
Sterownik dla agregatów 
skraplających

Sterownik dla agregatów 
skraplających

Główne cechy

- Dla agregatów z jedną sprężarką i dwoma wentylatorami

- Zamiennik sterowania elektryczno-mechanicznego

- Sterowanie na podstawie ciśnienia ssania oraz skraplania

- Zarządzenie wentylatorami skraplacza

- Zabezpieczenie temperaturowe linii tłocznej

- Wykorzystanie przetworników ciśnienia oraz czujników temperatury NTC
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Zastosowania

Agregaty skraplające:
- 1 sprężarka (przekaźnik 16A) 
- maks. 2 wentylatory (przekaźniki 5A oraz 8A)*
(*) tylko dla modelu XC30CX
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Uruchamianie zewnętrznym termostatem:

• pracą komory chłodniczej lub urządzenia 
chłodniczego z zewnętrznym agregatem 
skraplającym zarządza sterownik (np.: XR60CX)

• gdy jest zapotrzebowanie na chłodzenie sterownik 
(np.: XR60CX) podaje sygnał na wejście cyfrowe w 
sterowniku XC10/30CX

• następuje bezpieczne włączenie agregatu

Bez połączenia z zewnętrznym termostatem:

• Sterownik XC10/30CX samodzielnie decyduje 
kiedy włączyć agregat na podstawie ciśnienia z 
przetwornika na ssaniu

• Wentylatory sterowane są w oparciu o ciśnienie 
lub temperaturę skraplania

• regulacja jest przeprowadzana, aż do momentu  
osiągnięcia ustawionej wartości ciśnienia ssania
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Sterowanie presostatami XC30CX – Elektroniczna kontrola temperatury
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Użycie sterownika XC10/30CX pozwala na uniknięcie wielu urządzeń zewnętrznych.

Cecha Sterowanie mechaniczne XC10-30CX

Zabezpieczenie niskiego ciśnienia Presostat mechaniczny Funkcja realizowana przez sterownik przy 
pomocy czujnika niskiego ciśnienia

Zabezpieczenie wysokiego ciśnienia Presostat mechaniczny Funkcja realizowana przez sterownik przy 
pomocy czujnika wysokiego ciśnienia.
Zależnie od przepisów lokalnych może być 
wymagany dodatkowy presostat mechaniczny

Regulacja pracy wentylatorów Dwa presostaty 
mechaniczne

Przekaźniki sterownika na bazie ciśnienia lub 
temperatury skraplania

Opóźnienie (pomiędzy dwoma 
uruchomieniami sprężarki)

Czasomierz Funkcja wbudowana w sterownik

Zabezpieczenie temperaturowe na 
tłoczeniu za sprężarką

Termostat mechaniczny Funkcja realizowana przez sterownik przy 
pomocy czujnika DLT

Funkcja „Bump Start” Czasomierz Funkcja wbudowana w sterownik

Zbieranie danych (alarmy oraz licznik) Dodatkowego urządzenie Funkcja wbudowana w sterownik

Porównanie  z sterowaniem mechanicznymPorównanie  z sterowaniem mechanicznym

XC10/30CX – sterownik Dixell dla agregatów  skraplającychXC10/30CX – sterownik Dixell dla agregatów  skraplających



Zalety i korzyści ze stosowania sterowników XC10/30CX w agregatach skraplających:Zalety i korzyści ze stosowania sterowników XC10/30CX w agregatach skraplających:

• Mniej czasu potrzebnego do skonfigurowania nastaw układu w porównaniu do sterowania 
mechanicznego

• Mniej zewnętrznych urządzeń to sterowania układem w porównaniu do sterowania 
mechanicznego

• Większa dokładność i stabilność pomiarów, większa tolerancja nastaw

• Regulacja na podstawie pomiarów ciśnienia (precyzja) lub temperatury (niższa cena)

• Funkcje diagnostyczne pozwalają na szybszy i łatwiejszy serwis urządzenia

• Większa żywotność układu dzięki funkcjom zabezpieczającym

• Funkcje specjalne agregatu podczas uruchamiania (ignorowanie alarmu czujnika ciśnienia 
przy starcie, algorytm zabezpieczenia przed wyrzucaniem dużej ilości oleju do układu)

• Inteligentne zarządzanie wentylatorami

• Mniej czasu potrzebnego do skonfigurowania nastaw układu w porównaniu do sterowania 
mechanicznego

• Mniej zewnętrznych urządzeń to sterowania układem w porównaniu do sterowania 
mechanicznego

• Większa dokładność i stabilność pomiarów, większa tolerancja nastaw

• Regulacja na podstawie pomiarów ciśnienia (precyzja) lub temperatury (niższa cena)

