należy nacisnąć przycisk SET. 
6. Godzina i data rozpoczęcia alarmu są wyświetlane alternatywnie, wraz z 

ikonami Zegara  i Daty wraz z komunikatem “from ”  („od”). 

7. Ponowne wciśnięcie przycisku ▲: spowoduje wyświetlenie czasy i daty 
zakończenia alarmu wraz z komunikatem “to ” („do”). 

8. Powrót do listy alarmów po wciśnięciu przycisku UP key.. 
 
Aby wyj ść:  

Następuje po 30s bez naciskania przycisków lub po wciśnięciu przycisków SET+UP. 
 

11.2 KASOWANIE ZAPISANYCH ALARMÓW  
1. Przejdź do trybu programowania. 
2. Wybierz parametr “rSA”  
3. Ustaw jego wartość na  “y”  
4. Potwierdź przyciskiem SET aby skasować listę zapisanych alarmów. 

12. JAK ZGRAĆ DANE NA PAMIĘĆ USB 
1. Podłącz pamięć przenośną USB. 
2. Naciśnij przycisk “doL ” 
3. Sterownik rozpocznie wysyłanie danych do pamięci USB, na górnym 

wyświetlaczu pojawi się komunikat “doL” na dolnym procentowe 
zaawansowanie w przesyłaniu danych od 0 do 100%. 
WAŻNE: podczas procedury kopiowania nie mo żna odł ączać pamięci USB 
od modułu, mo że t spowodowa ć uszkodzenie plików z danymi oraz 
uszkodzenie pami ęci przeno śnej. 

4. Jeśli kopiowanie przebiegło pomyślnie na ekranie pojawi się migający 
komunikat “End” . Komunikat jest widoczny przez 15s lub do póki pamięć jest 
podłączona do modułu. 

5. Odłącz pamięć.  
6. Jeśli proces kopiowania był błędny na ekranie pojawi się komunikat “Err ”. 

Komunikat jest widoczny przez 15s lub do póki pamięć jest podłączona do 
modułu. 

 

12.1 STRUKTURA PLIKU DANYCH 
 

DANE PB1 C PB2 C PB3 C PB4 C STAN 
19/05/2008 11.34    25.4     25.8        ---      --- ON/C 
19/05/2008 11.35    25.4     25.8        ---      --- ON/C 
19/05/2008 11.36    25.4     25.8        ---      --- ON/C 

Gdzie 
DANE: zapisane data i czas 
PB1C, PB2 C, PB3 C, PB4 C  = wartość pomiaru czujników 1, 2, 3, 4 jeśli są obecne i 
pracują poprawnie 
W przypadku braku czujnika lub błędu działania pojawi się: ” - - - “  
STAN: status pracy sterownika 

- ON: pracuje;  
- OFF: w trybie stand by  
- NOL: brak komunikacji pomiędzy modułem XDL01 modułem a 

sterownikiem 
- D = w trakcie odszraniania 
- C: sprężarka pracuje 

 

12.2 STRUKTURA PLIKU ALARMÓW 
OPIS SYMBOL PB START STOP 
Wysoka temp. HA1 ST1 19/05/08 16.34 19/05/08 16.44 
Brak połączenia Nol --- 19/05/08 16.53 19/05/08 16.57 
Brak połączenia Nol --- 19/05/08 15.52 19/05/08 15.59 
Wysoka temp. HA1 ST1 19/05/08 16.22 19/05/08 16.27 
Wysoka temp. HA1 ST1 19/05/08 16.31 19/05/08 16.33 

  

13. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE 
Moduł XDL01 jest wyposażony w przewód 1m przeznaczony do podłączenia do 
PWDL. 
PWDL posiada terminal zacisków śrubowych dla podłączenia przewodów o przekroju 
poprzecznym do 2,5 mm2.  
Przed podłączeniem przewodów upewnij się że parametry sieci zasilania są takie 
same jak parametry zasilania urządzenia. Przewody sygnałowe należy prowadzić 
oddzielnie od przewodów zasilania oraz przewodów podłączonych do wyjść. 

