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XH50P - XH55P 
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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

Czujniki XH50P oraz XH55P (wersja z pokrętłem) to czujniki temperatury/wilgotności 
względnej. Obliczenie punktu rosy w otoczeniu gdzie czujnik jest umieszczony jest 
wykonywane przez sterownik podłączony do danego czujnika. 
Czujnik może być użyty do kontroli grzałki elektrycznej zapobiegającej wykraplaniu 
wilgoci w ladach chłodniczych, jako czujnik temperatury lub wilgotności w instalacjach 
klimatyzacji. W niniejszej instrukcji znajdują się wskazówki dotyczące konfiguracji dla 
podstawowych zastosowań. 

3. MONTAŻ, WYMIARY OTWORY MONTAŻOWE

Podczas montażu należy stosować się do procedury opisanej poniżej.  

W celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania czujnik należy umieścić poziomo (jak 
na rysunku powyżej) tak aby widoczne było logo DIXELL, tylko w ten sposób możliwy 
jest prawidłowy przepływ powietrza przez otwory wykonane w obudowie czujnika. 

4. INSTALACJA

W przypadku czujnika  XH55P konieczne jest zamontowanie 
pokrętła przed zamknięciem obudowy. Wpierw należy 
zamocować pokrętło na sworzniu . Podczas montażu 

pokrętła nie należy używać zbyt dużej siły. Drugi koniec sworznia 
należy zamocować w gnieździe zamontowanym na płycie 
elektronicznej czujnika, jak na rysunku poniżej. 

Podczas montażu sworznia w gnieździe należy zwrócić szczególną uwagą aby 
wskaźnik na pokrętle znajdował się w pozycji jak na rysunku  poniżej. 

W przypadku instalacji obudowy 503 przewody należy poprowadzić przez otwór 
centralny znajdujący się na tylnej ściance obudowy (jak na rysunku poniżej). 

Jeśli warunki 
montażu nie 
pozwalają na 
wykorzystanie 
otworu w tylnej 
ściance obudowy, 
należy wykonać 
mały otwór w dolnej 
części pokrywy 
obudowy po jej 
zdjęciu aby nie 
uszkodzić płyty 
elektronicznej (jak 
na rysunku obok). 
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5. SCHEMAT POŁĄCZEŃ 

 
 

Powyżej znajduje się schemat połączeń. Obecność lub brak wyjścia analogowego jest 
zależna od modelu sterownika.  
 

ZNACZENIE DIOD LED 
CZERWONA ���� aktywny alarm. Miga gdy wykryto klucz hotkey lub podczas kopiowania 
parametrów z klucza HOTKEY; 
ZIELONA ���� świeci podczas normalnej pracy gdy urządzenie jest zasilane. Miga gdy 
wykryto klucz hotkey lub podczas kopiowania parametrów z klucza HOTKEY; 
ŻÓŁTA ���� miga szybko gdy aktywne jest wyjście sieci szeregowej oraz gdy 
wykryto klucz hotkey lub podczas kopiowania parametrów z klucza HOTKEY; 

6. KONFIGURACJA 

Czujnik może komunikować się za pośrednictwem sieci szeregowej jeśli ma określony 
adres. Adres ustalany jest za pomocą mikroprzełączników (dipswitch`y). Adres należy 
ustalić jedynie w przypadku używania połączenia sieci szeregowej, nie ma konieczności 
ustalania adresu podczas programowania kluczem HOTKEY. Możliwe jest ustalenie 31 
adresów według poniższej tabeli: 
 
 
 

mikroprzełącznik adres mikroprzełącznik adres 

 

ADR 1 

 

ADR 1 

 

ADR 2 

 

ADR 3 

 

ADR 4 

 

ADR 5 

 

ADR 6 

 

ADR 7 

 

ADR 8 

 

ADR 9 

 

ADR 10 

 

ADR 11 

 

ADR 12 

 

ADR 13 

 

