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CONTROLLERS FOR MULTIPLEXED CABINETS 

XM670K- XM679K 

1. คาํเตือนทัว่ไป 

1.1  โปรดอ่านก่อนการใชคู้มื่อ น้ี 

 

• คู่มือน้ีเป็นส่วนหน่ึงของผลิตภณัฑ ์และควรเกบ็รักษาไวใ้กลอุ้ปกรณ์ 
เพื่อความสะดวกในการหยบิใชง้านหรือใชใ้นการอา้งอิง 

• ไม่ใชอุ้ปกรณ์เพื่อวตัถุประสงคท่ี์เบ่ียงเบนไปจากคู่มือท่ีใหน้ี้ เพราะ
อุปกรณ์อาจเกิดความเสียหาย และเป็นอนัตรายต่อผูใ้ชไ้ด ้

• ตรวจสอบขีดจาํกดัดา้นต่าง ๆ ก่อนดาํเนินการใด ๆ 

1.2  ขอ้ควรระวงัเร่ืองความปลอดภยั 

• ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟใหถู้กตอ้งก่อนต่อเขา้กบัอุปกรณ์ 

• หลีกเลี่ยงการใชง้านท่ีเส่ียงต่อการสัมผสักบันํ้าหรือความช้ืน
โดยตรง: ใชง้านอุปกรณ์เฉพาะในขีดจาํกดัการทาํงานที่กาํหนด 
หลีกเลี่ยงการนาํไปใชใ้นสถานท่ีท่ีมีความช้ืนสูงและมีการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิฉับพลนั เพื่อป้องกนัการเกิดหยดนํ้าท่ีตวั
อปุกรณ์และระบบไฟฟ้า 

• คาํเตือน:ปลดสายไฟที่ต่อเขา้กบัอุปกรณ์ออกก่อนการซ่อมบาํรุงทุก
คร้ัง 

• ไม่ติดตั้งหวัวดัอุณหภูมิไวใ้นบริเวณท่ีผูใ้ชง้านสามารถสัมผสัได้
โดยง่าย และตอ้งไม่เปิดตูค้อนโทรลทิ้งไวจ้นสามารถเขา้ถึงจุดต่อ
ของอุปกรณ์ได ้

• ในกรณีท่ีเกดิการทาํงานผดิปกติใหส่้งอปุกรณ์กบัไปยงัผูแ้ทน
จาํหน่ายพร้อมอธิบายรายละเอียดของความผิดปกติ 

• ใหต้รวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดที่รีเลยแ์ต่ละตวัสามารถรับได ้

(ใหดู้ในส่วนขอ้มูลทางเทคนิค) 

• ใหแ้น่ใจว่าสายท่ีใชเ้ดินสาํหรับหวัวดัอุณหภูมิ โหลดและ
แหล่งจ่ายไฟแยกออกจากกนัโดยเดด็ขาดและห่างเพียงพอโดยไม่ตดั
กนัหรือพนักนั 

• ในกรณีท่ีนาํไปใชง้านในสภาพแวดลอ้มที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม 
การใชต้วักรองสัญญาณรบกวน (Filter) ต่อขนานกบัโหลดท่ีเป็นตวั
เหน่ียวนาํจะเป็นประโยชน์ยิง่ข้ึน 

2. GENERAL DESCRIPTION 

XM670K/XM679K ใชไ้มโครโปรเซสเซอร์ในการควบคุมการทาํงาน 
เหมาะสาํหรับระบบทาํความเยน็ท่ีมีอุณหภูมิต ํ่าและปานกลาง สามารถ
ต่อเช่ืองกบัคอนโทรลอื่นๆอีก 8 ตวัผ่านทาง LAN เอาทพ์ุท แต่ละตวั
สามารถโปรแกรมการทาํงานเป็นแบบทาํงานตามคอนโทรลบอร์ดตวัอื่น
ที่ต่อดว้ยกนัหรือทาํงานตามลาํพงั (Stand alone) XM670K/XM679K 

ประกอบดว้ยเอาทพ์ทุรีเลย ์6 ตวั ควบคุมคอมเพรสเซอร์Solenoid valve), 
การละลายนํ้าแขง็(แบบแกส๊ร้อนหรือแบบไฟฟ้า), พดัลมคอยลเ์ยน็, ไฟ
แสงสว่างและรีเลยเ์สริม(Auxiliary Relay) และเอาทพ์ุท  pulsed 

electronic expansion valves (เฉพาะ XM679K).  หวัวดัอุณหภูมิ
(Probe) 4 เส้น  สาํหรับควบคุมอณุหภมิู, สาํหรับการยกเลิกละลายนํ้าแขง็

และสาํหรับแสดงผล XM679K มีหวัวดัอุณหภูมิ2เส้น สาํหรับ superheat 

measurement and regulation มี3 ดิจิตอลอินพุทใชส้าํหรับการเขา้สู่โหมด
ประหยดัพลงังานและใชง้านอื่นๆโดยกาํหนดการทาํงานทางพารามิเตอร์ 

ชุดคอนโทรลสามารถ โปรแกรมค่าพารามิเตอร์โดย HOT 
KEY ได,้ สามารถต่อเขา้กบัระบบมอนิเตอร์ร่ิงไดโ้ดยตรงทางพอร์ต 
RS485 และมีนาฬิกากาํหนดการทาํงานตามเวลาจริงได ้ (Real Time 
Clock) Hotkey สามารถนาํมาใชใ้นการเชื่อมต่อแสดง X -  REP (ข้ึนอยู่
กบัรุ่น) 

3. หน้าจอแสดงผล 

 
 

 

แสดงหรือเปลี่ยนแปลงค่าอุณหภูมิค่าท่ีตั้งไว้ 
ในช่วงระหว่างการโปรแกรมใชส้าํหรับยนืยนัการ
เปลี่ยนแปลงค่า 
กดคา้งไว ้ 3 วินาที ในระหว่างแสดงค่าอุณหภูมิต ํ่าสุดหรือ
สูงสุดท่ีผ่านมา จะเป็นการลบค่าอุณหภูมินั้นๆ 
ในระหว่างที่แสดงเวลาปัจจุบนั เมื่อกดจะทาํการรีเซตเวลา
และช่วงวนัหยดุ(holidays)ใหม่ 

 

 

ดูค่าอุณหภูมิสูงสุดท่ีสุดท่ีผ่านมา, ใชเ้พิ่มค่า ในช่วงระหว่าง
โปรแกรม 

กดคา้ง 3 วินาที เขา้เมนู “Section” 

 

ดูค่าอุณหภูมิต ํ่าสุดท่ีสุดท่ีผ่านมา, ใชล้ดค่า ในช่วงระหว่าง
โปรแกรม  
กดคา้ง 3 วินาที เพื่อดูค่าเวลาปัจจุบนัและเขา้สู่โหมด
ประหยดัพลงังาน , พารามิเตอร์ของการตั้งเวลา 

 

 
สั่งเร่ิมตน้ละลายนํ้าแขง็ โดยกดคา้ง 3 วินาที  
 

 เปิด/ปิด ไฟแสงสว่างในหอ้ง 

 โดยกดคา้ง 3 วินาที เปิด/ปิด อุปกรณ์. 

 หน่วยการวดั 

 หน่วยการวดั 

BAR หน่วยการวดั 

PSI หน่วยการวดั 

 

กดปุ่ ม 2 ปุ่ มร่วมกัน 

 +  ลอ็คและปลดลอ็คคียบ์อร์ด 

 +  เขา้โหมดการโปรแกรมค่าพารามิเตอร์ 

 +  ออกจากการโปรแกรมค่าพารามิเตอร์. 
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3.1 USE OF LEDS 

LED แต่ละฟังกช์ัน่ไดอ้ธิบายไวใ้นตารางต่อไปน้ี. 

LED MODE FUNCTION 

 
ไฟติด  

 

การควบคุมคอมเพรสเซอร์และวาลว์เปิดการใช้
งาน เพื่อท่ีจะเห็น % การเปิดวาลว์คุณจะเห็น
เมนูการเขา้ถึงอยา่งรวดเร็ว 

 กระพริบ หน่วงเวลาการทาํงาน 

 ไฟติด การละลายนํ้าแขง็ทาํงาน 

 กระพริบ หน่วงเวลาการเดรนนํ้าท้ึง 

 ไฟติด สญัญาณ Alarm เตือน 

 ไฟติด โหมดการประหยดัพลงังาน 

 ไฟติด พดัลมทาํงาน 

 กระพริบ 
ประตูเปิดหรือหน่วงเวลาพดัลมทาํงานหลงั
ละลายนํ้าแขง็ 

AUX ไฟติด การทาํงานของรีเลยเ์สริม 

°C/°F/Ba

r/PSI 
ไฟติด หน่วยการวดั 

°C/°F/Ba

r/PSI 
กระพริบ อยูใ่นโหมดการโปรแกรม 

 ไฟติด อยูใ่นโหมด “ALL” 

 กระพริบ อยูใ่นโหมดทาํงานโดยรีโมท 

 กระพริบ ในโหมดการปรับตั้งเวลา (ถา้มี) 

3.2 HOW TO ENTER INTO FAST ACCESS MENU 

 

1. กดแลว้ปล่อยปุ่ม . 

