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RZECZYWISTEGO ORAZ ALGORYTMAMI 
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XRB06CX- 5N1I1 

SPIS TREŚCI 
1 UWAGI OGÓLNE............................................................................................................................................. 1 
2 OPIS SKRÓCONY ........................................................................................................................................... 1 
3 STEROWANIE URZĄDZENIAMI .................................................................................................................... 1 
4 ALGORYTM REDUKCJI ZUŻYCIA ENERGII................................................................................................. 1 
5 FUNKCJA EXTRA COOLING ......................................................................................................................... 2 
6 WENTYLATORY PAROWNIKA ...................................................................................................................... 2 
7 ODSZRANIANIE .............................................................................................................................................. 2 
8 WEWNĘTRZNE LICZNIKI ............................................................................................................................... 2 
9 FUNKCJA ELIMINACJI KONDENSATU Z SZYBY ........................................................................................ 2 
10 WYŚWIETLACZ I KLAWIATURA .................................................................................................................... 2 
11 PARAMETERY ................................................................................................................................................ 3 
12 WEJŚCIE CYFROWE...................................................................................................................................... 4 
13 MONTAŻ .......................................................................................................................................................... 4 
14 AKCESORIA .................................................................................................................................................... 4 
15 POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE....................................................................................................................... 4 
16 UŻYCIE NARZĘDZIA “HOT KEY” ................................................................................................................... 4 
17 UŻYWANIE NARZĘDZIA PROG-KEY ............................................................................................................ 5 
18 SYGNAŁY ALARMOWE .................................................................................................................................. 5 
19 DANE TECHNICZNE ....................................................................................................................................... 5 
20 PODŁĄCZENIA ................................................................................................................................................ 5 
21 UWAGI DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA ....................................................................................................... 5 
22 FABRYCZNE WARTOŚCI PARAMETRÓW ................................................................................................... 5 

1 UWAGI OGÓLNE 

1.1 PROSZĘ PRZECZYTAĆ PRZEZ 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. 
• 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 filtra (model FT1). 

2 OPIS SKRÓCONY 
XRB06CX, to sterownik mikroprocesorowy dla urządzeń chłodniczych, w których bardzo istotne jest 
oszczędzanie energii oraz nadzorowanie pracy w powiązaniu z zegarem czasu rzeczywistego. Sterownik 
posiada bardzo wiele zaawansowanych algorytmów i funkcji pozwalających na oszczędzanie energii nie 
spotykanych w standardowych sterownikach. Najbardziej typowe zastosowanie to szafki chłodnicze na napoje. 
Sterownik posiada trzy przekaźniki, z których jeden jest zarezerwowany dla sprężarki oraz dwa swobodnie 
konfigurowalne (odszranianie, wentylator, oświetlenie, aux, inne funkcje). Sterownik posiada jedno 
wielofunkcyjne wejście cyfrowe, do którego można również podpiąć czujnik NTC. Gdy nie jest wykorzystywane 
wejście cyfrowe oraz złącze TTL, można podłączyć maksymalnie 4 czujniki NTC. Złącze TTL można na stałe 
zaadaptować do jednej z dwóch funkcji: podpięcie czujnika Pb4 lub karty dla monitoringu. Na etapie montażu 
złącze TTL może zostać wykorzystane dla szybkiej konfiguracji parametrów kluczem HOT-KEY lub 
oprogramowaniem WizzMate, a także do aktualizacji oprogramowanie kluczem PROG-KEY. Odszranianie 
może być realizowane na wiele sposobów, przy czym na szczególną uwagę zasługuje odszranianie 
automatyczne (adaptacyjne) lub w oparciu o zegar czasu rzeczywistego. Czujnik Pb3 lub Pb4 po 
zamontowaniu na skraplaczu może być wykorzystany do zabezpieczania układu przed nadmiernym 
ciśnieniem skraplania. Zegar czasu rzeczywistego oprócz nadzorowania odszraniania posiada także 
możliwość włączania/wyłączania trybu oszczędzania energii oraz wyłączania/włączania oświetlenia. 

3 STEROWANIE URZĄDZENIAMI 
Regulacja jest przeprowadzana na podstawie 
wartości temperatury mierzonej przez czujnik 
regulacji z dodatnią histerezą od punktu 
nastawy: jeśli temperatura wzrasta i osiągnie 
wartość punktu nastawy + histereza 
sprężarka jest uruchamiana. Wyłączenie 
sprężarki nastąpi po osiągnięciu wartości 
punktu nastawy. 
W przypadku błędu działania czujnika regulacji uruchomienie i zatrzymanie sprężarki następuje na podstawie 
nastawy parametrów „Con” oraz „COF”. 

4 ALGORYTM REDUKCJI ZUŻYCIA ENERGII 

4.1 OPIS 

Sterownik pozwala na ustawienie punktu nastawy (SET) dla pracy normalnej i pracy w trybie oszczędności 
energii (SET_ES). Parametr HES musi zostać ustawiony do zmiany temperatury regulacyjnej wg następującej 
formuły: SET_ES=SET + HES 
Istnieją dwie różne histerezy dla SET oraz SET_ES, które są używane do włączania i wyłączania sprężarki: w 
czasie aktywacji oszczędzania energii używana jest histereza HYE, w czasie normalnej pracy używana jest 
histereza HY. 
Sterownik używa specjalnego algorytmu zużycia energii (parametr ErA) w celu optymalizacji aktywacji 
obciążeń w czasie całej doby. Możliwe jest ustawienie dwóch różnych algorytmów (ErA=bAS lub Aut). 
Możliwe jest również aktywowanie trybu oszczędzania energii w oparciu o zegar czasu rzeczywistego dla dni 
roboczych (iLE, dLE) oraz dla weekendu (iSE, dSE). 

4.2 PODSTAWOWY ALGORYTM OSZCZĘDZANIA ENERGII – ErA=bAS 

Algorytm ten używany jest, gdy ErA=bAS. Stan oszczędzania energii będzie zawsze zapisywany w pamięci 
wewnętrznej, aby wznowić poprzednią operację, w przypadku awarii zasilania. Wymagana jest obecność 
włącznika drzwiowego podłączonego do wejścia cyfrowego (i1F=dor). 

4.2.1 Powiązane parametry oraz sugerowane wartości: ErA=bAS / i1F=dor / StE=4.0 godzin / 
EtS=6.0 godzin / HES=4.0 do 5.0 °C / HYE=3 do 4°C / dS=5 do 10 sek. / LdE=Y 

OD DO ZMIANA POPRZEZ 
Tryb 

normalnej 
pracy 

Tryb 
oszczędzania 

energii 

- Naciśnij przycisk ON/OFF (działa gdy OnF=ES). 
- Drzwi ciągle zamknięte przez czas StE. 
- Wymuszenie przez zegar czasu rzeczywistego (iLE, iSE) 

Tryb 
oszczędzania 

energii 

Tryb 
normalnej 

pracy 

- naciśnij przycisk ON/OFF (działa gdy OnF=ES)..  
- Sterownik w trybie oszczędzania energii przez czas EtS. 
- Sterownik w trybie oszczędzania energii powraca do trybu 
normalnej pracy, po otwarciu drzwi przez czas dłuższy niż dS. 
- Wymuszenie przez zegar czasu rzeczywistego (dLE, dSE) 

UWAGA: zmiany cykliczne (normalna praca -> oszczędzanie energii -> normalna praca itd.) działa tylko 
wtedy, gdy i1F=dor oraz EtS i StE są różne od zera. Jeżeli EtS=0 lub StE=0, sterownik nie zmieni trybu 
pracy, a zmiana będzie możliwa poprzez użycie przycisku oszczędzania energii lub poprzez zegar lub poprzez 
ustawienie i1F=ES. Poniżej znajduje się wykres ukazujący zmiany trybu: 

4.3 AUTOMATYCZNY ALGORYTM OSZCZĘDZANIA ENERGII 

Funkcja jest aktywowana, gdy ErA=Aut. Działania są kontrolowane parametrem Aid. Po uruchomieniu 
urządzenia, sterownik automatycznie rozpoczyna analizować wahania temperatur za pośrednictwem czujnika 
regulacyjnego. W ten sposób możliwe jest stworzenie najlepszego modelu oszczędzania energii dla danej 
aplikacji. Sterownik używa informacji z poprzedniego okresu czasu (Aid), aby zarządzać obciążeniami w 
czasie bieżącego okresu. Gdy Aid jest ustawiony do używania długich okresów czasu (Aid>1 np. Aid=7), 
wtedy model oszczędzania energii jest analizowany oddzielnie dla każdego dnia oraz oszczędność energii 
zaczyna działać w pełni efektywnie w 8 dniu.  

4.3.1 Powiązane parametry oraz sugerowane wartości: ErA=Aut / Aid=1 lub 7 / LdE=Y / HES= 
4.0 do 5.0°C / HYE=3 do 4°C 

UWAGI: 
1. W przypadku awarii zasilania, obliczone oszczędzanie energii zostanie zresetowane. 
2. Funkcja oszczędzania energii może sterować oświetleniem gdy LdE=YES, stan oświetlenia zmieni się

wg oszczędzania energii (ES): 
a. Oświetlenie wyłączone, jeżeli ES jest aktywne
b. Oświetlenie włączone, jeżeli ES nie jest aktywne

3. Zawsze możliwe jest ręczne włączenie i wyłączenie oświetlenie używając przycisku ON/OFF. Jeżeli
LdE=YES to taka ręczna modyfikacja zmienia tymczasowo ustawienia oświetlenia. ErA będzie
kontynuować sterowanie oświetleniem, po kolejnej zmianie trybu pracy ES. 