ADR 14 

 

ADR 15 

 

ADR 16 

 

ADR 17 

 

ADR 18 

 

ADR 19 

 

ADR 20 

 

ADR 21 

 

ADR 22 

 

ADR 23 

 

ADR 24 

 

ADR 25 

 

ADR 26 

 

ADR 27 

 

ADR 28 

 

ADR 29 

 

ADR 30 

 

ADR 31 

 

 
 
Mikroprzełącznikami 6 oraz 7 możliwe jest skonfigurowanie zewnętrznego czujnika 
temperatury. Patrz tabela poniżej: 
 

 
Czujnikiem używanym do 
obliczenia punktu rosy 
jest czujnik wewnętrzny. 

 

  
 

Czujnikiem używanym 
do obliczenia punktu 
rosy jest czujnik 
zewnętrzny. 

 
Odczyt tylko wilgotności  

 

Dzięki mikroprzełącznikowi 8 możliwe jest skonfigurowanie polaryzacji wejścia 
cyfrowego. Jeśli mikroprzełącznik jest w pozycji ON, wejście cyfrowe jest aktywne gdy 
zewnętrzny zestyk jest zamknięty, gdy mikroprzełącznik jest w pozycji OFF, wejście jest 
aktywne gdy zewnętrzny zestyk jest otwarty. 

7. ZAMYKANIE OBUDOWY 

Po wykonaniu połączeń należy zamknąć obudowę według poniższej procedury. Punkt 
 załóż okrywę zaczynając od dołu, następnie dociśnij górną część pokrywy, punkt 

. Obudowa jest zamknięta jeśli słyszalne będzie delikatne kliknięcie, punkt . 

 
 
 
 
 
 
 

8. OTWIERANIE OBUDOWY 

Należy zwrócić uwagę aby nie uszkodzić części elektrycznych, obudowę należy 
otwierać wg instrukcji z poniższego rysunku. 
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9. HOTKEY 

Konfigurację czujnika można przeprowadzić poprzez sieć RS 485 lub poprzez klucz 
programujący HOTKEY DK00000100. 
 
JAK SKOPIOWAĆ PARAMETRY Z CZUJNIKA DO KLUCZA 
Przy włączonym czujniku,  podłącz klucz do wejścia 5 pinowego, diody led zaczną 
migać przez trzy sekundy informując o rozpoczęciu kopiowania. Po poprawnym 
skopiowaniu parametrów zielona dioda będzie migać przez 5 sekund, jeśli podczas 
kopiowania wystąpił błąd przez 5 sek migać będzie dioda czerwona – wówczas 
konieczne jest powtórzenie procedury i/lub zmiana klucza programującego. 
 
JAK SKOPIOWAĆ PARAMETRY Z KLUCZA DO CZUJNIKA 
Przy wyłączonym czujniku podłącz klucz do wejścia 5 pinowego, procedura 
rozpocznie się automatycznie. Po poprawnym skopiowaniu parametrów zielona dioda 
będzie migać przez 5 sekund, jeśli podczas kopiowania wystąpił błąd przez 5 sek migać 
będzie dioda czerwona – wówczas konieczne jest powtórzenie procedury i/lub zmiana 
klucza programującego. 

10. REGULACJA GRZAŁKI ZAPOBIEGAJĄCEJ WYKRAPLANIU 
(WYJŚCIE ANALOGOWE) 

Regulowanie pracy grzałki zapobiegającej wykraplaniu się wilgoci jest uzależnione od 
nastawy parametru AOC który powinien mieć wartość dEP. Regulacja jest 
przeprowadzana przy użyciu wartości parametrów odr oraz Hy. 

11. POKRĘTŁO REGULACJI (TYLKO XH55P) 

Czujnik XH55P posiada pokrętło, którym możliwe jest ustawienie przesunięcia wartości 
regulacji +/-30C (wartość ta może być zmieniana parametrami Ltr oraz Utr). Jeśli 
pokrętło jest w pozycji 0 wówczas wszystkie wyjścia są wyłączone. 