2. สญัลกัษณ์แรกจะแสดง โดยการกดปุ่ม  หรือ  

เป็นไปไดใ้นการเลื่อนเมนู  

3.3 วิธีการดูค่าอุณหภูมิต ํา่ สุดหรือสูงสุดท่ีสามารถบนัทึกไว  ้

 

1.  กดแลว้ปล่อยปุ่ม  

 2 สัญลกัษณ์แรกจะแสดง โดยการกดปุ่ม  หรือ  

เป็นไปไดใ้นการเลื่อนเมนู เลือก L°t และกด SET จะ
แสดงค่าอุหภูมิต ํ่าสุด ; เลือก H°t แลว้กดปุ่ม SET จะแสดง
ค่าอุณหภูมิสูงสุด 

3.4 วิธีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิท่ีตั้ง 

 

1.กดปุ่ม SET ค้างไว้ 3 วินาที หนา้จอแสดงค่าอุณหภูมิท่ีตั้งไว  ้

2. หน่วยการวดัเร่ิมกระพริบ; 

3. ทาํการเปลี่ยนค่าใหก้ด  หรือ  ภายใน 10 วินาที 

4. เพื่อใหอุ้ปกรณ์จาํค่าท่ีตั้งใหใ้หม่ ใหก้ดปุ่ม SET อกี คร้ัง
หรือรอ  10 วินาที 

3.5 วิธีการเร่ิมละลายนํ้าแขง็ดว้ยมือ  

 
กดปุ่ม  (DEF) ค้างไว้ 3 วินาที  การละลายนํ้าจะเร่ิมตน้ข้ึน
หลงัจากนั้น 

3.6 วิธีการเขา้สู่พารามิเตอร์ PR1  

ในการเขา้สู่พารามิเตอร์"Pr1"(พารามิเตอร์ที่สามารถเขา้ถึงผูใ้ช)้ 

ดาํเนินการดงัต่อไป 

+ SET 

1. เขา้สู่โหมดตั้งโปรแกรมโดยกดปุ่ม SET และ 
พร้อมกนัคา้งไวน้าน 3 วินาที (หน่วยการวดัเร่ิม
กะพริบ) 

2. ชุดคอนโทรลแสดงค่าพารามิเตอร์แรก “Pr1 

 

3.7 วิธีการเขา้สู่พารามิเตอร์ “PR2” 

วิธีการโปรแกรมพารามิเตอร์ “Pr2”: 

1. เขา้พารามิเตอร์ Pr1 

2. เลือกพารามิเตอร์ Pr2  กด SET เพื่อตกลง 

3. “ขอ้ความ PAS กระพริบที่หนา้จอ ตามดว้ย 0 - - 

4. กดปุ่ม   หรือ  เพื่อใส่รหสัผ่าน 321 กด SET เพื่อยนืยนั 

5.  หากรหสัรักษาความปลอดภยัถูกตอ้งเขา้ถึง"PR2"เปิดใชง้านโดยการ
กดปุ่ม"SET" ผูใ้ชส้ามารถกดปุ่มตั้งค่าและลงภายใน 30 วินาที. 

NOTE:ค่าของพารามิเตอร์ “Pr2” สามารถเคลื่อนยา้ยไปที ่“Pr1” โดยการ
กดปุ่ม “SET” +  ในพารามิเตอร์ “Pr1” LED  จะติด 

3.8 วธีิการเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์  

1. เขา้สู่โหมดตั้งโปรแกรม 

2. เลือกพารามิเตอร์โดยการกดปุ่ม  หรือ  

3. กดปุ่ม“SET”หนา้จอแสดงหน่วยการวดักระพริบ  

4. กดปุ่ม  หรือ  เพื่อเปลี่ยนค่า 

5. กดปุ่ม “SET” เพื่อยนืยนัการตั้งค่า 

ออกจากโปรแกรม: กดปุ่ม SET + หรือรอ 15 วินาทีโดยไม่ตอ้งกด
ปุ่มใด หมายเหตุ : การตั้งค่า โปรแกรมใหม่จะถูกบนัทึกไวแ้มใ้นขณะท่ี
ขั้นตอนจะออกโดยรอหมดเวลา  

 

  3.9 ฟังกช์นัเปิด/ปิด 

 

โดยการกดปุ่ม ON / OFF, หนา้จอแสดง"OFF" ในระหว่าง OFF, 
รีเลยท์ั้งหมดจะไม่ทาํงานและการควบคุมจะหยดุ แต่หากต่อกบั
ระบบมอนิเตอร์ร่ิงจะไม่ทาํการบนัทึกค่าต่างๆของอุปกรณ์น้ี 

N.B. ในระหว่าง OFF ปุ่มแสงสว่างและปุ่ม AUX สามารถใชง้าน
ไดง้าน 
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4. FAST ACCESS MENU 
 
 

FAST ACCESS MENU 

 

HM การตั้งค่า นาฬิกา (ถา้มี) 

An    การโปรแกรมอยา่งรวดเร็วเพื่อการอ่านออกอะนาลอ็ก (ถา้มี) 

SH Superheat: การแสดงค่า Superheat ; (เฉพาะ XM679K) 

oPP Valve opening percentage: เปอร์เซ็นตก์ารเปิดวาลว์ : แสดง
เปอร์เซ็นตก์ารเปิดวาลว์ที่แทจ้ริง (เฉพาะ XM679K) 

dP1  Probe 1 value displaying : แสดงค่าหวัวดัอุณหภูมิท่ี 1 

dP2  Probe 2 value displaying : แสดงค่าหวัวดัอุณหภูมิท่ี 2 

dP3  Probe 3 value displaying  : แสดงค่าหวัวดัอุณหภูมิท่ี 3 

dp4  Probe 4 value displaying  : แสดงค่าหวัวดัอุณหภูมิท่ี 4 

dP5  Probe value displaying  : แสดงค่าหวัวดัอุณหภูมิท่ี 5 

         (เฉพาะ XM679K) 

dP6 Probe 6 value displaying : แสดงค่าหวัวดัอุณหภูมิท่ี 6  

(เฉพาะ XM679K) 

dPP     Pressure probe value : แสดงค่าหวัความดนั (เฉพาะ XM679K) 

rPP  Remote หวัวดัความดนัแสดงค่าความดนัโดยการรีโหมดความดนั
ระยะไกลท่ีเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ XM600K อื่น ๆ (เฉพาะXM679K) 

L°t minimum measured temperature :แสดงค่าอุณหภูมิต ํ่าสุดท่ีอ่าน
ไดโ้ดยโพรบควบคุม  

H°t Maximum measured temperature :แสดงค่าอุณหภูมิสูงสุดท่ี
อ่านไดโ้ดยโพรบควบคุม  

dPr  Virtual regulation probe value: แสดงค่าท่ีวดัไดโ้ดย Virtual   

probe  

dPd Virtual defrost probe value : แสดงค่าท่ีวดัไดโ้ดย Virtual 

defrost probe 

dPF Virtual fans probe value: แสดงค่าท่ีวดัไดโ้ดย Virtual fans 

probe  

rSE Real set point: แสดง ค่าset point ที่ใชร้ะหว่างรอบการประหยดั
พลงังานหรือในระหว่างรอบการทาํงานอยา่งต่อเน่ือง 

5. เมนู SECTION 

 เมนูน้ีจะช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถึงคุณลกัษณะเฉพาะของชุด XM 
ท่ีเกี่ยวขอ้งกบั LAN (Local Area Network) ของตวัควบคุม คียบ์อร์ด
เดียวข้ึนอยูก่บัการเขียนโปรแกรมของเมนูน้ีสามารถควบคุมไดท้ั้งใน
ส่วนโมดูลของ local section ของ LAN หรือทั้งหมด ความเป็นไปไดคื้อ
การควบคุมควบคุม คียบ์อร์ดและแสดงค่าสถานะและสัญญาณเตือนของ 

local section ของ LAN; ทั้งหมด : : LOC คาํสั่งคียบ์อร์ดท่ีกาํหนดโดยมี
ผลบงัคบัใชใ้นทุกส่วนของระบบ LAN 

 

 

1. กดปุ่ม  คา้ง 3 วินาที  
2. ขอ้ความแสดง SECTION จะปรากฏ 
3. กด  หรือ   เลือก SECTION ท่ีตอ้งการ 

4. กด SET เพื่อยนืยนัและออกจากเมนู 

 

6. ฟังก์ชันฐานเวลาจริง(REAL TIME CLOCK) (IF PRESENT) 

ฟังกช์นัต่อไปน้ีจะใชไ้ดเ้ฉพาะเม่ือมี Real Time Clock หาก
ตอ้งการโปรแกรม ค่า Real Time Clock  

+ SET 

1. เขา้สู่โหมดการเขียนโปรแกรมโดยการกดปุ่ม SET 

และ  ไม่กี่วินาที (หน่วยการวดัเร่ิมกะพริบ) 

2. หนา้จอแสดง RTC 

3.   กด SET เม่ืออยู่ในเมนูฟังกช์ัน่ RTC 

6.1 วัน/เวลา 

Hur   Current hour (0 ÷ 23 h) ตั้งค่าชัว่โมง 
Min   Current minute (0 ÷ 59min) ตั้งค่านาที 

dAY   Current day (Sun ÷ SAt) ตั้งค่า วนั 

Hd1   First weekly holiday (Sun ÷ nu) ตั้งค่าวนัหยดุวนัแรก 

Hd2   Second weekly holiday (Sun ÷ nu) ตั้งค่าวนัหยดุวนัท่ี 2  

Hd3   Third weekly holiday (Sun ÷ nu) ตั้งค่าวนัหยดุวนัท่ี 3 

         หมายเหตุ Hd1,Hd2,Hd3 สามารถตั้งเป็น “nu” คือไม่ใชฟั้งกช์นั  

วนัหยดุ   

6.2 โหมดการประหยดัพลังงาน 

 

ILE   Energy Saving cycle start during workdays: (0 ÷ 23h 50 min.) 