4. ErA nie wykorzystuje włącznika drzwiowego do pracy. 
5. Upewnij się, że czujnik regulacyjny jest umieszczony w górnej strefie szafy: dostarcza to najlepszych

rezultatów analizy zmian temperatury. 
6. Parametr Aid określa interwał poprzez podanie liczby dni branych pod uwagę w analizie. Sugerowane

wartości to 1 lub 7, w zależności od zastosowania. 
7. Gdy Aid=1, pierwszy dzień zostanie użyty do analizy zachowań temperatur i zbudowania modelu do

zastosowania w drugim dniu. Model będzie aktualizowany codziennie, co pozwoli na lepsze
dopasowanie go do panujących warunków. 

8. Gdy Aid=7, pierwsze 7 dni zostanie użyte analizy zachowań temperatur i zbudowania modelu do
zastosowania w kolejnych 7 dniach. Model będzie aktualizowany co 7 dni, co pozwoli na lepsze
dopasowanie go do panujących warunków. 

9. Gdy Aid=7, pierwsze 7 dni po uruchomieniu sterownika, oprze się o podstawową analizę dla modelu
jednodniowego. 
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5 FUNKCJA EXTRA COOLING 

Funkcja extra cooling jest aktywowana, gdy temperatura w szafie (czujnik P1) wzrośnie powyżej wartości 
SET+oHt+HY. W tym przypadku, zostanie zastosowany specjalny punkt nastawy, niższy od SET. Jak tylko 
temperatura w szafie osiągnie wartość SET-SCo, sprężarka zatrzyma się oraz zostanie przywrócona 
normalna regulacja temperatury. Funkcja extra cooling jest wyłączona, gdy SCo=0. Parametr tSC oznacza 
maksymalny czas aktywacji funkcji extra cooling. Gdy czas tSC upłynie, funkcja extra cooling zostanie 
zatrzymana, a standardowy punkt nastawy SET zostanie przywrócony. UWAGA: w czasie oszczędzania 
energii zostaną użyte następujące parametry: SET_ES=SET+HES, oHE i SCE. 

6 WENTYLATORY PAROWNIKA 

Parametrem FnC możliwe jest ustawienie funkcjonowania wentylatorów: 
• FnC=C-n → wentylator pracuje jednocześnie ze sprężarką, nie jest uruchamiany podczas odszraniania; 

gdy sprężarka jest wyłączona, wentylatory wchodzą w tryb wymuszonych cyklów pracy (zobacz parametry 
FoF, Fon, FF1 i Fo1). 

• FnC=o-n → wentylator pracuje ciągle, za wyjątkiem odszraniania; 
• FnC=C-Y → wentylator pracuje jednocześnie ze sprężarką, jest uruchamiany podczas odszraniania; gdy 

sprężarka jest wyłączona, wentylatory wchodzą w tryb wymuszonych cyklów pracy (zobacz parametry FoF,
Fon, FF1 i Fo1).

• FnC=o-Y → wentylator pracuje ciągle, nawet podczas odszraniania. 

Możliwe jest ustawienie czasu ociekania (parametr Fnd), który następuje po zakończeniu odszraniania. 
Dodatkowy parametr FSt umożliwia ustawienie temperatury parownika, powyżej której wentylator jest zawsze 
wyłączony. Dzięki temu parametrowi możliwe jest zapewnienie cyrkulacji powietrza tylko wtedy, gdy 
temperatura jest niższa niż FSt. 

6.1 WENTYLATOR PAROWNIKA I WEJŚCIE CYFROWE 

Gdy wejście cyfrowe jest skonfigurowane jako włącznik drzwiowy (i1F=dor), zachowanie wentylatora i 
sprężarki zależy od wartości parametru odC:  

• odC=no → normalna regulacja; 

• odC=FAn → wyłączony wentylator parownika; 

• odC=CPr → wyłączona sprężarka; 

• odC=F-C → wyłączony wentylator i sprężarka. 

Gdy rrd=Y regulacja zostanie uruchomiona po upływie czasu Did oraz aktywacji alarm otwartych drzwi. 

7 ODSZRANIANIE 

7.1 TRYB ODSZRANIANIA 

Każde odszranianie może być kontrolowane w następujący sposób: 
- EdF=rtC: używając zegara czasu rzeczywistego. 
- EdF=in: czasowe odszranianie, w tym przypadku nowe odszranianie zostanie uruchomione po 

upłynięciu czasu idF. 
- EdF=Aut: automatyczne; w tym przypadku odszranianie jest uruchamiane za każdym razem, 

gdy tryb pracy zmieni się z normalnego na oszczędzanie energii (wymaga ErA=Aut). 

7.2 STEROWANIE CZASOWE LUB TEMPERATUROWE 

Możliwe jest odszranianie czasowe lub temperaturowe na bazie czujnika parownika. Interwał pomiędzy 
poprzednim a kolejnym odszranianiem ustawiane jest parametrem idF, oraz maksymalny czas trwania 
parametrem MdF. Podczas odszraniania możliwe jest ustawienie różnych wskazań wyświetlanych na 
sterowniku, używając parametru dFd. Możliwe są następujące rodzaje odszraniania: 

- tdF=EL: odszranianie grzałką eklektyczną 
- tdF=in: odszranianie gorącym gazem. 

7.3 STEROWANIE AUTOMATYCZNE 

Kiedy odszranianie jest realizowane poprzez postój sprężarki (oraz ew. włączenie wentylatora parownika), 
możliwe jest ustawienie automatycznego odszraniania ustawiając tdF=ALt. W tym przypadku urządzenie 

użyje czujnika parownika (czujnik musi być prawidłowo zamontowany) do poprawnego zakończenia 
odszraniania. Maksymalny okres czasu (MdF) oraz temperatura parownika zostanie użyta do zatrzymania 
bieżącej fazy odszraniania. Jeśli ErA=Aut, tryb automatycznego odszraniania uruchomi odszranianie za 
każdym razem, gdy włączy się tryb oszczędzania energii. W tym przypadku opóźnienie idF jest używane jako 
funkcja zabezpieczająca. idF może wymuszać na sterowniku aktywację odszraniania. UWAGA: podczas 
odszraniania, sprężarka i wentylator będą nadzorowana poprzez algorytm odszraniania. 

8 WEWNĘTRZNE LICZNIKI 
Tabela przedstawia wbudowane liczniki godzin pracy i liczby aktywacji. 

n1H Liczba aktywacji sprężarki (tysiące) 
n1L Liczba aktywacji sprężarki (jedności) 
n2H Liczba aktywacji wentylatora (tysiące) 
n2L Liczba aktywacji wentylatora (jedności) 
n4H Liczba aktywacji oświetlenia (tysiące) 
n4L Liczba aktywacji oświetlenia (jedności) 
oCH Godziny pracy sprężarki (tysiące) 
oCL Godziny pracy sprężarki (jedności) 

W ten sposób możliwe jest monitorowanie instalacji oraz odkrycie pewnych błędów w funkcjonowaniu, które 
mogą przyczynić się do awarii. Co godzinę są one aktualizowane zapisywane pamięci EEPROM. Nie jest 
możliwe wyzerowanie liczników. UWAGA: Licznik aktywacji sprężarki bierze pod uwagę fakt odszraniania 
gorącym gazem. 

9 FUNKCJA ELIMINACJI KONDENSATU Z SZYBY 
Możliwe jest takie skonfigurowanie jednego z przekaźników oA1 lub oA2 oraz jednego z czujników Pb3 lub 
Pb4 aby eliminować zjawisko kondensacji pary wodnej z szyby urządzenia chłodniczego. W takim przypadku 
wybrany przekaźnik we współpracy z wybranym czujnikiem działa jak niezależny termostat. Wówczas 
sterownik posiada dwa kanały regulacyjne w oparciu o różne czujniki. Regulacja temperatury w urządzeniu 
chłodniczym oraz odszranianie realizowane jest w oparciu o czujniki Pb1 oraz Pb2 podczas gdy uruchamianie 
grzałki szyby w oparciu o czujnik np. Pb3 oraz dodatkowe parametry.  
Powiązane parametry gdy decydujemy się sterować grzałką szyby w oparciu o wyjście oA1 oraz czujnik Pb3 
oA1=AUS � wybór funkcji dla wyjścia oA1 jako AUX 
P3P=Y � aktywacja czujnika nr 3 (Pb3) 
ACH=Ht � tryb pracy termostatu jako grzanie 
SAA � punkt nastawy dla aktywacji grzałki (-55.0 do 150.0°C) 
SHy  � dyferencjał regulacji (0.1 do 25.5°C); włączenie gdy temp=SAA-SHY; wyłączenie gdy temp=SAA 
ArP=P3 � wybór czujnika szyby podłączonego do wejścia Pb3 
Sdd=n � przekaźnik AUX jest zarządzany w czasie odszraniania 

10 WYŚWIETLACZ I KLAWIATURA 

Wyświetlenie punktu nastawy (SET) oraz realnego punktu nastawy (rSE), gdy aktywny 
tryb ES. W trybie programowania wybór parametru i potwierdzenie wprowadzonych 
zmian. 