• Funkcje diagnostyczne pozwalają na szybszy i łatwiejszy serwis urządzenia

• Większa żywotność układu dzięki funkcjom zabezpieczającym

• Funkcje specjalne agregatu podczas uruchamiania (ignorowanie alarmu czujnika ciśnienia 
przy starcie, algorytm zabezpieczenia przed wyrzucaniem dużej ilości oleju do układu)

• Inteligentne zarządzanie wentylatorami
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Funkcje

Zarządzanie błędami przetworników ciśnienia
Jeżeli układ został wyłączony na pewien okres czasu, a po włączeniu ciśnienie ssania jest wyższe
od zakresu pomiaru ciśnienia przetwornika, wtedy sprężarka jest uruchamiana wraz z
specjalnym algorytmem, który pozwala na obejście błędu. Sprężarka będzie mogła się włączyć
tylko w przypadku, gdy spełnione są wszystkie warunki dotyczące bezpieczeństwa (np. wejście
cyfrowe wysokiego ciśnienia nie jest aktywne).

Zewnętrzny sygnał uruchamiający regulację
Gdy zewnętrzny termostat/sterownik jest wykorzystywany do kontroli temperatury, to jest
możliwe by użyć jego sygnału (podłączonego do wejścia cyfrowego nazwanego „Thermostat
D.i.” na etykiecie sterownika) do włączenia regulacji pracy agregatu.

Zarządzanie błędami przetworników ciśnienia
Jeżeli układ został wyłączony na pewien okres czasu, a po włączeniu ciśnienie ssania jest wyższe
od zakresu pomiaru ciśnienia przetwornika, wtedy sprężarka jest uruchamiana wraz z
specjalnym algorytmem, który pozwala na obejście błędu. Sprężarka będzie mogła się włączyć
tylko w przypadku, gdy spełnione są wszystkie warunki dotyczące bezpieczeństwa (np. wejście
cyfrowe wysokiego ciśnienia nie jest aktywne).

Zewnętrzny sygnał uruchamiający regulację
Gdy zewnętrzny termostat/sterownik jest wykorzystywany do kontroli temperatury, to jest
możliwe by użyć jego sygnału (podłączonego do wejścia cyfrowego nazwanego „Thermostat
D.i.” na etykiecie sterownika) do włączenia regulacji pracy agregatu.
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Funkcje

Funkcja “BUMP START”
Ta funkcja zapewnia dodatkowe zabezpieczenie przez wyrzucaniem do układu oleju ze sprężarki.
Sprężarka jest uruchamiana (parametr „on”) a następnie wyłączana (parametr „oFF”). Cykl jest
powtarzany (parametr „nub”), nim sprężarka przejdzie do trybu normalnej pracy. Pozwala to na
ograniczenie ilości oleju wyrzucanego do układu przez sprężarkę, która się uruchamia po
dłuższym postoju i może posiadać mieszaninę oleju z freonem w karterze.

Funkcja “BUMP START”
Ta funkcja zapewnia dodatkowe zabezpieczenie przez wyrzucaniem do układu oleju ze sprężarki.
Sprężarka jest uruchamiana (parametr „on”) a następnie wyłączana (parametr „oFF”). Cykl jest
powtarzany (parametr „nub”), nim sprężarka przejdzie do trybu normalnej pracy. Pozwala to na
ograniczenie ilości oleju wyrzucanego do układu przez sprężarkę, która się uruchamia po
dłuższym postoju i może posiadać mieszaninę oleju z freonem w karterze.

Parametry funkcji „BUMP START”

bMP Włączenie funkcji no; YES

on Czas włączenia sprężarki od 1 do 15 sek

oFF Czas wyłączenia sprężarki od 1 do 15 sek

nub Liczba cykli podczas uruchomionej funkcji od 1 do 15

bEn Czas pomiędzy kolejnymi uruchomieniami funkcji od 10 do 23h50min, co 10 min
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Zabezpieczenia

Zabezpieczenie przed wysokim ciśnieniem
Wejście cyfrowe (nazwane “HP D.i.” na etykiecie) może być użyte jako blokada sprężarki, w
czasie gdy jest aktywny alarm wysokiego ciśnienia.

Zabezpieczenie temperatury tłoczenia za sprężarką
Czujnik temperatury (typu PTC podłączone do wejścia DLT) umożliwia użytkownikowi na
kontrolę linii tłocznej. Parametrem “nPS” nastawia się dozwoloną ilość automatycznych resetów
alarmów w czasie 1 godziny (bezpośrednio z sterownika). Po przekroczeniu dozwolonej ilości z
automatycznym odblokowaniem następuje wyłączenie regulacji oraz konieczność ręcznego
odblokowania za pomocą przycisków na sterowniku. Można ustawić niekończoną ilość
automatycznych resetów alarmów ustawiając nPS=0.

Ostrzeżenie przed wysoką temperatura skraplacza
Drugi czujnik może być użyty do kontrolowania temperatury skraplacza oraz wskazywania
alarmu na wyświetlaczu, gdy zmierzona wartość temperatury przekroczy ustawiony limit.