เวลาเร่ิมตน้เขา้สู่โหมดประหยดัพลงังานในช่วงวนัทาํงาน ค่าท่ี
เพิ่มข้ึนจากอุณหภูมิท่ีตั้งไว้ (Set point) เม่ือเขา้สู่โหมดประหยดั
พลงังาน ดงันั้นในโหมดประหยดังานค่าอุณหภูมิท่ีตั้งไวจ้ะเป็น 
SET + HES   

dLE   Energy Saving cycle length during workdays: (0 ÷ 24h 00 

min.) ระยะเวลาที่อยูใ่นโหมดประหยดัพลงังานในช่วงวนัทาํงาน 

ISE   Energy Saving cycle start on holidays. (0 ÷ 23h 50 min.)เวลา
เร่ิมตน้เขา้สู่โหมดประหยดัพลงังานในช่วงวนัหยดุ 

dSE    Energy Saving cycle length on holidays (0 ÷ 24h 00 min.)

ระยะเวลาที่อยูใ่นโหมดประหยดัพลงังานในช่วงวนัหยดุ 

HES Temperature increase during the Energy Saving cycle  

(-30÷30°C / -54÷54°F) ค่าท่ีเพิ่มข้ึนจากอุณหภูมิท่ีตั้งไว้ (Set point) 

เม่ือเขา้สู่โหมดประหยดัพลงังาน 
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6.3 TO SET TIMED DEFROST PARAMETERS 

 

Ld1÷Ld6 Workday defrost start (0 ÷ 23h 50 min.) เวลาเร่ิมตน้ละลาย
นํ้าแขง็ในวนัทาํงาน สามารถโปรแกรมแต่ละวนัเร่ิมละลายนํ้าแขง็ท่ีเวลา
ต่างกนั 6 ค่า ตวัอยา่งเช่น Ld2 = 12.40 การละลายนํ้าแขง็ในคร้ังที่ 2 จะ
เร่ิมตน้ท่ีเวลา 12:40 น. ของวนัทาํงาน  

Sd1÷Sd6 Holiday defrost start (0 ÷ 23h 50 min.) เร่ิมตน้ละลายนํ้าแขง็
ในวนัหยดุ สามารถโปรแกรมแต่ละวนัเร่ิมละ ลายนํ้าแขง็ท่ีเวลา
ต่างกนั 6 ค่า ตวัอยา่งเช่น  Sd2 = 3.4 การละลายนํ้าแขง็ในคร้ังท่ี 2 

จะเร่ิมตน้ที่เวลา 03:40 น. ของวนัหยดุ 

หมายเหตุ : ถา้ไม่ใชใ้หต้ั้งค่า  “nu” (not used).  

 

ตวัอยา่ง ถา้ Ld6=nu ;  จะไม่เกิดการละลายนํ้าแขง็คร้ังท่ี 6 ของวนั 

7. ELECTRONIC EXPANSION VALVE MENU (ONLY FOR 

XM679K) 

+ SET 

1. เขา้สู่โหมดการเขียนโปรแกรมโดยการกดปุ่ม SET 

และ ไม่กี่วินาที (หน่วยการวดัเร่ิมกะพริบ) 

2. กดกดปุ่ม  หรือ  จนหนา้จอแสดง EEU  

3. กดปุ่ม SET เพื่อทาํการเปลี่ยนค่า  EEV  

8. CONTROLLING LOADS 

8.1 THE SOLENOID VALVE 

การทาํงานจะถูกควบคุมโดยตรงจากอุณหภูมิท่ีวดัจากเทอร์โมสตทั
หวัวดัอุณหภูมิ สามารถใชค่้าเฉลี่ย Physical probe or virtual probe (ดู
คาํอธิบายของตารางพารามิเตอร์) มีตวัแปรจากค่าดิฟเฟอเรนเชียล 
(Differential) ซ่ึงเป็นค่าอุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนจากค่าอุณหภูมิท่ีตั้งไว ้(Set 
point) หากอุณหภูมิเพิ่มข้ึนและถึงค่าอุณหภูมิท่ีตั้งบวกกบัค่าดิฟเฟอเรน
เชียล โซลินอยดว์าลว์ จะเปิดและจะปิดเม่ืออุณหภูมิถึงค่าท่ีตั้งอีกคร้ัง 
ในกรณีท่ีหวัวดัอุณหภูมิเทอร์โมสตทัชาํรุด คอมเพรสเซอร์จะเปลี่ยนไป
ถูกสั่งการดว้ยเวลาที่กาํหนดผ่านพารามิเตอร์ “COn” และ “COF”แทน 

8.2 STANDARD REGULATION AND CONTINUOUS 

REGULATION 

สามารถควบคุมการทาํงานไดส้องวิธี คือเป้าหมายของวธีิแรก 
(standard regulation) สามารถเขา้ถงึ superheat ท่ีดีท่ีสุดผ่านการ
ควบคุมอุณหภูมิคลาสสิกท่ีไดใ้ช ้ Hysteresis วิธีท่ีสองจะควบคุมใหใ้ช้
วาลว์ใหถ้ึงประสิทธิภาพของการควบคุมอุณหภูมิสูงดว้ยปัจจยัท่ีดีมีความ
แม่นยาํ superheat ความเป็นไปไดที้่สองน้ีกส็ามารถใชเ้ฉพาะใน 

centralized plants และมนัจะใชไ้ดเ้ฉพาะกบั electronic expansion 

valve  โดยการเลือกพารามิเตอร์ CRE = Y 

ในกรณี การควบคุมแบบ PI ที่ใหเ้ปอร์เซ็นตก์ารเปิดวาลว์ใดยผ่านการ
ปรับ PWM อธิบายดงัต่อไปน้ี ร้อยละเปิดไดม้าจากค่าเฉลี่ยของการเวลา
เปิดในช่วงเวลา  CYP ดงัต่อไปน้ี  

 
ดว้ยการเปิดร้อยละที่เราหมายถึงอตัราร้อยละของรอบระยะเวลาที่จะให้
วาลว์เปิด ตวัอยา่งเช่นถา้ CYP = 6S (ค่ามาตรฐาน) โดยกล่าวว่า"การเปิด
วาลว์ที่ 50%"ซ่ึงหมายความวา่มีการเปิดวาลว์สาํหรับ 3s ในช่วงรอบ
ระยะเวลารอบ 

การควบคุมแบบแรก-การควบคุมแบบ-ON/OFF:   

ในกรณีน้ีคือความแตกต่างของพารามิเตอร์ Hy สาํหรับมาตรฐานในการ
ควบคุม ON/OFF ในกรณีน้ีจะไม่สนใจค่า พารามิเตอร์ int ดงัแสดงตาม
รูปภาพขา้งล่างน้ี 

 

 
 

การควบคุมแบบทีส่อง- การทาํงานแบบต่อเน่ือง (เฉพาะรุ่น XM679K 

เท่าน้ัน ) : 

ในกรณีน้ีพารามิเตอร์ Hy เป็นไปตามสัดส่วนของ PI ในการควบคุม
อุณหภูมิหอ้งและเราใหค้าํแนะนาํในการใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 
Hy=5.0°C/10°F.  int เป็นพารามิเตอร์หน่ึงของควบคุมแบบPI เช่นกนั 
การเพิ่มพารามิเตอร์ int ควบคุมแบบ PI จะทาํใหป้ฏิกิริยาในการ
ตอบสนองของการควบคุมชา้ลง และจะเร็วในกรณีลดค่าลง เม่ือตอ้งการ
ปิดการใชง้านของการควบคุม PI คุณควรตั้งค่า int = 0  
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8.3 DEFROST 

การเร่ิมต้นละลายน้ําแข็ง  

 ในกรณีใดๆอุปกรณ์ตรวจสอบอุณหภูมิท่ีอ่านไดโ้ดยกาํหนดค่า probe 

ก่อนท่ีจะเร่ิมขั้นตอนการละลายนํ้าแขง็หลงัจากท่ี : 
 - (ถา้เลอืกใช ้ RTC ) สามารถใชไ้ดส้องโหมดละลายนํ้าแขง็ผ่าน
พารามิเตอร์"TDF": ละลายนํ้าแขง็โดยเคร่ืองทาํความร้อนไฟฟ้าและ
ก๊าซร้อน ช่วงการละลายนํ้าแขง็ถูกควบคุมโดยพารามิเตอร์ "EDF": 