(LIG) Włączanie/wyłączanie oświetlenia (gdy oA1=Lig lub oA2=Lig) 

(DEF) Ręczne uruchomienie odszraniania (działa gdy skonfigurowano odszranianie oraz 
gdy temperatura parownika jest poniżej wartości nastawy dtE) 

(UP) W trybie programowania przeglądanie listy parametrów lub zwiększenie wartości 
wybranego parametru. W trybie regulacji wskazanie max. temperatury 

(DOWN) W trybie programowania przeglądanie listy parametrów lub zmniejszenie 
wartości wybranego parametru. W trybie regulacji wskazanie min. temperatury 

(ON/OFF) Włączanie/wyłączanie regulacji, komunikat OFF gdy onF=onF. Aktywacja trybu 
ES gdy onF=ES. Brak reakcji gdy onF=nu lub gdy zablokowany 

KOMBINACJE PRZYCISKÓW 

+
Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sek. 
Zablokowanie przycisku ON/OFF (komunikat PoF) 
Odblokowanie przycisku ON/OFF (komunikat Pon)

 + Przejście do trybu programowania (sekwencje i czasy aby wejść do poziomu 
Pr1 praz Pr2 opisane w dalszej części dokumentacji) 

 + Powrót do wyświetlania temperatury w komorze

IKONA STAN FUNKCJA 
Świeci Sprężarka pracuje 

Miga Odliczanie czasu opóźnienia do włączenia sprężarki  (parametr AC) 

Świeci Włączone oświetlenie 

Świeci Włączony wentylator 

Miga Odliczanie opóźniania do włączenia wentylatorów parownika po 
odszranianiu 

, 
Świeci Jednostki pomiaru 

Miga Tryb programowania 

Świeci Włączona funkcja oszczędzania energii 

Świeci Aktywny alarm 

Miga Operacje rozruchu są w toku 

UWAGA: uruchamianie sterownika trwa około 30 sek. po włączeniu. Po zakończeniu tej fazy ikona alarmów 
wyłączy się, jeżeli nie żaden alarm nie jest aktywny. 
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10.1 NASTAWIANIE AKTUALNEGO CZASU ORAZ DATY 

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisze SET+DOWN przez 3s do ukazania się rtC. Zwolnij klawisze i 
ponownie naciśnij SET+DOWN przez 7s do ukazania się pierwszego parametru HY. 

2. Przyciskami ustaw klawiszami UP i DOWN, wyświetl parametr HUr (godziny). 
3. Wciśnij SET i ustaw klawiszami UP i DOWN, potem naciśnij SET, aby zatwierdzić godzinę. 
4. Powtórz działania, aby ustawić Min (minuty) oraz dAy (dni). 

Wyjście: Wciśnij klawisze SET+UP lub poczekaj 15 sek. bez naciskania jakichkolwiek klawiszy. 

10.2 WYŚWIETLENIE PUNKTU PRACY 

Naciśnij na krótko klawisz SET aby sprawdzić: 
- Punktu nastawy (SET) 
- Rzeczywistego punktu nastawy (rSE) 

Naciśnij klawisz SET, 5 razy lub poczekaj 60 sek. do powrotu do normalnego wyświetlania. 

10.3 ZMIANA WARTOŚCI PUNKTU NASTAWY 

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz SET przez dłużej niż 2 sek., aby zmienić punkt nastawy;
2. Pojawi się wartość punktu nastawy, a dioda LED “°C” LED zacznie migać; 
3. Aby zmienić wartość nastawy użyj przycisków UP lub DOWN.
4. Aby zapisać zmiany naciśnij ponownie SET lub odczekaj 60 sek. 

10.4 RĘCZNA AKTYWACJA ODSZRANIANIA 

Aby ręcznie rozpocząć proces odszraniania naciśnij na krótko przycisk DEFROST. (działa gdy skonfigurowano 
odszranianie oraz gdy temperatura parownika jest poniżej wartości nastawy dtE) 

10.5 ZMIANA WARTOŚCI PARAMETRU 

Aby zmienić wartość parametru:  
1. Przejdź do trybu programowania wciskając jednocześnie SET+DOWN przez 3 sek. do ukazania się rtC. 

(dioda “°C” LED zacznie migać). Zwolnij klawisze i ponownie naciśnij SET+DOWN przez 7s do ukazania 
się na stałe pierwszego parametru HY. 

2. Przyciskami UP lub DOWN wybierz żądany parametr. Naciśnij SET, aby wyświetlić jego wartość
3. Użyj przycisków UP lub DOWN do zmiany wartości.
4. Naciśnij SET, aby zapisać wprowadzone zmiany i przejść do następnego parametru. 
Aby wyjść: Naciśnij jednocześnie SET+UP lub odczekaj 15s. 
UWAGA: nowa wartość będzie zapisana nawet, gdy wyjście nastąpi w wyniku upłynięcia czasu. 

10.6 BLOKOWANIE PRZYCISKU ON/OFF 

Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sek. przyciski UP+DOWN. Zostanie wyświetlony komunikat „PoF” i przycisk 
ON/OFF zostanie zablokowany.  

10.7 ODBLOKOWANIE KLAWIATURY 

Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sek. przyciski UP+DOWN. Zostanie wyświetlony komunikat „Pon” i przycisk 
ON/OFF zostanie odblokowany.  

11 PARAMETERY 
REGULACJA 

HY 
Dyferencjał w trybie normalnej pracy: (0.1 do 25.0°C; 1 do 45°F) dyferencjał punktu 
nastawy. Sprężarka uruchamia się, gdy temperatura osiągnie  SET-POINT + HY. Sprężarka 
wyłącza się, gdy temperatura spadnie do punktu nastawy SET. 

HYE 
Dyferencjał w trybie oszczędzania energii: (0.1 do 25.0°C; 1 do 45°F) dyferencjał punktu 
nastawy. Sprężarka uruchamia się, gdy temperatura osiągnie SET + HES + HYE. Sprężarka 
wyłącza się, gdy temperatura spadnie do punktu nastawy SET + HES. 

LS Minimalny punkt nastawy: (-55.0°C do SET; -67°F do SET) Ustala min wartość pkt. nastawy. 

US 
Maksymalny punkt nastawy: (SET do 110.0°C; SET do 230°F) Ustala maks. wartość pkt. 
nastawy. 

ot 
Kalibracja czujnika regulacyjnego: (-12.0 do 12.0°C; -21 do 21°F) przesunięcie wartości 
pomiaru temperatury 

P2P Obecność czujnika parownika: n = brak; Y = obecny: odszranianie temperaturowe. 
oE Kalibracja czujnika parownika: (-12.0 do 12.0°C; -21 do 21°F) 

P3P Obecność trzeciego czujnika: n = brak; Y = obecny 
o3 Kalibracja trzeciego czujnika: (-12.0 do 12.0°C; -21 do 21°F) 

P4P Obecność czwartego czujnika: n = brak; Y = obecny 
o4 Kalibracja czwartego czujnika: (-12.0 do 12.0°C; -21 do 21°F) 

odS 
Opóźnienie aktywacji wyjść: (0 do 255 min) Funkcja aktywna przy uruchomieniu urządzenia, 
blokująca aktywacje jakichkolwiek wyjść w czasie liczonym od uruchomienia ustalonym tym 
parametrem. 

AC 
Opóźnienie ponownego uruchomienia: (0 do 50 min) minimalny czas pomiędzy kolejnymi 
uruchomieniami sprężarki. 

Con 
Czas włączenia sprężarki przy błędzie czujnika: (0 do 255 min) czas pracy sprężarki w 
przypadku błędu czujnika regulacyjnego (room). Przy CY=0 sprężarka nie pracuje. 

CoF 
Czas wyłączenia sprężarki przy błędzie czujnika: (0 do 255 min) czas wyłączenia sprężarki 
w przypadku błędu czujnika regulacyjnego. Przy Cn=0 sprężarka cały pracuje w sposób ciągły. 

WYŚWIETLACZ 

CF Jednostki miary: (°C; °F) °C = Celsjusz; °F = Fahrenheit. 
rES Rozdzielczość (dla °C): (dE; in) dE = części dziesiętne; in = liczby całkowite. 

Lod 

Wyświetlanie wskazań czujnika: (P1; P2, P3, P4, SET, dtr): wybór czujnika, z którego 
wskazania użyte są do wyświetlania: P1 = czujnik regulacyjny; P2 = czujnik parownika; P3 = 
trzeciego czujnika (tylko dla modeli z włączoną opcją); P4 = czujnik czwarty, SET = punkt 
nastawy;  dtr = wizualizacja udziału czujnika w regulacji. 

dLY 
Opóźnienie wyświetlacza: (0.0 do 20min, co 10 sec) gdy temperatura wzrasta wyświetlenie 
pomiaru zmienia się o 1 °C/1°F po upłynięciu czasu określonego tym parametrem. 

ODSZRANIANIE 

EdF 
Tryb odszraniania: rtc=za pomocą zegara czasu rzeczywistego; in=za pomocą interwałów 
czasowych; Aut=tryb automatyczny 

tdF 
Typ odszraniania: EL=grzałkami elektrycznymi; in=gorącym gazem; ALt=poprzez postój 
sprężarki 

dFP 
Wybór czujnika dla zakończenia odszraniania: np.=brak czujnika; P1=czujnik regulacyjny; 
P2=czujnik parownika; P3=czujnik nr 3 (nie używaj tego czujnika); P4=czujnik na złączu HotKey 

dtE 
Temp. końca odszraniania parownika: (-55 do 50°C; -67 do 122°F); wartość tego parametru 
oznacza temperaturę parownika po osiągnięciu której wyłączane jest odszranianie 

idF 
Interwał odszraniania: (0 do 255 h); określa ilość czasu odliczaną przed rozpoczęciem 
kolejnego cyklu odszraniania. 