12. LISTA PARAMETRÓW 

Set Punkt pracy: punkt pracy dla regulacji wyjściem analogowym 
odr Dyefrencjał regulacji: przesunięcie wartości od punktu pracy. 
HES Przesunięcie funkcji oszczędzania energii: wartość dodawana do punktu 

pracy jeśli wejście cyfrowe zostało skonfigurowane jako i1F=ES i jest aktywne. 
rPA Czujnik regulacji A: wybór pierwszego czujnika regulacji: nP=brak, czujnik 

zewnętrzny (Etr) lub czujnik wewnętrzny (int). 
rPb Czujnik regulacji B: wybór drugiego czujnika regulacji: nP=brak, czujnik 

zewnętrzny (Etr) lub czujnik wewnętrzny (int). 
rPE Procentowy udział w regulacji wskazań czujników A oraz B: wagowy udział 

pomiaru czujników A i B w procesie regulacji, tzw czujnik wirtualny którego 
pomiar jest liczony według wzoru: 

 

Value = (rPA*rPE + rPb*(100-rPE))/100 
CF  Jednostki pomiaru: °C=Celsius; °F=Fahrenheit. UWAGA: po zmianie jednostki 

pomiaru konieczne jest sprawdzenie wartości wszystkich parametrów. 
odS Opóźnienie aktywacji wyjść: pozwala na ustalenie opóźnienia aktywacji wyjść 

aby zapewnić stabilność pomiarów. 
rHC Obecność cyfrowego czujnika wilgotności: aktywacja lub wyłączenie 

czujnika wilgotności. 
orH  Przesunięcie wartości pomiaru czujnika wilgotności: przesunięcie wartości 

pomiaru. 
tdC Aktywacja czujnika temperatury. 
ot  Przesunięcie wartości pomiaru czujnika temperatury: przesunięcie wartości 

pomiaru. 
AuC Obecność zewnętrznego czujnika temperatury: aktywacja/wyłączenie 

zewnętrznego czujnika temperatury. 
oE Przesunięcie wartości pomiaru zewnętrznego czujnika temperatury: 

przesunięcie wartości pomiaru. 
AOC Tryb działania wyjścia analogowego: wybór trybu działania wyjścia.  

Jeśli: 
nP: brak, wyjście analogowe nie aktywne. 
Etr: wartość wyjścia analogowego w zależności od wartości pomiaru z czujnika 
zewnętrznego.  
int: wartość wyjścia analogowego w zależności od wartości pomiaru z czujnika 
wewnętrznego. 
HPr: wartość wyjścia analogowego w zależności od wartości pomiaru 
wilgotności. 
dP: wartość wyjścia analogowego w zależności od temp. pkt. rosy. 
dEP: wartość wyjścia analogowego w zależności od pkt. rosy. 
MAn: wartość wyjścia analogowego w zależności od wartości An. 

 
Wartość wyjścia analogowego może zmieniać się w zakresie od 0 do 100% w 
zakresie określonym parametrami LAO oraz UAO, jak na wykresach poniżej. 

--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 

 

 

 

AoC=Etr, int, HPr, dP and Ant=dir 
 

 
--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 

AoC=Etr, int, HPr, dP and Ant=ind 
 

 
--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 

UWAGA: 
Jeśli AoC=dEP wyjście analogowe działa według opisu w sekcji 10. 
Jeśli AoC=MAn wyjście analogowe działa w trybie ręcznym jako procent wartości An. 
 