(EDF = RTC) ทาํละลายนํ้าแขง็ตามเวลาจริงข้ึนอยูก่บัชัว่โมงตั้งอยู่ใน
พารามิเตอร์ Ld1 .. Ld6 สาํหรับวนัทาํงานและใน Sd1 ... Sd6 สาํหรับ
วนัหยดุ (EDF = in) ทาํละลายนํ้าแขง็ทุกคร้ังตาม"IDF"; 

 - รอบการละลายนํ้าแขง็เร่ิมตน้สามารถดาํเนินการในตวัมนัเอง หรือ
คาํสั่งจะมาจากการละลายนํ้าแขง็ผ่านการควบคุมพารามิเตอร์ของ LAN

ในกรณีน้ีจะดาํเนินการควบคุมวงจรละลายนํ้าแขง็พารามิเตอร์ต่อไปน้ีจะ
มีโปรแกรม แต่วนัท่ีส้ินสุดของเวลาหยดุจะรอว่าตวัควบคุมอื่น ๆ ของ 
LAN เสร็จส้ินรอบการละลายนํ้าแขง็ของมนัก่อนที่จะเร่ิมตน้ใหม่อีกคร้ัง
ตามอุณหภูมิตามพารามิเตอร์ DEM; 

 - เวลาใด ๆ ของการควบคุมผ่านพารามิเตอร์ของ LAN เร่ิมตน้รอบการ
ละลายนํ้าแขง็มนัออกคาํสั่งเขา้สู่เครือข่ายทาํใหทุ้กตวัควบคุมอื่น ๆ ทุก
รอบเร่ิมตน้ของตวัเอง น้ีจะช่วยใหก้ารประสานที่สมบูรณ์แบบของ
ละลายนํ้าแขง็ในตู ้multiplexed ทั้งหมดตาม LMd พารามิเตอร์; 

 - การเลือก DPA และ probes dPb และโดยการเปลี่ยน DTP และ DDP 

พารามิเตอร์ละลายนํ้าแขง็สามารถเร่ิมตน้เมื่อความแตกต่างระหว่าง DPA 

และ probes dPb ตํ่ากว่า DTP คร้ัง DDP ทั้งหมด ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ท่ี
จะเร่ิมละลายนํ้าแขง็เมื่อมีการแลกเปลี่ยนความร้อนตํ่าสามารถตรวจพบ 
หาก DDP = 0 ฟังกช์นัน้ีจะมีการยกเลิก 

การส้ินสุดการละลายน้ําแข็ง  

 -- เม่ือละลายนํ้าแขง้จะเร่ิมผ่าน RTC, ระยะเวลาสูงสุดของการละลายนํ้า
แขง้ไดม้าจากพารามิเตอร์ MD และอุณหภูมิส้ินละลายนํ้าแขง็ไดม้าจาก
พารามิเตอร์ DTE (และ DTS ถา้ใช ้probes สองในการละลายนํ้าแขง็) 

 -- หาก DPA และ dPb เป็นเวลาปัจจุบนัและ d2P = y ใชใ้นการหยดุ
กระบวนการละลายนํ้าแขง็เม่ือ DPA สูงกว่าอุณหภูมิและ dPb และ DTE 

สูงกว่า DTS อุณหภูมิ เวลาในการหยดุละลายนํ้าแขง็มีการควบคุมผ่าน
พารามิเตอร์"FDT" 

 

8.4 พดัลม 

การควบคุมรีเลยพ์ดัลม 

สามารถควบคุมไดโ้ดยพารามิเตอร์ “FnC” 

C-n   = พดัลมจะทาํงานหรือหยดุทาํงานพร้อมโซลินอยดว์าลว์ 
และ ไม่ทาํงานขณะละลายนํ้าแขง็ 

C-y   = พดัลมจะทาํงานหรือหยดุทาํงานพร้อมโซลินอยดว์าลว์ 
และยงัทาํงานขณะละลายนํ้าแขง็ 

O-n   = พดัลมทาํงานติดต่อกนัไป แต่ไม่ทาํงานในช่วงละลาย
นํ้าแขง็  

O-y   = พดัลมทาํงานตลอดเวลา และทาํงานพร้อมกบัละลาย
นํ้าแขง็ 

มีพารามิเตอร์ “Fst” สาํหรับตั้งอุณหภูมิหยดุการทาํงานของพดัลมที่
คอยลเ์ยน็ วดัโดยหวัวดัอุณหภูมิท่ีคอยลเ์ยน็ ใหพ้ดัลมหยดุทาํงาน ดว้ย
อุณหภูมิท่ีสูงกว่าท่ีตั้งไว  ้

 

CONTROL WITH ANALOG OUTPUT (if present) 

 

เอาทพ์ทุ modulating (tra = reg) 

ทาํงานในแบบเป็นสัดส่วน (ไม่
รวม AMT วินาทีแรกท่ีพดัลมมี
ความเร็วสูงสุด) ค่า Setpoint จะ
สมัพนัธ์กบัจุดกาํหนดขอ้บงัคบั
และจะแสดงค่าเป็น ASR, ค่า
สัดส่วนของการควบคุมจะเท่ากบั
ค่าท่ีต ั้งไวข้า้งตน้ + ASR และมนั
คือค่า PbA  

พดัลมอยูท่ี่ความเร็วตํ่าสุด (AMI) 

เม่ืออุณหภูมิอ่านอุณหภูมิไดจ้าก
โพรบพดัลมเป็น SET + ASR 

และพดัลมอยูท่ี่ความเร็วสูงสุด 

(AMA) เม่ืออุณหภูมิ คือ SET + 

ASR + PbA 

8.5 ANTI SWEAT HEATERS (IF PRESENT) 

การควบคุมน้ีจะทาํเม่ือ AC = tra ในกรณีน้ีมีสองวิธีในการควบคุมเคร่ือง
ควบคุม Dewpoint - : 

•  หากไม่มขีอ้มูลจุด Dewpoint จริง : ในกรณีน้ีค่าเร่ิมตน้สาํหรับ
จุดใช ้Dewpoint (พารามิเตอร์ SDP) 

• การรับ Dewpoint จากระบบ XWEB5000 : พารามิเตอร์ SDP 

สามารถเขียนทบัเม่ือค่าท่ีถูกตอ้งสาํหรับจุด Dewpoint จะ
ไดรั้บจาก XWEB. 
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Probe P4 จะใชใ้นการควบคุมและ
ควรถูกวางไวบ้นกระจกตูโ้ชว ์ ใน
กรณีท่ีมีขอ้ผิดพลาด P4  

หรือถา้ P4 จะขาดออกจะใชค่้า 

AMA สาํหรับ AMT เวลาแลว้
เอาทพ์ุทอยูท่ี่ 0 ค่าสาํหรับเวลา 

255 - AMT เวลาดาํเนินการปรับ 

PWM. 

8.6 AUXILIARY OUTPUT 

Auxilary output สามารถเปิดและปิดโดยการป้อนขอ้มูลดิจิตอลท่ี
สอดคลอ้งกนัหรือโดยการกดและปล่อยแป้นลูกศรลง. 

9. PARAMETER LIST 
 
 

REGULATION 

rtC Access to CLOCK submenu (if present); 

EEU Access to EEV submenu (only XM679K); 

Hy     Differential: (0,1÷25,5°C; 1÷45°F): ค่าเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
ท่ีเพิ่มข้ึนจากอุณหภูมิท่ีตั้งไว้ (Set Point)โซลินอยดว์าลว์ จะทาํงาน 
(Cut in)ท่ีอุณหภูมิท่ีตั้งไว้(Set Point)บวกกบัค่าอุณหภูมิท่ี
เปลี่ยนแปลง (Hy) โซลินอยดว์าลว์ จะหยดุทาํงาน(Cut out)ท่ี
อุณหภูมิท่ีตั้งไว้(Set Point) 

Int Integral time for room temperature regulation (Only 

XM679K): (0 -255 วินาที) เวลาสาํหรับการควบคุมอุณหภูมิหอ้ง 

PI . 0= no integral action; 

CrE    Continuous regulation activation (Only XM679K): (n÷Y) n= 

การควบคุมแบบมาตรฐาน; 

Y=การควบคุมอยา่งต่อเน่ืองจะใชเ้ฉพาะใน centralized plants 

LS Minimum set point limit: (-55.0°C÷SET; -67°F÷SET) ค่า
อุณหภูมิต ํ่าสุด สาํหรับการตั้งอุณหภูมิปรับใชง้านได้ 

US Maximum set point limit: (SET÷150°C; SET÷302°Fค่าอุณหภูมิ
สูงสุด สาํหรับการตั้งอุณหภูมิปรับใชง้านได้ 