MdF 
Maksymalny czas odszraniania: (0 do 255 min; 0 oznacza brak odszraniania), gdy P2P=n 
(bez czujnika parownika) określa czas trwania odszraniania, gdy P2P=Y (odszranianie 
temperaturowe) określa maksymalny czas trwania odszraniania. 

dSd Opóźnienie odszraniania: (0 do 255 min) opóźnienie aktywacji odszraniania. 

dFd 
Ekran podczas odszraniania: (rt; it; SP; dF) rt = temperatura rzeczywista; it = temperatura na 
początku odszraniania; SP = punkt nastawy; dF = symbol “dF”. 

dAd 
Opóźnienie wyświetlenia temperatury po odszranianiu: (0 do 255 min) Określa 
maksymalny czas pomiędzy końcem odszraniania, a powrotem ekranu do wyświetlania 
rzeczywistej temperatury z czujnika regulacyjnego. 

Fdt Czas ociekania: (0 do 255 min)  

dPo 
Odszranianie przy włączeniu zasilania: (n; Y); włączenie odszraniania po włączeniu 
zasilania. 

WENTYLATORY 

FnC 

Tryb pracy wentylatorów: (Cn; on; CY; oY)  

• Cn = razem ze sprężarką, tryb wymuszonych cyklów pracy, gdy sprężarka jest 
wyłączona (zobacz parametry FoF, Fon, FF1 i Fo1) i wyłączone podczas odszraniania; 

• on = tryb ciągły, wyłączone podczas odszraniania; 

• CY = razem ze sprężarką; tryb wymuszonych cyklów pracy, gdy sprężarka jest 
wyłączona (zobacz parametry FoF, Fon, FF1 i Fo1) i włączone podczas odszraniania; 

• oY = tryb ciągły, włączone w czasie odszraniania. 

Fnd 
Opóźnienie włączenia wentylatorów po odszranianiu: (0 do 255 min) czas pomiędzy 
zakończeniem odszraniania, a włączeniem wentylatorów. 

FCt Dyferencjał temperatury dla aktywacji wentylatorów 

FSt 
Temperatura wyłączenia wentylatorów: (-55 do 50°C; -67 do 122°F); nastawa temperatury 
odczytywanej przez czujnik parownika. Powyżej tej wartości wentylatory są wyłączane. 
UWAGA: działa to tylko dla wentylatorów parownika, nie dla wentylatora skraplacza. 

Fon 
Czas włączenia wentylatora, gdy sprężarka jest wyłączona: (0 do 255 min) używane gdy 
oszczędzanie energii nie jest aktywne. 

FoF 
Czas wyłączenia wentylatora, gdy sprężarka jest wyłączona: (0 do 255 min) używane gdy 
oszczędzanie energii nie jest aktywne. 

FAP 
Wybór czujnika regulacji wentylatorów: nP= brak czujnika; P1= czujnik regulacyjny; P2= 
czujnik parownika; P3=nie używać; P4= czujnik w wejściu Hot Key. 

Fo1 
Czas włączenia wentylatora, gdy sprężarka jest wyłączona w trybie oszczędzanie energii: 
(0 do 255 min) używane gdy jest aktywne oszczędzanie energii. 

FF1 
Czas wyłączenia wentylatora, gdy sprężarka jest wyłączona w trybie oszczędzanie 
energii: (0 do 255 min) używane gdy jest aktywne oszczędzanie energii. 

WYJŚCIE WIELOFUNKCYJNE AUX JAKO NIEZALEŻNY TERMOSTAT REGULACYJNY 

ACH Tryb regulacji przekaźnikiem AUX: Ht=grzanie; CL=chłodzenie 

SAA 
Punkt nastawy dla przekaźnika AUX: (-55.0 do 150.0°C); temperatura do 
włączenia/wyłączenia przekaźnika AUX 

SHy 
Dyferencjał regulacji dla przekaźnika AUX: (0.1 do 25.5°C) 
Gdy ACH=CL: włączenie gdy temp=SAA+SHY; wyłączenie gdy temp=SAA 
Gdy ACH=Ht: włączenie gdy temp=SAA-SHY; wyłączenie gdy temp=SAA 

ArP 
Wybór czujnika dla regulacji przekaźnika AUX: nP=brak czujnika, przekaźnik AUX może 
być włączony tylko poprzez wejście cyfrowe; P1=czujnik regulacyjny; P2=czujnik parownika; 
P3=czujnik nr 3; P4=czujnik na złączu Hot Key 

Sdd 
Przekaźnik AUX wyłączony w czasie odszraniania: n=przekaźnik AUX jest zarządzany w 
czasie odszraniania; Y=przekaźnik AUX jest wyłączony w czasie odszraniania 

Ao1 Przekaźnik AUX jest włączony w trybie oszczędzania energii: 0 do 255 min. 
AF1 Przekaźnik AUX jest wyłączony w trybie oszczędzania energii: 0 do 255 min. 

ALARMY 

ALP 
Wybór czujnika dla alarmu temperatury: (nP; P1; P2; P3; P4) nP=brak czujnika; P1=czujnik 
regulacyjny; P2=czujnik parownika; P3=nie używać; P4= czujnik na wejściu Hot Key. 

ALC 
Konfiguracja alarmów temperaturowych: (Ab, rE) Ab = temperatura absolutna; rE = 
określone względem punktu nastawy. 

ALU 

Alarm temperatury maksymalnej: po osiągnięciu temperatury alarm jest aktywowany z 
uwzględnieniem opóźnienia Ad. 

• Jeżeli ALC=Ab � ALL do 110.0°C lub ALL do 230°F. 

• Jeżeli ALC=rE � 0.0 do 50.0°C lub 0 do 90°F. 

ALL 

Alarm temperatury minimalnej: po osiągnięciu temperatury alarm jest aktywowany z 
uwzględnieniem opóźnienia Ad. 

• Jeżeli ALC=Ab � -55.0°C do ALU lub -67°F do ALU. 

• Jeżeli ALC=rE � 0.0 do 50.0°C lub 0 do 90°F. 

AFH 
Dyferencjał alarmu temperatury: (0.1 do 25.0°C; 1 do 45°F) Dyferencjał wyłączenia alarmu 
temperatury. 

ALd 
Opóźnienie alarmu temperaturowego: (0 do 255 min) opóźnienie czasowe pomiędzy 
nastaniem warunków alarmowych, a aktywacją alarmu. 

dAo 
Opóźnienie alarmu temperatury po uruchomieniu: (0.0 do 24h, co 10 min) okres czasu 
pomiędzy nastaniem warunków alarmowych po włączeniu urządzenia a sygnalizowaniem 
alarmu. 

ALARM  TEMPERATURY SKRAPLACZA 

AP2 
Wybór czujnika temperatury dla alarmu skraplacza: (nP; P1; P2; P3; P4) nP= brak; 
P1=czujnik regulacyjny; P2= czujnik parownika; P3=czujnik nr 3; P4= czujnik na wejściu Hot 
Key 

AL2 Alarm niskiej temperatury skraplacza: (-55.0 do 110.0°C; -67 do 230°F) 
AU2 Alarm wysokiej temperatury skraplacza: (-55.0 do 110.0°C; -67 do 230°F) 
AH2 Dyferencjał wyłączenia alarmu temperatury skraplacza: (0.1 do 25.0°C; 1 do 45°F) 

Ad2 
Opóźnienie alarmu temperatury skraplacza: (0 do 255 min; 255 = brak opóźnienia) czas 
liczony od momentu wykrycia warunków alarmowych do aktywacji sygnału alarmu. 

dA2 
Czas wyłączenia alarmu temperatury skraplacza po włączeniu sprężarki: (0.0 do 24h, co 
10 min) 

bLL 
Wyłączenie sprężarki przy alarmie niskiej temperatury skraplacza: (n; Y) n = nie, sprężarka 
działa normalnie; Y = tak, w przypadku wystąpienia alarmu sprężarka jest wyłączana, 
regulacja/praca po ustaniu alarmu jest wznawiana przy zachowaniu opóźnienia AC. 

AC2 
Wyłączenie sprężarki przy alarmie wysokiej temperatury skraplacza: (n; Y) n = nie, 
sprężarka działa normalnie; Y = tak, w przypadku wystąpienia alarmu sprężarka jest 
wyłączana, regulacja/praca po ustaniu alarmu jest wznawiana przy zachowaniu opóźnienia AC. 

tbA 
Wyciszanie alarmu: (n; Y) wyciszanie brzęczyka oraz wyjścia skonfigurowanego jako 
alarmowe. 