14. SYGNALIZACJA ALARMÓW 
kod. PRZYCZYNA 
"P1"  Błąd czujnika 1 
"P2"  Błąd czujnika 2 
"P3"  Błąd czujnika 3 
"P4"  Błąd czujnika 4 
"HA1" Alarm wysokiej temperatura czujnika 1 
"LA1" Alarm niskiej temperatura czujnika 1 
"HA2" Alarm wysokiej temperatura czujnika 2 
"LA2" Alarm niskiej temperatura czujnika 2 
"HA3" Alarm wysokiej temperatura czujnika 3 
"LA3" Alarm niskiej temperatura czujnika 3 
"HA4" Alarm wysokiej temperatura czujnika 4 
"LA4" Alarm niskiej temperatura czujnika 4 
“EA1” Alarm zewnętrzny z wejścia cyfrowego 1 
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kod. PRZYCZYNA 
“EA2” Alarm zewnętrzny z wejścia cyfrowego 2 
“EA3” Alarm zewnętrzny z wejścia cyfrowego 3 
“EA4” Alarm zewnętrzny z wejścia cyfrowego 4 
Adr Moduł XDL01 nie może nawiązać połączenia ze sterownikiem 
noL Połączenie pomiędzy sterownikiem a modułem XDL01 zostało przerwane 
dLL Biblioteka sterownika nie jest dostępna w XDL01 
End Utworzenie pliku z danymi 
Err Błąd kopiowania danych z modułu do pamięci USB 
 

15. DANE TECHNICZNE 

15.1 XDL01 
Obudowa : 70x45mm 
Wyświetlacz podwójny z 17 ikonami 
Złącze TTL  dla przesyłania danych 
Wejście zasilania   
Złącze USB  dla kopiowania danych  
Wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego z wymienna baterią 
Wspomagaj ąca bateria zegara: 48h 
Stopie ń zanieczyszczenia: 2 
Gromadzenie danych : w pamięci nieulotnej (EEPROM). 
Temperatury pracy: 0÷60 °C. 
Temperatury składowania: -25÷60 °C.  
Wilgotno ść względna:  20÷85% (bez kondensacji) 
 

15.2 PW-DL 
Zasilanie:  230Vac (opt.110Vac), ±10% 
4 pinowe zł ącze:  dla podłączenia TTL  
2 zaciski śrubowe dla podł ączenia:  RS485 
Wbudowany konwerter TTL/485 
Wyjście TTL dla XDL01 
 

16. PARAMETRY 
Nazwa Opis Zakres Wartość Poziom 

Adr Adres sieciowy 0÷247 1 Pr1 
itP Interwał rejestrowania 10÷255min 16min Pr2 
rC1 Aktywacja rejestrowania 

pomiaru czujnika pierwszego 
y÷n y Pr2 

rC2 Aktywacja rejestrowania 
pomiaru czujnika drugiego 

y÷n y Pr2 

rC3 Aktywacja rejestrowania 
pomiaru czujnika trzeciego 

y÷n n Pr2 

rC4 Aktywacja rejestrowania 
pomiaru czujnika czwartego 

y÷n n Pr2 

rCb Rozpoczęcie rejestracji 
włączane przyciskiem 

y÷n n Pr2 

Hur Godziny 1÷24h - Pr1 
Min Minuty 0÷60min - Pr1 
dAy Dzień 1÷31 - Pr1 
Mon Miesiąc 1÷12 - Pr1 
yEA Rok 0÷99 - Pr1 
EU Format daty (Europejski lub 

USA) 
EU, US EU Pr2 

Lod  Wyświetlacz górny P1 = czujnik 1; P2 = czujnik 2;  
P3 = czujnik 3; P4 =czujnik 4 

P1 Pr2 

rEd Wyświetlacz dolny P1 = czujnik 1; P2 = czujnik 2; P3 
= czujnik 3; P4 =czujnik 4; tiM = 

godzina: minuta 

tiM 
Pr1 

rSd Kasowanie danych  no÷y no Pr2 
rSA Kasowanie alarmów no÷y no Pr1 
rEL Wersja oprogramowania - - Pr2 
Ptb Mapa kodów - - Pr2 

 
 
 
 