Ant Tryb działania wyjścia analogowego: wybór działania wyjścia analogowego: 

wprost lub odwrotnie proporcjonalne. 
LAo Minimalna wartość wejścia: wartość wejścia odpowiadająca minimalnej lub 

maksymalnej wartości wyjścia(w zależności od trybu działania wyjścia: wprost 
lub odwrotnie proporcjonalne). 
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uAo Maksymalna wartość wejścia: wartość wejścia odpowiadająca minimalnej lub 
maksymalnej wartości wyjścia(w zależności od trybu działania wyjścia: wprost 
lub odwrotnie proporcjonalne). 

oAL Minimalna wartość wyjścia w %: minimalna wartość wyjścia. 
oAU Maksymalna wartość wyjścia w %: maksymalna wartość wyjścia. 
An TRYB RĘCZNY: ręczne ustawienie wartości wyjścia (AoC=MAn). 
oAE Wartość bezpieczna wyjścia analogowego: wartość na wypadek błędu 

czujnika. 
 

Ltr Minimalne przesunięcie ustawiane pokrętłem (tylko dla XH55P): 
Przesunięcie dodawane do punktu pracy gdy pokrętło jest w pozycji minimum. 

Utr Maksymalne przesunięcie ustawiane pokrętłem (tylko dla XH55P): 
Przesunięcie dodawane do punktu pracy gdy pokrętło jest w pozycji maksimum 

ALP Wybór czujnika dla alarmu temperatury: nP=brak, alarm wyłączony; 
Etr=czujnik zewnętrzny; int= czujnik wewnętrzny; teq=czujnik wirtualny. 

ALL Alarm temperatury minimalnej. 
ALU Alarm temperatury maksymalnej. 
AFH Dyferencjał alarmu temperatury. 
ALd Opóźnienie alarmu temperatury. 
dAo Opóźnienie alarmu temperatury po uruchomieniu. 
diS Obecność wejścia cyfrowego: aktywacja lub wyłączenie wejścia cyfrowego. 

no= wejście nie jest używane; YES=wejście jest używane. 
idF Funkcja wejścia cyfrowego: określa tryb działania wejścia cyfrowego 

(!!!UWAGA!!!: definiowanie polaryzacji wejścia cyfrowego jest opisane w 
punkcie 6Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.): En= aktywacja 
regulacji; ES=oszczędzanie energii; inA= odwrócenie działania (dla trybu CH). 

idd Opóźnienie wejście cyfrowego: opóźnienie aktywacji wejścia cyfrowego. 
 

13. FABRYCZNE WARTOŚCI PARAMETRÓW: 

Kod Opis Zakres Wart. 

SEt Punkt pracy  
[-40.0°C ÷ 80.0°C]  

[-40°F ÷ 176°F] 
18.0 

odr Przesunięcie regulacji 
[-12.0°C ÷ 12.0°C]  

[-21°F ÷ 21°F] 
1.0 

HES 
Wzrost temperatury w czasie działania 
funkcji oszczędzania energii 

[-20.0°C ÷ 20.0°C]  
[-36°F ÷ 36°F] 

0.0 

rPA Czujnik regulacji  A nP(0); Etr(1); int(2) ext 

rPb Czujik regulacji B nP(0); Etr(1); int(2) nP 

rPE 
Udział procentowy czujników w 
pomiarze czujnika wirtualnego  

0 ÷ 100% 100 

CF Jednostki miary  °C(0); °F(1) °C 

odS Opóźnienie wyjść po uruchomieniu  0 ÷ 255 sek 0 

rHC Obecność czujnika wilgotności  nie(0); TAK(1) TAK 

orH Kalibracja czujnika wilgotności  -10 ÷ 10 %HR 0 

tdC 
Obecność wewnętrznego czujnika 
temperatury 

nie(0); TAK(1) TAK 

ot 
Kalibracja wewnętrznego czujnika 
temperatury 

[-12.0°C ÷ 12.0°C]  
[-21°F ÷ 21°F] 

0.0 

AuC 
Obecność zewnętrznego czujnika 
temperatury 

nie(0); TAK(1) TAK 

oE 
Kalibracja zewnętrznego czujnika 
temperatury 

[-12.0°C ÷ 12.0°C]  
[-21°F ÷ 21°F] 