KONFIGURACJA PRZEKAŹNIKÓW OA1, OA1 

oA1  
Konfiguracja pierwszego przekaźnika: dEF = odszranianie; FAn = wentylator; ALr = alarm; 
LiG = oświetlenie; AuS = przekaźnik wielofunkcyjny AUX; onF = zawsze aktywny; db = strefa 
neutralna; CP2 = druga sprężarka; HES = żaluzje 

oA2  
Konfiguracja drugiego przekaźnika: dEF = odszranianie; FAn = wentylator; ALr = alarm;  
LiG = oświetlenie; AuS = przekaźnik dodatkowy; onF = zawsze aktywny; db = strefa neutralna; 
CP2 = druga sprężarka; HES = żaluzje 
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WEJŚCIE CYFROWE 

i1P 
Polaryzacja wejść cyfrowych 1: (oP; CL) oP = aktywowane poprzez zwarcie; CL = 
aktywowane poprzez rozwarcie. 

i1F 

Konfiguracja wejść cyfrowych: (dor; dEF; LiG; AUS; Lis; ES)  

• dor = wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi; 

• dEF = aktywacja odszraniania; 

• LiG = oświetlenie aktywacja / dezaktywacja;

• AUS = przekaźnik AUX; 

• LiS = nie używane; 

• ES = oszczędzanie energii aktywacja / dezaktywacja. 

Did 
Opóźnienie sygnalizacji alarmu z wejścia cyfrowego: (0 do 255 min).  
Uwaga! Gdy i1F=dor wówczas jest to czas opóźnienia sygnalizacji alarmu otwartych drzwi 

doA Opóźnienie aktywacji alarmu otwartych drzwi: (0 do 255 min) 

odC 
Status regulacji przy otwartych drzwiach: no = bez zmian; Fan = wyłączenie wentylatorów; 
CPr = wyłaczenie sprężarki; F-C = wyłączenie sprężarki i wentylatorów. Po aktywacji alarmu 
otwartych drzwi sprężarka i/lub wentylator zostanie włączony gdy upłynął czas Did oraz rrd=Y 

rrd 
Wznowienie regulacji po aktywacji alarmu otwartych drzwi: (n; Y) n = brak regulacji, gdy 
alarm jest aktywny; Y = następuje ponowne uruchomienie regulacji po upływie czasu Did nawet 
jeśli obecny jest alarm otwartych drzwi. 

OSZCZĘDZANIE ENERGII 

ErA 
Użyty algorytm redukcji zużycia energii: (nu; bAS; Aut) nu = funkcja oszczędności energii 
nieaktywna; bAS = podstawowy algorytm oszczędności energii; Aut = automatyczny algorytm 
oszczędności energii. 

HES 
Histereza podczas trybu oszczędzania energii: (-30.0 do 30.0°C; -54 do 54°F); ustawia 
wartość o ile wzrośnie punkt nastawy w czasie trybu oszczędzania energii. 

LdE 
Sterowanie oświetleniem wg oszczędzania energii (E.S. jest aktywne – oświetlenie jest 
wyłączane): (n; Y) stan oświetlenia powiązany z oszczędzaniem energii i parametrem ErA 

Aid 
Okres czasu do analizy ErA (działa, gdy ErA=Aut): (1 do 20 dni) ustawia czas użyty do 
analizy zmian temperatury. 

StE 
Czas do zmiany z trybu normalnego na oszczędzanie energii (działa, gdy ErA=bAS): (0.0 
do 24h00min, co 10 min) jeżeli drzwi pozostają włączone przez czas StE, oszczędzanie enegii 
będzie aktywne. UWAGA: wymaga włącznika drzwiowego. 

EtS 
Czas do zmiany z oszczędzania energii na tryb normalny (działa, gdy ErA=bAS): (0.0  
do 24h00min, co 10 min) maksymalny czas trwania oszczędzania energii. UWAGA: wymaga 
włącznika drzwiowego. 

dS 
Czas otwarcia drzwi do zmiany trybu z EtS to StE (działa, gdy ErA=bAS): (0 do 999 sek.) 
tryb oszczędzania energii zostanie automatycznie dezaktywowane, gdy drzwi pozostaną 
otwarte przez czas dłuższy niż dS. UWAGA: wymaga włącznika drzwiowego. 

oHt 
Wzrost temperatury dla aktywacji funkcji extra-cooling (w normlanym trybie pracy): (1.0 
do 12.0°C; 1 do 21°F) jest to górny limit wykorzystany do aktywacji funkcji extra-cooling. 

SCo 

Obniżenie punktu nastawy w funkcji extra-cooling (w normlanym trybie pracy): (0.0 do 
12°C; 0 do 21°F) jest to obniżony punkt nastawy używany podczas w funkcji extra-cooling  
(sprężarka wyłącza się po osiągnięciu tej wartości). Funkcja extra-cooling jest wyłączona, gdy 
SCo=0. 

tSC 
Maksymalny czas działania funkcji extra-cooling (dla trybu normalnego i oszczędzania 
energii): (0.0 do 24h00min, co 10 min). 

oHE 
Wzrost temperatury dla aktywacji funkcji extra-cooling (w trybie oszczędzania energii): 
(1.0 do 12.0°C; 1 do 21°F) jest to górny limit wykorzystany do aktywacji funkcji extra-cooling. 

SCE 

Obniżenie punktu nastawy w funkcji extra-cooling (w trybie oszczędzania energii): (0.0 
do 12°C; 0 do 21°F) jest to obniżony punkt nastawy używany podczas w funkcji extra-cooling 
(sprężarka wyłącza się po osiągnięciu tej wartości). Funkcja extra-cooling jest wyłączona, gdy 
SCE=0. 

LICZNIKI 

nH1 Liczba aktywacji sprężarki (tysiące) (tylko dla odczytu) 
nL1 Liczba aktywacji sprężarki (jedności) (tylko dla odczytu) 
nH2 Liczba aktywacji wentylatora (tysiące) (tylko dla odczytu) 
nL2 Liczba aktywacji wentylatora (jedności) (tylko dla odczytu) 
nH4 Liczba aktywacji oświetlenia (tysiące) (tylko dla odczytu) 
nL4 Liczba aktywacji oświetlenia (jedności) (tylko dla odczytu) 
oCH Godziny pracy sprężarki (tysiące) (tylko dla odczytu) 
oCL Godziny pracy sprężarki (jedności) (tylko dla odczytu) 

USTAWIENIE GODZINY, DNI TYGODNIA I WEEKEND 

Po podaniu po raz pierwszy napięcia zasilania do fabrycznie nowego regulatora na wyświetlaczu 
naprzemiennie z temperaturą ukazuje się komunikat „rtC”. Należy ustawić aktualny czas, dzień tygodnia 
oraz pierwszy i ostatni dzień weekendu. 

Hur Godziny (0 ÷ 23 h) 
Min Minuty (0 ÷ 59min) 
dAY Dzień tygodnia (Sun ÷ SAt) Sun=niedziela, Mon=poniedziałek, itd… 
Hd1 Pierwszy dzień weekendu (Sun ÷ nu) Ustawienie pierwszego dnia tygodnia, po którym 

następuje weekend. Nu=nie używane 
Hd2 Ostatni dzień weekendu (Sun ÷ nu) Ustawienie ostatniego dnia tygodnia, po którym następuje 

tydzień roboczy. Nu=nie używane 

CZASY ROZPOCZĘCIA I TRWANIA OSZCZĘDNOŚCI ENERGII 

iLE Uruchamianie trybu oszczędności energii w dni robocze: (0÷23h 50 min.) Należy ustawić 
godzinę i minutę rozpoczęcia. Skok co 10 minut. Podczas oszczędzania energii punk nastawy 
jest zwiększany o wartość HES, więc bieżącym punktem jest SET + HES. 

dLE Czas działania trybu oszczędności energii w dni robocze: (0÷24h 00 min.) Ustawienie 
czasu działania oszczędzania energii w dni robocze. Ten parametr określa jak długo w 
godzinach i minutach ma trwać tryb oszczędności energii. 

iSE Uruchamianie trybu oszczędności energii podczas weekendu: (0÷23h 50 min.) 
dSE Czas działania trybu oszczędności energii podczas weekendu: (0÷24h 00 min.) 

CZASY ROZPOCZĘCIA ODSZRANIANIA 

Ld1÷Ld6 Uruchamianie odszraniania w dni robocze: (0÷23h 50 min.) Tymi parametrami możliwe 
jest ustawienie rozpoczęcia odszraniania (max 6 razy dziennie) w dni robocze. Np.: Ld2 = 
12.4 – drugie odszranianie rozpoczyna się o 12:40 w dzień roboczy. 

Sd1÷Sd6 Uruchamianie odszraniania podczas weekendu: (0 ÷ 23h 50 min.) Tymi parametrami 
możliwe jest ustawienie rozpoczęcia odszraniania (max 6 razy dziennie) podczas 
weekendu. Np.: Sd2 = 3.4 - drugie odszranianie rozpoczyna się o 3.40 w dzień wolny.  
Uwaga! Aby wyłączyć dany parametr, ustaw “nu” (nie używane). Np.:Jeśli Sd6 = nu;  
szóste odszranianie jest wyłączone 

INNE 

Adr Adres sieciowy (1÷247): Identyfikuje sterownik podłączony do sieci nadzoru i monitoringu 
onF Konfiguracja przycisku włącz/wyłącz (ON/OFF): nU= wyłączone; onF= funkcja 

włącz/wyłącz; ES= aktywacja trybu oszczędzania energii. 
dP1 Wyświetlanie pomiaru czujnika regulacji (tylko dla odczytu) 
dP2 Wyświetlanie pomiaru czujnika parownika (tylko dla odczytu) 
dP3 Wyświetlanie pomiaru trzeciego czujnika (tylko dla odczytu) 
dP4 Wyświetlanie pomiaru czwartego czujnika (tylko dla odczytu) 
rSE Rzeczywisty punkt nastawy (tylko dla odczytu) 
rEL Wersja oprogramowania (tylko dla odczytu) 
Ptb Tabela kodów parametrów (tylko dla odczytu) 
FdY Informacja na temat wersji oprogramowania (tylko dla odczytu). 
FMt Informacja na temat wersji oprogramowania (tylko dla odczytu). 
FYr Informacja na temat wersji oprogramowania (tylko dla odczytu). 