OdS Outputs activation delay at start up: (0÷255 min) หน่วงเวลา
การสตาร์ท การเปิดใชง้านเอาทพ์ุทใด ๆ สามารถตั้งเวลาไม่ให้
สตาร์ทพร้อมกนั (AUX และแสงสวา่งสามารถทาํงานได)้ 

AC Anti-short cycle delay: (0÷60 min) หน่วงเวลาระหว่างการหยดุ 

และการสตาร์ทโซลินอยดว์าลว์คร้ังต่อไป 

CCt    Compressor ON time during continuous  cycle: (0.0÷24.0h; 

resolution 10min) ให ้ คอมเพรสเซอร์ทาํงานติดต่อกนั ในกรณีที่

ใส่สินคา้ในหอ้งเยน็ใหม่ๆคอมเพรสเซอร์ทาํงานติดต่อกนัตามเวลา
ท่ีโปรแกรม  จนกว่าจะครบเวลาตามท่ีตั้งไว ้  

CCS   Set point for continuous cycle: (-55÷150°C / -67÷302°F) การ
ตั้งค่า  Set point ในรอบการทาํงานต่อเน่ือง 

Con  solenoid valve ON time with faulty probe: (0÷255 min) ตั้งเวลา
ใหโ้ซลินอยดว์าลว์ ทาํงาน ในกรณีที่ Probe เส้นท่ีหน่ึงเสีย 
(Thermostat Probe) COn = 0  โซลินอยดว์าลว์ หยดุตลอด 

CoF   solenoid valve OFF time with faulty probe: (0÷255 min) ) ตั้ง
เวลาใหโ้ซลินอยดว์าลว์ หยดุทาํงาน ในกรณีท่ีหวัวดัอุณหภูมิเส้นท่ี
หน่ึงเสีย (Thermostat Probe) COF  =  0 โซลินอยดว์าลว์ ยงัทาํงาน
ตลอด 

 

การแสดงผล 

CF   Temperature measurement unit: เลือกหน่วยแสดงอุณหภูมิเป็น  
0C  =     องศาเซลเซียส   0F  =     องศาฟาเรนไฮต ์ !!! คาํเตือน !!! 

เม่ือหน่วยการวดัมีการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ท่ีมีค่าอุณหภูมิ
ตอ้งไดรั้บการตรวจสอบ 

PrU  Pressure   mode:(rEL or AbS) การกาํหนดโหมดในการใชค้วาม
ดนั!คาํเตือน! 
การตั้งค่าของ  PrU จะใชส้าํหรับทุกพารามิเตอร์ความดนั ถา้PrU = 
REL  ทั้งหมดของพารามิเตอร์ทั้งความดนัอยูใ่นหน่วย  relative 
ถา้ PrU=ABS ทั้งหมดของพารามิเตอร์ความดนัอยูใ่นหน่วยความ
ดนัสัมบูรณ์ (เฉพาะ XM679K) 

PMU    Pressure measurement unit: (bAr – PSI - MPA) เลือกหน่วย
แสดงค่าความดนั MPA= ค่าความ ดนัวดัโดย kPA*10. (เฉพาะ 

XM679K) 

PMd    Way of displaying pressure : (tEM – PrE )วธีิการแสดงความ
ดนั จะใหแ้สดงค่าท่ีวดัไดโ้ดยหวัวดัความดนั  tEM= อุณหภูมิ  
หรือ โดย PrE= ความดนั ; (เฉพาะ XM679K) 

rES Resolution (for °C): (in = 1°C; dE = 0.1 °C  ) แสดงค่าทศนิยม; 

Lod Instrument display: (nP; P1; P2, P3, P4, P5, P6, tEr, dEF) เลือก
ค่าอุณหภูมิจากหวัวดัอุณหภูมิใดมาแสดงผล. P1, P2, P3, P4, P5, 

P6, tEr= virtual probe for thermostat, dEF= virtual probe for 

defrost. 

red Remote display: (nP; P1; P2, P3, P4, P5, P6, tEr, dEF) เลือกค่า
อุณหภูมิจากหวัวดัอุณหภูมิใดมาแสดงผลบน X-REP. P1, P2, P3, 

P4, P5, P6, tEr= virtual probe for thermostat, dEF= virtual 

probe for defrost. 

dLy       Display delay: (0 ÷24.0 m; resolution 10s) ) เม่ืออุณหภูมิ
เพิ่มข้ึน หนา้จอแสดงผลจะเปลี่ยนค่าใหม่ 1 °C/1°F หลงัจากเวลา
นั้น 
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rPA      Regulation probe A: (nP; P1; P2, P3, P4, P5โพรบท่ี ลาํดบัท่ี1 

ใชใ้นการควบคุมอุณหภูมิหอ้ง. หาก  rPA=nP การควบคุมจะ
ทาํงานตาม  rPb 

rPb      Regulation probe B: (nP; P1; P2, P3, P4, P5) โพรบ ท่ีสองท่ี
ใชใ้นการควบคุมอุณหภูมิหอ้ง 

 หาก  rPb=nP การควบคุมจะทาํงานตาม rPA 

rPE     Regulation virtual probe percentage: (0 ÷ 100การใช้
เปอร์เซ็นตใ์นการควบคุม ดูค่าเปอร์เซ็นตข์องหวัวดั  rPA และ
หวัวดั rPb ตามสูตร 

                      value_for_room = (rPA*rPE + rPb*(100-rPE))/100 

 

ELECTRONIC EXPANSION VALVE SUBMENU(OnlyXM679K) 

FtY Kind of gas (R22, 134, 404, 407, 410, 507,CO2): ชนิดของนํ้ายา
ฟรีออนท่ีใชใ้นเคร่ืองจกัร ตรวจสอบพารามิเตอร์พื้นฐานเพื่อการ
ทาํงานท่ีถกูตอ้งของระบบทั้งหมด 

SSH Superheat set point: [0.1°C ÷ 25.5°C] [1°F ÷ 45°F] เป็นค่าท่ีใช้
ในการควบคุมการ superheat 

CyP Cycle Period: (1 ÷ 15s) การตั้งค่ารอบเวลา 

Pb Proportional band: (0.1 ÷ 60.0 / 1÷108°F) PI proportional band; 

rS Band Offset: (-12.0 ÷ 12.0°C / -21÷21°F) PI band offset; 

inC Integration time: (0 ÷ 255s) PI integration time; 

PEO Probe Error opening percentage: (0÷100%) ถา้เกิดความ
ผดิพลาดของหวัวดัชัว่ขณะ วาลว์จะเปิดตามเปอร์เซ็นตข์อง PEo 

จนกระทัง่ค่าเวลา PEd ส้ินสุดลง; 

PEd Probe Error delay before stopping regulation: (0÷239 sec. – 

On=unlimited) ถา้ระยะเวลาการผิดพลาดของโพรบมากกว่าค่า 

PEd มากมนัจะสั่งวาลว์ใหปิ้ด. ขอ้ความ Pf จะแสดง ถา้ PEd=On 

วาลว์จะเปิด ตามค่า PEo จนกระทัง่ความผิดพลาดของโพรบเสร็จ
ส้ิน; 

OPE Start opening Percentage: (0÷100%) เปอร์เซ็นตว์าลว์เปิดเมื่อ
เร่ิมมีการใชง้านฟังกช์ัน่ ระยะเวลาในระยะน้ีเป็นเวลา SFd; 

SFd Start Function duration: (0.0 ÷ 42.0 min: resolution 10s)  การ
กาํหนดระยะเวลาเร่ิมตน้ทาํงานและระยะเวลาหลงัการละลาย
นํ้าแขง็ ในข้ันตอนน้ีเป็นสัญญาณเตือนจะถูกละเลย; 

OPd Opening Percentage after defrost phase: (0÷100%) เปอร์เซ็นต์
วาลว์เปิดเมื่อหลงัจากที่มีการใชง้านฟังกช์ัน่ละลายนํ้าแขง็ 

ระยะเวลาในระยะน้ีเป็นเวลา PDD  

Pdd Post Defrost Function duration: (0.0 ÷ 42.0 min: resolution 

10s)  กาํหนดระยะเวลาเร่ิมตน้ทาํงานและระยะเวลาหลงัการละลาย
นํ้าแขง็ ในข้ันตอนน้ีเป็นสัญญาณเตือนจะถูกละเลย; 

MnF Maximum opening percentage at normal Functioning: 

(0÷100%) ในระหว่างการควบคุมสาํหรับตั้งค่าการเปิดวาลว์สูงสุด
หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต;์ 

dCL Delay before stopping valve regulation: (0 ÷ 255s) เม่ือระบบ
ทาํความเยน็ปิด, วาลว์อิเลก็ทรอนิกส์จะทาํงานต่อตามเวลา dCL 

เพื่อป้องกนัการเปลี่ยนแปลงค่า Super heat ท่ีไม่มีการควบคุม; 

Fot Forced opening percentage: (0÷100% - nu) มนัจะบงัคบัใหก้าร
เปิดวาลว์เป็นไปตามค่าท่ีระบุ ค่าน้ีเขียนทบัค่าคาํนวณโดยวิธี PID 