0.0 

AOC Konfiguracja wyjścia analogowego 
nP(0); Etr(1); int(2);  

HPr( 3); dP(4); dEP(5); 
MAn(6) 

HPr 

Ant 
Działanie wyjścia analogowego; wprost 
proporcjonalne, odwrotnie 
proporcjonalne 

dir(0); in (1) dir 

LAo 
Limit wartości minimalnej dla wyjścia 
analogowego 

[-40.0°C ÷ uAO]  
[-40°F ÷ uAO]  
[0% ÷ uAO] 

0 

uAo 
Limit wartości maksymalnej dla wyjścia 
analogowego 

[LAo ÷ 80.0°C]  
[LAo ÷ 176°F]  
[LAo ÷ 100%] 

100 

oAL Min wartość % wyjścia analogowego 0% ÷ oAU 0 

oAU Maks wartość % wyjścia analogowego oAL÷ 100% 100 

An 
TRYB RĘCZNY: Procentowa wartość 
wyjścia analogowego 

0 ÷ 100% 0 

oAE 
Procentowa wartość wyjścia 
analogowego przy błędzie czujnika 

0 ÷ 100% 0 

Ltr 
Przesunięcie pomiaru gdy pokrętło jest 
w pozycji min. (tylko dla XH55P) 

 [-12.0°C ÷ Utr]  
[-21°F ÷ Utr] 

-3.0 

Utr 
Przesunięcie pomiaru gdy pokrętło jest 
w pozycji maks. (tylko dla XH55P) 

 [Ltr ÷ 12.0°C]  
[Ltr ÷ 21°F] 

3.0 

ALP 
Wybór czujnika temperatury dla 
alarmów  

nP(0); Etr(1); int(2); 
TEq(3) 

nP 

ALL Alarm temperatury minimalnej  
[-40.0°C ÷ ALU]  
[-40°F ÷ ALU] 

-40.0 

ALU Alarm temperatury maksymalnej  
[ALL ÷ 80.0°C]  
[ALL ÷ 176°F] 

80.0 

AFH 
Dyferencjał dla kasowania alarmu 
temperatury  

[0.1°C ÷ 25.5°C]  
[1°F ÷ 45°F] 

1.0 

ALd Opóźnienie alarmu temperatury 0 ÷ 255 min 0 

dAo 
Opóźnienie alarmu temperatury przy 
uruchomieniu  

0 ÷ 255 min 0 

diS Obecność wejścia cyfrowego nie(0); TAK(1) TAK 

idF Konfiguracja wejścia cyfrowego En(0); ES(1); inA(2) En 

idd Opóźnienie wejścia cyfrowego 0 ÷ 60sek 0 

rEL Wersja oprogramowania tylko odczyt  1.1 

Ptb Mapa kodów tylko odczyt  1 
 

14. DANE TECHNICZNE 
 
 

Obudowa: do montażu w puszcze 503 lub na ścianie . 80x120x25.6mm  
Podłączenia: terminal zacisków śrubowych ≤ 2.5mm2 

Zasilanie: 12 ÷ 24Vac lub 12 ÷ 40Vdc. Używaj tylko zasilania KLASY 2. 
Pobór mocy: 3VA max 
Wejście NTC:  10Kohm@25°C 
Wejście cyfrowe: beznapięciowe 

Wyjścia:  0÷10Vdc Impedancja wyjścia maksymalnie: 47 ohm 10mA  
Zakres pomiaru i regulacji:   wilgotność 1 ÷ 99% R.H. ± 3.5% 

temperatura -40 ÷ 80°C (-40 ÷ 176°F) 
Temperatura pracy: -10 ÷ 60°C 
Temperatura składowania: -25 ÷ 60°C 
Gromadzenie danych: w pamięci trwałej (FLASH) 
Stopień zanieczyszczenia: normalne 
Klasa oprogramowania: A 
Impulsowe napięcie znamionowe: 2500V 
 
 