12 WEJŚCIE CYFROWE 
Bez napięciowe wejście cyfrowe jest programowalne w zależności od konfiguracji parametru i1F. 

WYŁĄCZNIK OTWARCIA DRZWI (i1F=dor) 

Określa status otwarcia drzwi i status powiązanego wyjścia przekaźnikowego uzależnionego od parametru 
odC: no = brak zmian; FAn = wyłączenie wentylatorów; CPr = wyłączenie sprężarki; F-C = wyłączenie 
sprężarki i wentylatorów. Gdy drzwi pozostają otwarte przez czas dłuższy niż opóźnienie Did, wówczas 
aktywowany jest alarm otwartych drzwi; na ekranie pojawia się komunikat “dA” oraz wznawiana jest regulacja 
jeśli rrd = Y. Alarm jest wyłączany jednocześnie z dezaktywacją wejścia cyfrowego. Przy otwartych drzwiach 
wyłączone są alarmy wysokiej i niskiej temperatury. 

ROZPOCZĘCIE ODSZRANIANIA (i1F=dEF) 

Powoduje rozpoczęcie odszraniania, jeśli są spełnione warunki (np. temperatura parownika poniżej 
temperatury końca odszraniania). Powrót do normalnej regulacji po zakończeniu odszraniania następuje, jeśli 
wejście będzie nie aktywne, w innym razie sterownik odlicza czas zabezpieczenia MdF. 

STEROWANIE OŚWIETLENIEM (i1F=LiG) 

Stan przekaźnika oświetlenia zmieni się wraz z wejściem cyfrowym. 

OSZCZĘDZANIE ENERGII (i1F=ES) 

Funkcja jest włączona, gdy wejście cyfrowe jest aktywne. 

13 MONTAŻ 

Sterownik XRB06CX powinien być montowany na pionowym panelu w 
otworze o wymiarach 29x71mm i mocowany przy użyciu dedykowanych 
uchwytów dostarczanych ze sterownikiem. 
Zakres temperatury gwarantujący poprawną pracę to 0 do 60 0C. 
Należy unikać montażu w miejscach gdzie występują silne wibracje, 
agresywne gazy, nadmierne zabrudzenie lub wysoka wilgotność. Te 
same zalecenia należy stosować do montażu czujników. Należy 
zapewnić swobodny przepływ powietrza przez otwory chłodzące. 

14 AKCESORIA 

Osłona MDP/CX może dodatkowo ochraniać sterownik przed wodą 
oraz kurzem. 

Narzędzie HOT-KEY jest używane do szybkiego  i łatwego 
ściągnięcia (z urządzenia na HOT-KEY) lub pobranie (z HOT-KEY 
na urządzenie) mapy parametrów (szybkie nastawy wartości 
parametrów) 

Narzędzie PROG-KEY używane jest do aktualizacji oprogramowania 
sterownika. 

ZESTAW WIZMATE PROG-TOOL 
Tym narzędziem możliwe jest łatwe modyfikowanie wewnętrznej 
mapy parametrów w sterownikach XRB. Oprogramowanie 
WIZMATE® (część zestawu) pozwala na stworzenie osobistej 
konfiguracji mapy i łatwe załadowanie na pamięć sterownika. 

15 POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE 
Sterownik jest wyposażony w terminal zacisków śrubowych pozwalający na podłączanie przewodów o 
przekroju do 2,5 mm2. Przed podłączeniem przewodów należy upewnić się, że są zgodne z wymaganiami dla 
sterownika. Przewody zasilania należy układać oddzielnie od przewodów sygnałowych i przewodów wyjść. Nie 
należy przekraczać maksymalnej dozwolonej długości przewodu dla każdego z przekaźników, w przypadku 
dużych obciążeń należy użyć przekaźników zewnętrznych. 

15.1 PODŁĄCZENIE CZUJNIKÓW 

Czujniki powinny być montowane bańkami pomiarowymi do góry, aby zapobiec ich uszkodzeniu w wyniku 
penetracji wilgocią. Zalecane jest umieszczenie czujnika termostatu z dala od strumienia przepływającego 
powietrza, aby poprawnie mierzyć wartość temperatury w pomieszczeniu. Czujnik temperatury parownika 
należy umieścić na wymienniku w najzimniejszym jego miejscu, gdzie formuje się najwięcej lodu, z dala od 
grzałek elektrycznych oraz miejsca najcieplejszego podczas odszraniania, co zapobiegnie zbyt wczesnemu 
przerwaniu procesu odszraniania. 

16 UŻYCIE NARZĘDZIA “HOT KEY” 

16.1 JAK ZAPROGRAMOWAĆ HOT KEY ZE STEROWNIKA (WGRANIE) 

1. Zaprogramuj jeden sterownik za pośrednictwem klawiatury. 
2. Przy włączonym sterowniku podłącz “HOT-KEY” i naciśnij przycisk UP; pojawi się komunikat “UP” a 

następnie migający komunikat “End” 
3. Naciśnij przycisk “SET”, komunikat “End” przestanie migać. 
4. Wyłącz sterownik, odłącz “HOT-KEY”, a następnie włącz ponownie sterownik. 
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UWAGA: pojawienie się komunikatu “Err” oznacza błąd programowania. W takim wypadku należy ponownie 
nacisnąć przycisk UP, aby ponownie rozpocząć programowanie lub odłączyć “HOT-KEY” w celu zakończenia 
czynności. 

16.2 JAK ZAPROGRAMOWAĆ STEROWNIK Z HOT KEY (ZGRANIE) 

1. Wyłącz sterownik. 
2. Podłącz zaprogramowany “HOT-KEY” do złącza 5 - pinowego, następnie włącz sterownik. 
3. Nastąpi automatyczne wgranie parametrów HOT KEY do pamięci sterownika, pojawią się migające 

komunikaty “do” oraz “End”. 
4. Po 10 sek. sterownik wznowi działanie przy uwzględnieniu nowo wgranych parametrów.  
5. Odłącz the “HOT-KEY”. 
 
UWAGA: pojawienie się komunikatu “Err” oznacza błąd programowania. W takim wypadku należy ponownie 
wyłączyć a następnie włączyć zasilanie sterownika aby ponownie rozpocząć programowanie lub odłączyć 
“HOT-KEY” w celu zakończenia czynności. 

17 UŻYWANIE NARZĘDZIA PROG-KEY 
Podczas pierwszych 30 sek. od włączenia sterownika możliwa jest aktualizacja oprogramowania sterownika 
za pośrednictwem narzędzia PROG-KEY. Aktualizacja nie zmienia wewnętrznej mapy parametrów. 
 
UWAGA: aktualizacja musi być przeprowadzona przez wykwalifikowany serwis, aby zapobiec uszkodzeniom 
sterownika. Proszę głosić się do sprzedawcy w celu otrzymania większej ilości informacji. 

18 SYGNAŁY ALARMOWE 
Kod alarmu Przyczyna Stan wyjść 

“PoF” Przycisk ON/OFF zablokowany Wyjścia bez zmian 
“Pon” Przycisk ON/OFF odblokowany Wyjścia bez zmian 
“P1” Błąd czujnika pomieszczenia Wyjście sprężarki w zależności od Con oraz CoF  
“P2” Błąd czujnika parownika Odszranianie sterowane czasowo 
“P3” Błąd trzeciego czujnika Powiązany alarm temperatury nie jest zarządzany 
“P4” Błąd czwartego czujnika Powiązany alarm temperatury nie jest zarządzany 

“OFF” Wyłączona regulacja Wszystkie wyjścia wyłączone 
“HA” Alarm temperatury maksymalnej Wyjścia bez zmian 
“LA” Alarm temperatury minimalnej Wyjścia bez zmian 

“H2” 
Alarm wysokiej temperatury 
skraplacza 

Wyjście sprężarki zależne od AC2 

“L2” Alarm niskiej temperatury skraplacza Wyjście sprężarki zależne od bLL 
“dA” Alarm otwartych drzwi Restart sprężarki i wentylatorów 
“EA” Alarm zewnętrzny Wyjścia bez zmian 
“CA” Poważny alarm zewnętrzny Wyłączenie wszystkich wyjść 
“EE” Alarm pamięci EEPROM Wyjścia bez zmian 

18.1 ZAKOŃCZENIE ALARMÓW 

Alarmy czujników P1, P2, P3 oraz P4 są aktywowane po kliku sekundach od nastąpienia błędu powiązanego 
czujnika; alarm automatycznie zostanie wyłączony, gdy czujnik powróci do normalnej pracy. Przed wymianą 
czujnika należy sprawdzić poprawność podłączenia. Alarmy temperaturowe “HA”, “LA”, “H2” i “L2” 
automatycznie zostaną wyłączone po powrocie temperatury do normalnych wartości. Możliwe jest 
zakończenie alarmu “EE” poprzez naciśnięcie jakiegokolwiek klawisza. 
Alarmy “EA”, “CA” i “dA” automatycznie zostaną wyłączone po dezaktywacji danego wejścia cyfrowego. 
Brzęczyk można wyciszyć poprzez naciśnięcie jakiegokolwiek klawisza, jeśli parametr tbA=Y. 