Zabezpieczenie przed wysokim ciśnieniem
Wejście cyfrowe (nazwane “HP D.i.” na etykiecie) może być użyte jako blokada sprężarki, w
czasie gdy jest aktywny alarm wysokiego ciśnienia.

Zabezpieczenie temperatury tłoczenia za sprężarką
Czujnik temperatury (typu PTC podłączone do wejścia DLT) umożliwia użytkownikowi na
kontrolę linii tłocznej. Parametrem “nPS” nastawia się dozwoloną ilość automatycznych resetów
alarmów w czasie 1 godziny (bezpośrednio z sterownika). Po przekroczeniu dozwolonej ilości z
automatycznym odblokowaniem następuje wyłączenie regulacji oraz konieczność ręcznego
odblokowania za pomocą przycisków na sterowniku. Można ustawić niekończoną ilość
automatycznych resetów alarmów ustawiając nPS=0.

Ostrzeżenie przed wysoką temperatura skraplacza
Drugi czujnik może być użyty do kontrolowania temperatury skraplacza oraz wskazywania
alarmu na wyświetlaczu, gdy zmierzona wartość temperatury przekroczy ustawiony limit.
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Zabezpieczenie

Inteligenta kontrola pracy wentylatorów (tylko dla XC30CX)
XC30CX posiada 2 wyjścia sterowania pracą dwóch nienależnych wentylatorów skraplacza.
Inteligentny algorytm dzieli czas pracy wentylatorów. Poniższy diagram ukazuje pracę
algorytmu.

Inteligenta kontrola pracy wentylatorów (tylko dla XC30CX)
XC30CX posiada 2 wyjścia sterowania pracą dwóch nienależnych wentylatorów skraplacza.
Inteligentny algorytm dzieli czas pracy wentylatorów. Poniższy diagram ukazuje pracę
algorytmu.

F1

F2

Sf2

Sf2+HF2
ZIC

Sf1 + Hf1

Sf1

Parametry:
Sf1: FAN1 nastawa
Sf2: FAN2 nastawa
HF1: FAN1 dyferencjał
HF2: FAN2 dyferencjał
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Menu alarmów
Menu alarmów jest dostępne z panelu sterownika przy użyciu przycisków. Menu informuje o:

• Liczbie alarmów wysokiego ciśnienia
• Liczbie alarmów wysokiej temperatury
• Liczbie ręcznych resetów alarmów

Menu serwisowe
To menu, dostępne z panelu sterownika przy użyciu przycisków, informuje o: 

• Liczbie włączeń sprężarki
• Czasie pracy sprężarki (godziny)
• Czasie pracy pierwszego wentylatora (godziny)
• Czasie pracy drugiego wentylatora (godziny)

Menu alarmów
Menu alarmów jest dostępne z panelu sterownika przy użyciu przycisków. Menu informuje o:

• Liczbie alarmów wysokiego ciśnienia
• Liczbie alarmów wysokiej temperatury
• Liczbie ręcznych resetów alarmów

Menu serwisowe
To menu, dostępne z panelu sterownika przy użyciu przycisków, informuje o: 

• Liczbie włączeń sprężarki
• Czasie pracy sprężarki (godziny)
• Czasie pracy pierwszego wentylatora (godziny)
• Czasie pracy drugiego wentylatora (godziny)

Diagnostyka

XC10/30CX – sterownik Dixell dla agregatów  skraplającychXC10/30CX – sterownik Dixell dla agregatów  skraplających



XC10CX                                                      XC30CXXC10CX                                                      XC30CX

Schematy elektryczneSchematy elektryczne
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Z użyciem 

dwóch przetworników ciśnienia

Z użyciem 

przetwornika ciśnienia oraz czujnika NTC

Z użyciem 

dwóch przetworników ciśnienia

Z użyciem 

przetwornika ciśnienia oraz czujnika NTC

Przykład podłączenia sterownika XC30CX z wejściem cyfrowym oraz obciążeniamiPrzykład podłączenia sterownika XC30CX z wejściem cyfrowym oraz obciążeniami

Do podłączenia czujnika DLT, zewnętrznego termostatu oraz presostatu wysokiego ciśnienia służy kabel CAB/HK podłączany do wyjścia HOT KEY (13-17 pin).Do podłączenia czujnika DLT, zewnętrznego termostatu oraz presostatu wysokiego ciśnienia służy kabel CAB/HK podłączany do wyjścia HOT KEY (13-17 pin).

XC10/30CX – sterownik Dixell dla agregatów  skraplającychXC10/30CX – sterownik Dixell dla agregatów  skraplających



DXL Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 83

44-240 Żory
biuro@dixellpolska.pl
www.dixellpolska.pl

Autoryzowany partner i bezpośredni importer sterowników Dixell
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