!! คาํเตือน! เพื่อใหไ้ดก้ารควบคุม superheat ถกูตอ้งคุณจะตอ้งตั้ง 
Fot= nu; 

tPP Type of Pressure Transducer: (PP – LAn) ตั้งค่าชนิดของตวั
แปลงสญัญาณแรงดนัท่ีจะใช ้ : PP = 4 ÷ 20mA หรือตวัแปลง
สัญญาณความดนั ratiometric transducer 0 ÷ 5V ข้ึนอยู่กบั
พารามิเตอร์ P5C, LAN = สญัญาณแรงดนัที่มาจากคอนโทรล
ตั้งแต่ XM600K ข้ึนไป อื่นท่ีอา้งถึง Pb5 

PA4 Probe value At 4mA or At 0V: (-1.0 ÷ P20 bar / -14 ÷ PSI / -10 

÷ P20 kPA*10) ค่าความดนัวดัโดยหวัวดัท่ี 4mA หรือท่ี 0V (ท่ี
เกีย่วขอ้งกบัพารามิเตอร์ PRM) หมายถึง Pb5 

P20 Probe value 20mA or At 5V: (PA4 ÷ 50.0 bar / 725 psi / 500 

kPA*10) ค่าความดนัวดัโดยหวัวดัท่ี 20mA หรือท่ี 5V (ท่ีเกี่ยวขอ้ง
กบัพารามิเตอร์ PRM) หมายถึง Pb5 

LPL Lower Pressure Limit for superheat regulation: (PA4 ÷ P20 

bar / psi / kPA*10) เม่ือความดนัลดลงมาถึง LPL จะดาํเนินการกบั
ค่าคงท่ี LPL สาํหรับความดนัเมื่อความดนักลบัมา LPL ค่าความดนั
จะกลบัไปเป็นปกติจะใช ้(ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัพารามิเตอร์ PRM) 

MOP Maximum Operating Pressure threshold: (PA4 ÷ P20 bar / 

psi / kPA*10) หากความดนัเกินค่าสูงสุดความดนัที่ใชใ้น
สถานการณ์ที่มีสญัญาณเตือนภยั MOP (ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัพารามิเตอร์ 
PRM) 

LOP Lowest Operating Pressure threshold: (PA4 ÷ P20 bar / psi / 

kPA*10) หากความดนัตํ่ากว่าค่าตํา่ สุดความดนัที่ใชใ้นสถานการณ์
ท่ีมีสัญญาณเตือนภยั LOP (ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัพารามิเตอร์ PRM) 

dML delta MOP-LOP: (0 ÷ 100%) เม่ือมีการเกิด MOP วาลว์จะทาํงาน
ปิดตามเปอร์เซ็นตข์อง dML ทุกรอบระยะเวลา จนกระทัง่ MOP 

ทาํงาน. เม่ือมีการเกิด LOP วาลว์จะทาํงานเปิดตามเปอร์เซ็นตข์อง 

dML ทุกรอบระยะเวลา จนกระทัง่ LOP ทาํงาน 
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MSH Maximum Superheat alarm: (LSH ÷ 80.0°C / LSH ÷ 144°F) 

เม่ือ superheat เกินค่าอลาร์ม superheat สูงจะส่งสญัญาณหลงัจาก
ช่วง SHd น้ี 

LSH Lowest Superheat alarm: (0.0 ÷ MSH °C / 0÷MSH °F) when 

เม่ือ superheat ตํ่ากว่าค่าอลาร์ม superheat ตํา่จะส่งสญัญาณ
หลงัจากช่วง SHd น้ี 

SHy Superheat alarm Hysteresis: (0.1÷25.5°C/1÷45°F) hysteresis 

สาํหรับ สัญญาณเตือน superheat  

SHd Superheat alarm activation delay: (0.0 ÷ 42.0 min: resolution 

10s) เม่ือเกิดอลาร์ม superheat ตอ้งเกินกว่าช่วงSHd จึงจะเกิดอ
ลาร์ม; 

FrC Fast-recovery Constant: (0÷100 s) อนุญาตใหมี้การเพิ่มเวลา
หน่ึงเม่ือมีSHมีการอยูต่ ํ่ากว่าการตั้งค่า หาก FRC = 0 ฟังกช์ัน่การกู ้
คืนอยา่งรวดเร็วถูกปิดใชง้าน 

การละลายน้ําแข็ง  

dPA defrost Probe A: (nP; P1; P2, P3, P4, P5) ใชโ้พรบแรกสาํหรับ
การละลายนํ้าแขง็. ถา้ rPA=nP จะกลบัไปใชต้ามค่าจริงของ dPb. 

dPb defrost Probe B: (nP; P1; P2, P3, P4, P5) ใชโ้พรบที่สองสาํหรับ
การละลายนํ้าแขง็. ถา้ rPB=nP จะกลบัไปใชต้ามค่าจริงของ dPA. 

dPE defrost virtual probe percentage: (0÷100%) มนัจะกาํหนดค่า
เปอร์เซ็นตข์องการใหค้วามสาํคญัของ dPA เพื่อ dPb ค่าท่ีใชเ้พื่อ
ควบคุมอุณหภูมิหอ้งไดม้าจากการ: 

value_for_defrost= (dPA*dPE + dPb*(100-dPE))/100 

tdF   Defrost type: (EL – in) วิธีการละลายนํ้าแขง็ 

rE = ฮีตเตอร์ไฟฟ้า (คอมเพรสเซอร์ไม่ทาํงาน) 

in = แกส๊ร้อน(คอมเพรสเซอร์และรีเลยล์ะลายนํ้าแขง็ทาํงาน) 

EdF Defrost mode: (rtc – in) (only if RTC is present)โหมดการ
ละลายนํ้าแขง็ 

rtc = Real Time Clock mode การละลายนํ้าแขง็จะทาํตามเวลาจริง 

in = interval mode. เร่ิมละลายนํ้าแขง็เม่ือส้ินสุดระยะเวลา “Idf”  

Srt Heater set point during defrost: (-55.0 ÷ 150.0°C; -67 ÷ 302°F) 

ตั้งค่าฮีตเตอร์ขณะละลายนํ้าแขง็ ถา้  tdF=EL ขณะละลายนํ้าแขง็
รีเลย ์defrost เปิด/ปิด ตามการควบคุมของ Srt  

Hyr Differential for heater: (0.1°C ÷ 25.5°C , 1°F ÷ 45°F)ค่าความ
แตกต่างของฮีตเตอร์  

tod Time out for heater: 0 ÷ 255 (min.) เวลายกเลิกการทาํงานของ
ฮีตเตอร์  

dtP  Minimum temperature difference to start defrost: [0.1°C ÷ 

50.0°C] [1°F ÷ 90°F] ค่าความแตกต่างของ อุณหภูมิต ํ่าสุดท่ีเร่ิมการ

ละลายนํ้าแขง็ ถา้ความแตกต่างระหว่างสอง โพรบdefrost อยูต่ ํ่ากว่าค่า 

DTP ถึงDDP การละลายนํ้าละลายทั้งหมดจะทาํงาน 

ddP Delay before starting defrost (related to dtP): (0 ÷ 60 min) 

หน่วงเวลาก่อนการเร่ิมตน้ละลายนํ้าแขง็  
d2P Defrost with two probes: (n – Y); n = จะใช ้probe DPA ในการ

ละลายจดัการละลายนํ้าแขง็เท่า นั้น Y = มีการจดัการกบัการ
คาํนวณและตรวจสอบ dPb และ DPA การละลายนํ้าแขง็สามารถ
ดาํเนินการเฉพาะในกรณีทีค่่าทั้งสองตํ่ากว่า DTE สาํหรับ probe 

DPA และ DTS สาํหรับ probe dPb; 

dtE  Defrost termination temperature (Probe A): (-55,0÷50,0°C; -

67÷122°F) ตั้งอุณหภูมิยกเลิกการละลายนํ้าแขง็ (โพรบA) 

(Enabled only when the evaporator probe is present)  

dtS Defrost termination temperature (Probe B): (-55,0÷50,0°C; -

67÷122°F) ตั้งอุณหภูมิยกเลิกการละลายนํ้าแขง็ (โพรบB)  

(Enabled only when the evaporator probe is present)  

IdF Interval between defrosts: (0÷120h) ระยะเวลาห่างในการ
ละลายนํ้าแขง็คร้ังต่อไป  
MdF Maximum duration of defrost: (0÷255 min) ระยะเวลาในการ

ละลายนํ้าแขง็แต่ละคร้ัง เม่ือ dPA และ dPb ไม่มี ใชเ้วลาเป็น
ตวักาํหนดในการละลายนํ้าแขง็ 

dSd Start defrost delay: (0 ÷ 255 min)หน่วงเวลาการ เร่ิมตน้ละลาย
นํ้าแขง็ เพื่อป้องกนัการใชโ้หลดเกิน 

dFd Display during defrost:แสดงค่าอุณหภูมิระหว่างการละลาย
นํ้าแขง็ 

rt = ใหแ้สดงค่าอุณหภูมิจริงของหอ้ง  

it = ใหแ้สดงค่าอุณหภูมิก่อนการละลายนํ้าแขง็ 

Set = ใหแ้สดงค่าอุณหภูมิท่ีตั้งไว้  

dEF = ใหแ้สดง “dEF” ระหว่างการละลายนํ้าแขง็ 

dAd  Defrost display time out: (0÷255 min) หน่วงเวลาแสดงค่า
อุณหภูมิจริงในหอ้ง  หลงัจากการละลายนํ้าแขง็ 