19 DANE TECHNICZNE 
Materiał obudowy: samogasnące tworzywo ABS 
Obudowa: front 32x74 mm; głębokość 60mm 
Montaż: montaż w panelu w otworze 71x29mm 
Stopień ochrony: IP20 
Stopień ochrony dla frontu: IP65 
Podłączenia: zaciski śrubowe dla przewodów ≤ 2.5 mm2 
Zasilanie: 230Vac ±10%, 50/60Hz 
Pobór mocy: 3.5VA max 
Wyświetlacz: 3 cyfrowy, czerwone diody LED, wysokość 14.2 mm 
Wejścia czujników: do 4 czujników NTC lub PTC 
Wejście cyfrowe:  bez napięciowe. 
Przekaźniki:  Sprężarka SPST 20(8)A, 250VAC 
  Out 1: SPDT 8(3)A, 250VAC 
  Out 2: SPST 5(2)A, 250VAC 
Gromadzenie danych: pamięć stała (EEPROM) 
Typ działania: 1B  
Stopień zanieczyszczenia: 2  
Klasa oprogramowania: A 
Impulsowe napięcie znamionowe: 2500V; Kategoria przepięciowa: II 
Temperatura pracy: 0 do 60°C (32 do 140°F) 
Temperatura składowania: -25 do 60°C (-13 do 140°F) 
Wilgotność względna: 20 do 85% (bez kondensacji) 
Zakres pomiaru i regulacji: NTC -40 do 110°C (-40 do 230°F) 
Rozdzielczość: 0.1°C lub 1°C (wybieralne).  
Dokładność (dla 25°C):  ±0.1°C ±1. 

20 PODŁĄCZENIA 

 

21 UWAGI DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA 
Prosimy zwrócić uwagę na umieszczenie czujnika regulacyjnego. 
Aplikacje z sterownikiem XRB wykazują najlepsza wydajność pracy, gdy czujnik umieszczony jest wg 
następujących wytycznych: 
 

 

Szafa z wentylatorem – Parownik umieszczony z tyłu strefy 
chłodzenia, wentylator umieszczony nad parownikiem 
- Czujnik regulacyjny jest umieszczony na wylocie powietrza z 

parownika 
- Czujnik regulacyjny może być umieszczony wewnątrz oraz na 

zewnątrz obudowy wentylatora, zwracając uwagę na zbyt bliskie 
położenie względem silnika wentylatora 

 

 

Szafa z wentylatorem – Parownik umieszczony u góry strefy 
chłodzenia, wentylator umieszczony wylocie powietrza z 
parownika 
- Czujnik regulacyjny jest umieszczony na wlocie powietrza do 

parownika 
- Czujnik regulacyjny musi być umieszczony na zewnątrz parownika, 

unikając kontaktu z metalowymi częściami parownika 

 

Szafa bez wentylatora:  
- Czujnik regulacyjny jest umieszczony na ścianie strefy chłodzenia, 

od 30% do 50% (wysokości strefy) od dołu i od 20% do 30% 
(głębokości strefy) od tyłu. 

22 FABRYCZNE WARTOŚCI PARAMETRÓW 
KOD NAZWA ZAKRES WARTOŚĆ POZIOM 
SEt Punkt nastawy LS; US 3 °C --- 

rtC 
Dostęp do menu zegara czasu 
rzeczywistego 

- - Pr2 

REGULACJA 

HY 
Dyferencjał w trybie normalnej pracy 
(oszczędzanie energii nieaktywne) 

[0,1 do 25°C] 
[1 do 45°F] 

4 °C Pr2 

HYE Dyferencjał w trybie oszczędzania energii 
[0,1 do 25°C] 
[1 do 45°F] 

4 °C Pr2 

LS Minimalny punkt nastawy 
[-55°C do SET] 
[-67°F do SET] 

2 °C Pr2 

US Maksymalny punkt nastawy 
[SET do 150°C] 
[SET do 230°F] 

12 °C Pr2 

CZUJNIKI 

ot Kalibracja czujnika termostatu 
[-12,0 do 12,0°C ] 

[-21 do 21°F] 
3 °C Pr2 

P2P Obecność czujnika parownika n; Y Y Pr2 

oE Kalibracja czujnika parownika 
[-12,0 do 12,0°C ] 

[-21 do 21°F] 
0 °C Pr2 

P3P Obecność trzeciego czujnika n; Y Y Pr2 

o3 Kalibracja trzeciego parownika 
[-12,0 do 12,0°C ] 

[-21 do 21°F] 
0 °C Pr2 

P4P Obecność czwartego czujnika n, Y n Pr2 

o4 Kalibracja czwartego czujnika 
[-12,0 do 12°C ] 

[-21 do 21°F] 
0 °C Pr2 

REGULACJA 

odS Opóźnienie aktywacji wyjść po uruchomieniu 0 do 255 min 2 min Pr2 

AC Opóźnienie ponownego uruchomienia 0 do 50 min 2 min Pr2 

Con 
Okres czasu pracy sprężarki przy 
uszkodzeniu czujnika 

0 do 255 min 30 min Pr2 

CoF 
Okres czasu postoju sprężarki przy 
uszkodzenia czujnika 

0 do 255 min 15 min Pr2 

CF Jednostki pomiaru temperatury °C; °F °C Pr2 

rES 
Rozdzielczość (tylko dla °C): części 
dziesiętne (dE), całkowite (in) 

dE; in in Pr2 

Lod Z jakiego czujnika wskazanie na wyświetl. 
P1; P2; P3; P4;  

SEt; dtr; USr 
P1 Pr2 

dLY 
Opóźnienie wyświetlania temperatury. Np. 
0,5=50 sek., 1,2=1 min. 20sek. 

0.0 do 20 min 
min post. 10 sek. 

0 Pr2 

ODSZRANIANIE 

EdF 
Tryb odszraniania: zegar czasu rzeczyw., 
czasowe lub automatyczne 

rtC; in; Aut in Pr2 

tdF 
Typ odszraniania: grzałką, gorącym gazem, 
postój sprężarki 

EL, in; ALt ALt Pr2 

dFP Czujnik zakończenia odszraniania nP; P1; P2; P3; P4 P2 Pr2 

dtE Temperatura końca odszraniania 
[-55 do 50°C] 
[-67 do 122°F] 

10 °C Pr2 

idF Interwał odszraniania 0 do 255 godz 2 godz Pr2 
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MdF Maksymalna długość odszraniania 0 do 255 min 35 min Pr2 

dSd Opóźnienie startu odszraniania 0 do 255 min 0 Pr2 

dFd Wyświetlanie podczas odszraniania rt; it; SEt; dEF, dEG it Pr2 

dAd Maks opóźnienie wyśw. po odszranianiu 0 do 255 min 30 min Pr2 

Fdt Czas ociekania 0 do 255 min 2 min Pr2 

dPo Pierwsze odszranianie po uruchomieniu n; Y n Pr2 

WENTYLATORY PAROWNIKA 

FnC Tryb pracy wentylatora parownika C-n; o-n; C-Y; o-Y C-Y Pr2 

Fnd 
Opóźnienie wentylatora parownika po 
odszranianiu 

0 do 255 min 0 min Pr2 

FCt 
Różnica temperatury dla wymuszenia 
włączenia wentylatora parownika 

[0 do 50°C] 
[32 do 122°F] 

0 min Pr2 

FSt 
Temperatura zatrzymania wentylatora 
parownika 

[-55 do 50°C] 
[-67 do 122°F] 

30 °C Pr2 

Fon 
Czas włączenia wentylatora parownika gdy 
wyłączona sprężarka 

0 do 15 min 0 min Pr2 

FOF 
Czas wyłączenia wentylatora parownika gdy 
wyłączona sprężarka 

0 do 15 min 0 min Pr2 

FAP 
Wybór czujnika regulacji wentylatorów 
parownika 

np; P1; P2; P3; P4 P2 Pr2 

Fo1 
Czas włączenia wentylatora parownika, gdy 
sprężarka jest wyłączona w czasie 
oszczędzania energii 

0 do 15 min 0 min Pr2 

FF1 
Czas wyłączenia wentylatora parownika, gdy 
sprężarka jest wyłączona w czasie 
oszczędzania energii 

0 do 15 min 0 min Pr2 

WYJŚCIE WIELOFUNKCYJNE AUX 

ACH Rodzaj regulacji dla przekaźnika AUX Ht; CL Ht Pr2 

SAA Punkt nastawy dla AUX 
-55,0 do 150,0°C 

-67 do 302 °F 
5 °C Pr2 

SHy Dyferencjał regulacji dla AUX 
0,1 do 25,5°C 

1 do 45°F 
1 °C Pr2 

ArP Wybór czujnika dla AUX np; P1; P2; P3; P4 nP Pr2 

Sdd 
Przekaźnik AUX wyłączony w czasie 
odszraniania 

n; Y n Pr2 

Ao1 
Przekaźnik AUX aktywny w czasie trybu 
oszczędzania energii 

0 do 255 min 0 min Pr2 

AF1 
Przekaźnik AUX nieaktywny w czasie trybu 
oszczędzania energii 

0 do 255 min 0 min Pr2 

ALARM TEMPERATURY REGULACYJNEJ 

ALP Wybór czujnika do alarmu temperatury nP; P1; P2; P3; P4 P1 Pr2 

ALC Konfiguracja alarmu temperatury rE, Ab Ab Pr2 

ALU Alarm temperatury maksymalnej 
[ALL do 110.0°C] 
[ALL do 230°F] 