Fdt  Drain down time: (0÷255 min.)การหน่วงเวลาในการระบายนํ้าที่
คอยลเ์ยน็ หลงัจากส้ินสุดการละลายนํ้าแขง็   

dPo First defrost after start-up: การละลายนํ้าแขง็เม่ือเปิดเคร่ือง 

y = ใหล้ะลายนํ้าแขง็ทนัทีท่ีเปิดเคร่ืองดว้ย 

n =   ใหล้ะลายนํ้าแขง็หลงัค่า เวลา Idf 

dAF Defrost delay after continuous cycle: (0÷23.5h) การหน่วงเวลา
การละลายนํ้าแขง็ หลงัจากส้ินสุดการทาํความเยน็อยา่งรวดเร็ว 

 

พดัลม 

FPA Fan probe A: (nP; P1; P2, P3, P4, P5) โพรบท่ี1ใชค้วบคุมพดัลม
ถา้ FPA=nP จะทาํงานตามค่า FPB; 
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FPB Fan probe B: (nP; P1; P2, P3, P4, P5) โพรบท่ี2ใชค้วบคุมพดัลม
ถา้ FPA=nP จะทาํงานตามค่า FPA; 

FPE Fan virtual probe percentage: (0÷100%) สามารถดูค่า
เปอร์เซ็นตข์องหวัวดัท่ี FPA และหวัวดัที ่FPB ตามสูตร  

value_for_defrost= (FPA*FPE + FPb*(100-FPE))/100 

FnC Fan operating mode: โหมดการทาํงานของพดัลม 
C-n พดัลมจะทาํงานหรือหยดุทาํงานพร้อมคอมเพรสเซอร์ และไม่
ทาํงานขณะละลายนํ้าแขง็ 

C-y พดัลมจะทาํงานหรือหยดุทาํงานพร้อมคอมเพรสเซอร์ และยงั
ทาํงานขณะละลายนํ้าแขง็ 

O-n พดัลมทาํงานติดต่อกนัไป แต่ไม่ทาํงานในช่วงละลายนํ้าแขง็  

O-y  พดัลมทาํงานติดต่อกนัไม่หยดุในช่วงละลายนํ้าแขง็ 

Fnd  Fan delay after defrost: (0÷255 min) การหน่วงเวลาการทาํงาน
ของพดัลมที่คอยลเ์ยน็หลงัจากเสร็จการละลายนํ้าแขง็ 

FCt Temperature differential avoiding short cycles of fans (0.0°C 

÷ 50.0°C; 0°F ÷ 90°F) ถา้ผลต่างของอุณหภูมิระหว่างคอยลเ์ยน็ 

และอุณหภูมิหอ้งมากกว่าค่าพารามิเตอร์ Fct พดัลมจะทาํงาน 

FSt Fan stop temperature: (-50÷110°C; -58÷230°F) ) ตั้งอุณหภูมิ
หยดุการทาํงานของพดัลมท่ีคอยลเ์ยน็ วดัโดย Probe เส้นท่ีสอง 
(Evaporating Probe) ใหพ้ดัลมหยดุทาํงาน ดว้ยอุณหภูมิท่ีสูงกว่า
ท่ีตั้งไว  ้

FHy Differential to restart fan: (0.1°C ÷ 25.5°C) (1°F ÷ 45°F) เม่ือ
หยดุ,รีสตาร์ทพดัลมเม่ือเม่ือ probe วดัอุณหภูมิถึงค่า FST - FHy 

Fod Fan activation time after defrost:  (0 ÷ 255 min.) เวลาการ
ทาํงานของพดัลมที่คอยลเ์ยน็ หลงัจากเสร็จการละลายนํ้าแขง็ 

Fon Fan ON time: (0÷15 min) เม่ือ Fnc = C_n หรือ C_y 

(พดัลมทาํงานตามคอมเพรสเซอร์) ค่าน้ีจะใชส้าํหรับตั้งค่าเวลา 

การทาํงานของพดัลมคอยลเ์ยน็ เม่ือคอมเพรสเซอร์หยดุทาํงาน 

เม่ือ Fon =0 และ FoF  ≠0 พดัลมจะหยดุทาํงานทนัที หรือ 

เม่ือ Fon=0 และ FoF =0 พดัลมจะหยดุทาํงานทนัทีเช่นกนั 

FoF Fan OFF time: (0÷15 min)เม่ือ Fnc = C_n หรือ C_y 

(พดัลมทาํงานตามคอมเพรสเซอร์) ค่าน้ีจะใชส้าํหรับตั้งค่าเวลา 

การทาํงานของพดัลมคอยลเ์ยน็ เม่ือคอมเพรสเซอร์หยดุทาํงาน 

เม่ือ Fon =0 และ FoF ≠ 0 พดัลมจะหยดุทาํงานทนัที หรือ 

เม่ือ Fon=0 และ FoF =0 พดัลมจะหยดุทาํงานทนัทีเช่นกนั  

 

MODULATING OUTPUT (AnOUT) if present 

trA Kind of regulation with PWM output: (UAL – rEG – AC) 

ชนิดของการควบคุมสาํหรับเอาทพ์ทุท์ PWM การเลือกฟังกช์ัน่น้ี
สาํหรับ เอาทพ์ทุ PWM ถา้ CoM ไม่เท่ากบั OA7. UAL= เอาทพ์ุทคือ ค่า

FSA; rEG= ควบคุมโดยวิธีการควบคุมพดัลมดูรายละเอียดไดจ้ากส่วน
ของพดัลม; AC= ใชใ้นการควบคุม Dew point  (ตอ้งการระบบ 

XWEB5000); 

SOA Fixed value for analog output: (0 ÷ 100%) ค่าคงท่ีสาํหรับ
การอะนาลอ็กเอาทพ์ุทถา้  trA=UAL; 

SdP Default value for Dew point: (-55,0÷50,0°C; -67÷122°F) ค่า
เร่ิมตน้ของจุดDewpointใชเ้ม่ือไม่มีระบบการจดัการจาก
XWEB5000 ใชเ้ม่ือ AC= tra; 

ASr Dew-point offset (trA=AC) / Differential for modulating fan 

regulation (trA=rEG): (-25.5°C ÷ 25.5°C) (-45°F ÷ 45°F); 

PbA Differential for anti-sweat heaters: (0.1°C ÷ 25.5°C) (1°F ÷ 

45°F) 

AMi Minimum value for analog output: (0÷AMA) ค่าตํ่าสุด
สาํหรับอะนาลอ็กเอาทพ์ทุ 

AMA Maximum value for analog output: (Ami ÷ 100)ค่าสูงสุด
สาํหรับอะนาลอ็กเอาทพ์ทุ 

AMt Anti-sweat heaters cycle period (trA=AC)/ Time with fan at 

maximum speed (trA=rEG): (0÷255 s) เม่ือพดัลมเร่ิมทาํงานใน
ช่วงเวลาน้ีพดัลมอยูท่ี่ความเร็วสูงสุด 

สัญญาณเตือน 

rAL Probe for temperature alarm: (nP - P1 - P2 - P3 - P4 - P5 – 

tEr) โพรบสาํหรับสัญญารเตือน : เลือกโพรบสาํหรับส่งสัญญาณเตือน 

ALC Temperature alarm configuration: 

 rE = อุณหภูมิ alarm จะเปลี่ยนแปลงสัมพนัธ์ตามค่า set point  ;  

      Ab = อุณหภูมิ alarm จะไม่เปลี่ยน แปลงตาม ค่า set point   

ALU High temperature alarm setting: ค่าอุณหภูมิท่ีสูงจากอุณหภูมิ
ใชง้าน (Set Point) สาํหรับการตั้งค่าอุณหภูมิสูงสุดใหส้ัญญาณ
เตือนทาํงาน 
เม่ือ  ALC=rE :  ตั้งแต่  0  ถงึ  500C 
เม่ือ  ALC=Ab :  ทุกค่า  ถึง  150 0C 
เม่ือถึงอุณหภูมิน้ีและหลงัจากการหน่วงเวลา  ALD สญัลกัษณ์ HA 
จะแสดง 

ALL Low temperature alarm setting: ค่าอุณหภูมิท่ีลดลงจากอุณหภูมิ
ใชง้าน (Set Point) สาํหรับการตั้งค่าอุณหภูมิต ํ่าสุดใหส้ัญญาณ
เตือนทาํงาน 
เม่ือ  ALC=rE :  ตั้งแต่  0  ถงึ  500C 
เม่ือ  ALC=Ab:  ทุกค่า ถึง -55C 
 เม่ือถึงอุณหภูมิน้ีและหลงัจากการหน่วงเวลา  ALD สญัลกัษณ์ LA 
จะแสดง 
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AHy Differential for temperature alarm: (0.1°C ÷ 25.5°C / 1°F ÷ 