45 °C Pr2 

ALL Alarm temperatury minimalnej 
[-55°C do ALU] 
[-67°F do ALU] 

-15 °C Pr2 

AFH Dyferencjał wyłączenia alarmu temperatury 
[0.1 do 25.5°C] 

[1 do 45°F] 
1 °C Pr2 

ALd Opóźnienie alarmu temperatury 0 do 255 min 0 min Pr2 

dAo 
Opóźnienie alarmu temperatury po 
uruchomieniu. Np. 1,4= 1 godz 40 min 

0.0 do 24h,  
post. co 10 min 

4 min Pr2 

ALARM TEMPERATURY SKRAPLACZA 

AP2 Czujnik alarmu temperatury skraplacza nP; P1; P2; P3; P4 P3 Pr2 

AL2 
Punkt nastawy alarmu niskiej temperatury 
skraplania 

[-55.0 do 110.0°C] 
[-67 do 230°F] 

-30 °C Pr2 

AU2 
Punkt nastawy alarmu wysokiej temperatury 
skraplania 

[-55.0 do 110.0°C] 
[-67 do 230°F] 

55 °C Pr2 

AH2 
Dyferencjał wyłączenia alarmu temperatury 
skraplacza 

[0.1 do 25.5°C] 
[1 do 45°F] 

5 °C Pr2 

Ad2 Opóźnienie alarmu temperatury skraplania 
0 do 254 min; 

255=nie używane 
0 min Pr2 

dA2 
Opóźnienie alarmu temperatury skraplania 
po uruchomieniu 

0.0 do 24h,  
post. co 10 min 

0 min Pr2 

bLL 
Wyłączenie sprężarki, przy alarmie niskiej 
temperatury skraplania 

n; Y n Pr2 

AC2 
Wyłączenie sprężarki, przy alarmie wysokiej 
temperatury skraplania 

n; Y Y Pr2 

tbA 
Wyłączanie alarmu poprzez naciśnięcie 
jakiegokolwiek przycisku 

n; Y Y Pr2 

KONFIGURACJA 

oA1 Konfiguracja przekaźnika oA1 
ALr; dEF; Lig; AUS; 
onF; Fan; db; cP2; 

dF2; HES 
LiG Pr2 

oA2 Konfiguracja przekaźnika oA2 
ALr; dEF; Lig; AUS; 
onF; Fan; db; cP2; 

dF2; HES 
FAn Pr2 

WEJŚCIA CYFROWE 

i1P Polaryzacja wejścia cyfrowego CL; oP CL Pr2 

i1F Konfiguracja wejścia cyfrowego 
dor; dEF; LiG; 

AUS; ES 
dor Pr2 

did Opóźnienie alarmu wejścia cyfrowego 0 do 255 min 1 Pr2 

doA Opóźnienie alarmu otwartych drzwi 0 do 255 min 5 Pr2 

OdC 
Status wentylatora i sprężarki dla otwartych 
drzwi 

no; FAn; CPr; F-C FAn Pr2 

rrd 
Wznowienie regulacji po alarmie otwartych 
drzwi 

n; Y Y Pr2 

OSZCZĘDZANIE ENERGII 

ErA Wybór algorytmu oszczędności energii nU; bAS; Aut Aut Pr2 

HES 
O ile poniesienie temperatury podczas trybu 
oszczędzania energii 

-30 do 30°C 0 °C Pr2 

LdE 
Sterowanie oświetleniem powiązane z 
trybem oszczędzania energii (E.S. jest 
aktywne – oświetlenie jest wyłączane) 

n; Y Y Pr2 

Aid 
Czas użyty do analizy ErA (działa, gdy 
ErA=Aut) 

1 do 20 dni 7 Pr2 

StE 
Czas do zmiany z trybu normalnego na 
oszczędzanie energii (działa, gdy ErA=bAS) 

0.0 do 24 godz  
post. co 10 min 

4 godz Pr2 

EtS 
Czas do zmiany z trybu oszczędzania 
energii na tryb normalny (działa, gdy 
ErA=bAS) 

0.0 do 24 godz  
post. co 10 min 

6 godz Pr2 

dS 
Czas otwarcia drzwi do zmiany trybu 
oszczędzania energii na tryb normalny 
(działa, gdy ErA=bAS) 

0 do 999 sek 5 sek Pr2 

REGULACJA 

oHt 
Temperatura aktywacji funkcji extra cooling 
w normlanym trybie pracy 

[1.0 do 25.0°C] 0 °C Pr2 

SCo 
Dyferencjał do wyłączenia funkcji extra 
cooling w normalnym trybie pracy. Gdy 
SCo=0 Extra Cooling jest nieaktywne 

[0.0 do 25.0°C] 0 Pr2 

tSC 
Maks. czas działania funkcji extra cooling 
(dla trybu normalnego i trybu oszczędzania 
energii). Np. 2.3 = 2 godz 30min 

0.0 do 24 godz 
post. co 10 min 

0 min Pr2 

oHE 
Temperatura aktywacji funkcji extra cooling 
w trybie oszczędzania energii 

[1.0 do 25.0°C] 0 °C Pr2 

SCE 
Dyferencjał do wyłączenia funkcji extra 
cooling w trybie oszczędzania energii. Gdy 
SCE=0 Extra Cooling jest nieaktywne 

[0.0 do 12.0°C] 0 Pr2 

POZOSTAŁE 

n1H Liczba aktywacji sprężarki (tysiące) Tylko do odczytu - - - Pr2 

n1L Liczba aktywacji sprężarki (jedności) Tylko do odczytu - - - Pr2 

n2H Liczba aktywacji wentylatora (tysiące) Tylko do odczytu - - - Pr2 

n2L Liczba aktywacji wentylatora (jedności) Tylko do odczytu - - - Pr2 

n4H Liczba aktywacji oświetlenia (tysiące) Tylko do odczytu - - - Pr2 

n4L Liczba aktywacji oświetlenia (jedności) Tylko do odczytu - - - Pr2 

oCH Godziny pracy sprężarki (tysiące) Tylko do odczytu - - - Pr2 

oCL Godziny pracy sprężarki (jedności) Tylko do odczytu - - - Pr2 

ZEGAR CZASU RZECZYWISTEGO 
Hur Godzina 0 ÷ 23 0 Pr2 
Min Minuta 0 ÷ 59 0 Pr2 
dAY Dzień tygodnia Sun ÷ SAt 0 Pr2 
Hd1 Pierwszy dzień weekendu Sun÷ SAt – nu Sat Pr2 
Hd2 Ostatni dzień weekendu Sun÷ SAt – nu Sun Pr2 
ILE Uruchomienie trybu oszczędności energii 

podczas dnia roboczego. Postąpienie co 10 
min. Np. 10.4 = 10.40 

0.00 do 23.50 22.0 Pr2 

dLE Czas działania trybu oszczędności energii 
podczas dnia roboczego. Np. 8.3 = 8.30 

0.00 do 23.50 
8.3 Pr2 

ISE Uruchamianie trybu oszczędności energii 
podczas weekendu 

0.00 do 23.50 
22.0 Pr2 

dSE Czas działania trybu oszczędności energii 
podczas weekendu 

0.00 do 23.50 
8.3 Pr2 

Ld1 
Godzina rozpoczęcia odszraniania nr 1 w dni 
robocze 

0.00 do 23.50; nu nu Pr2 

Ld2 do 
Ld6 

Godzina rozpoczęcia odszraniania nr 
2,3,4,5,6 w dni robocze 

0.00 do 23.50; nu nu Pr2 

Sd1÷ 
Sd6 

Godzina rozpoczęcia odszraniania  nr 
1,2,3,4,5,6 w czasie weekendu 

0.00 do 23.50; nu nu Pr2 

POZOSTAŁE 

Adr Adres sieciowy 1 do 247 1 Pr2 

onF Funkcja klawisza ON/OFF nU; OFF; ES OFF Pr2 

dP1 Wyświetlenie temp. czujnika regulacyjnego Tylko do odczytu - - - Pr2 

dP2 Wyświetlenie temp. czujnika parownika Tylko do odczytu - - - Pr2 

dP3 Wyświetlenie temp. czujnika trzeciego Tylko do odczytu - - - Pr2 

dP4 Wyświetlenie temp. czujnika czwartego Tylko do odczytu - - - Pr2 

rSE 
Rzeczywista wartość nastawy (SET + ES + 
oHx) 

Tylko do odczytu - - - Pr2 

rEL Wersja oprogramowania Tylko do odczytu 1.2 Pr2 

Ptb Mapa kodów Tylko do odczytu 1 Pr2 

FdY Data oprogramowania: dzień Tylko do odczytu 28 Pr2 

FMt Data oprogramowania: miesiąc Tylko do odczytu 5 Pr2 

FYr Data oprogramowania: rok Tylko do odczytu 13 Pr2 