45°F)ค่าความต่างระหว่างสัญญาณเตือนอุณหภูมิท่ีตั้งไว ้ 
Ald  Temperature alarm delay: (0÷255 min) ช่วงหน่วงเวลาในการส่ง
สญัญาณเตือน 

dLU High temperature alarm (defrost probe):สญัญาณเตือน
อุณหภูมิสูงท่ีโพรบ ดีฟรอส (ALC= rE, 0 ÷ 50°C or 90°F / ALC= 

Ab, ALL ÷ 150°C or 302°F 

dLL Low temperature alarm (defrost probe): (ALC = rE , 0 ÷ 50 °C 

or 90°F / ALC = Ab , - 55°C or - 67°F ÷ ALU)สญัญาณเตือน
อุณหภูมิต่าท่ีโพรบ ดีฟรอส  

dAH Differential for temperature alarm (defrost probe): (0.1°C ÷ 

25.5°C / 1°F ÷ 45°F)ค่าความต่างระหว่างสัญญาณเตือนอุณหภูมิ
ท่ีตั้งไว(้โพรบ ดีฟรอส)  

ddA Temperature alarm delay (defrost probe): (0÷255 min) 
ช่วงหน่วงเวลาในการส่งสัญญาณเตือน(โพรบ ดีฟรอส) 

FLU High temperature alarm (defrost probe): (ALC= rE, 0 ÷ 50°C 

or 90°F / ALC= Ab, ALL ÷ 150°C or 302°F) เม่ือถึงอุณหภูมิน้ี
และหลงัเวลา FAD delay และ HAF มีการเปิดใช ้

FLL Low temperature alarm (defrost probe): (ALC = rE , 0 ÷ 50 °C 

or 90°F / ALC = Ab , - 55°C or - 67°F ÷ ALU) เม่ือถึงอุณหภูมิน้ี
และหลงัเวลา FAD delay และ LAF มีการเปิดใช ้

FAH Differential for temperature alarm (defrost probe): (0.1°C ÷ 

25.5°C / 1°F ÷ 45°F) ความแตกต่างกนัในการกลบัเขา้สู่สถานะ 
Alarm 

FAd Temperature alarm delay (defrost probe): (0÷255 min) 

ช่วงเวลาระหว่างการตรวจสอบ Alarm และส่งสญัญาณเตือนท่ี
สอดคลอ้งกนั. 

dAO  Delay of temperature alarm at start-up: (0min÷23h 50min) 

หน่วงเวลาการส่งสัญญาณ เตือน เม่ือเร่ิมเดินเคร่ือง 

EdA  Alarm delay at the end of defrost: (0÷255 min) หน่วงเวลา
การส่งสญัญาณเตือน เม่ือส้ินสุดการละลายนํ้าแขง็ 

dot Temperature alarm exclusion after door open: สญัญาณเตือน
หลงัเปิดประตู 

Sti Stop regulation interval (Only XM679K): (0.0÷24.0 hours: 

tens of minutes)  หลงัจากท่ีควบคุมอยา่งต่อเน่ืองตามเวลา Sti, 

วาลว์จะปิดตามเวลา  Std time ในกรณีการเกิดนํ้าแขง็. 

Std Stop duration (Only XM679K): (0÷60 min.) มนัจะหยดุเวลา
หลงัจากเวลา Sti. ในระหว่างน้ีจะหยดุแสดงขอ้ความ StP  

OA6 Sixth relay configuration (CPr-dEF-Fan-ALr-LiG-AUS-db-

OnF):กาํหนดการทาํงานของรีเลยที์6่ CPr= คอมเพรสเซอร์หรือ

วาวล ์relay works as a compressor or solenoid valve relay; dEF= 

รีเลย ์ดีฟรอส ; Fan= รีเลยพ์ดัลม; ALr= รีเลยส์ญัญาณเตือน 

conditions; LiG= รีเลยแ์สงสว่าง; AUS= รีเลยเ์สริม, it can be 

switched ON/OFF also by key; db= dead band regulation (not 

compatible with CrE=y); OnF= ON/OFF functioning; 

 

OPTIONAL OUTPUT (AnOUT) if present 

OA7 Modulating output configuration (if CoM=0A7): (CPr - dEF - 

FAn - ALr - LiG - AUS – db) มนัจะเลือกทาํงานของเอาทพ์ทุ 

modulating ในกรณีของ CoM = OA7 : CPR คอมเพรสเซอร์ = 

DEF = ละลายนํ้าแขง็; Fan = พดัลม; ALR = ปลกุ; LiG = แสง; 

AUS = ช่วย; DB = เขตเป็นกลาง (ไม่สามารถใชไ้ดก้บั CRE = Y ); 

CoM Type of functioning modulating output:  

• For models with PWM / O.C. output  PM5= 

PWM 50Hz; PM6= PWM 60Hz; OA7= two state, it 

can be used as an open collector output; 

• For models with 4÷20mA / 0÷10V output  Cur= 

4÷20mA current output; tEn= 0÷10V voltage output;  

AOP Alarm relay polarity: cL= ปกติปิ ด; oP= ปกติเปิด; 

iAU Auxiliary output is unrelated to ON/OFF device status: n= ถา้
เคร่ืองถูกปิด เอาทพ์ุทอนาลอ็กจะถูกปิดดว้ย ; Y= อนาลอ็ก
เอาทพ์ุทไม่เกี่ยวขอ้งกบัการ เปิด-ปิดตวัเคร่ือง 

  

DIGITAL INPUTS 

i1P  Digital input 1 polarity: (cL – oP)  การทาํงานของคอนแทคท ์

ดิจิตอลอินพุท 

         CL: ทาํงานเม่ือคอนแทคทปิ์ด 

 OP: ทาํงานเม่ือคอนแทคทเ์ปิด 
i1F    Digital input 1 function: (EAL – bAL – PAL – dor – dEF – 

AUS – LiG – OnF – Htr – FHU – ES – Hdy) :กาํหนดรูปแบบของ
ดิจิตอลอินพุท  

EAL = สญัญาณ alarm  

bAL = สญัญาณ alarm แบบร้ายแรง 

PAL = สวิทชแ์รงดนั 

dor  = ประตูเปิด 

dFr = เร่ิมตน้ละลายนํ้าแขง็ 

AUS = รีเลย ์Auxiliary 

Lig   = แสงสว่าง 

OnF = เปิด/ปิด คอนโทรล 

Htr = ชนิดของการทาํงานแบบอินเวอร์ส (cooling-heating) 

FHU= ไม่ใชง้าน 
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ES = โหมดประหยดัพลงังาน 

OnF = รีโมท ON/OFF 

Hdf = Holiday function 

d1d   Time interval/delay for digital input alarm: (0÷255 min.) 

ช่วงเวลาในการคาํนวณจาํนวนการ ทาํงานของสวิทซ์ความดนั เม่ือ
I1F=PAL, ถา้ I1F=EAL หรือ bALค่า“d1d”จะเป็นการหน่วงเวลา
เม่ือมีการเจอสัญญาณเตือน ถา้ i1F= dor จะเป็นการหน่วงเวลาเมื่อ
มีการเปิดประตู 

i2P Digital input 2 polarity: (cL – oP) :การทาํงานของคอนแทคท ์

ดิจิตอลอินพุท 

         CL: ทาํงานเม่ือคอนแทคทปิ์ด 

 OP: ทาํงานเม่ือคอนแทคทเ์ปิด 

 

i2F Digital input 2 function: (EAL – bAL – PAL – dor – dEF – 

AUS – LiG – OnF – Htr – FHU – ES – Hdy) :กาํหนดรูปแบบของ
ดิจิตอลอินพุท  

 EAL = สญัญาณ alarm  

bAL = สญัญาณ alarm แบบร้ายแรง 

PAL = สวิทชแ์รงดนั 

Dor  = ประตูเปิด 

dFr = เร่ิมตน้ละลายนํ้าแขง็ 

AUS = รีเลย ์Auxiliary 

Lig   = แสงสว่าง 

OnF = เปิด/ปิด คอนโทรล 

Htr = ชนิดของการทาํงานแบบอินเวอร์ส (cooling-heating) 

FHU= ไม่ใชง้าน 
ES = โหมดประหยดัพลงังาน 

OnF = รีโมท ON/OFF 

Hdf = Holiday function 

 

d2d  Time interval/delay for digital input alarm: (0÷255 min.) 

ช่วงเวลาในการคาํนวณจาํนวนการ ทาํงานของสวิทซ์ความดนั เม่ือ
I2F=PAL, ถา้ I2F=EAL หรือ bALค่า“d2d”จะเป็นการหน่วงเวลา
เม่ือมีการเจอสัญญาณเตือน ถา้ i2F= dor จะเป็นการหน่วงเวลาเม่ือ
มีการเปิดประตู 

i3P Digital input 3 polarity: (cL – oP) :การทาํงานของคอนแทคท ์

ดิจิตอลอินพุท 

         CL: ทาํงานเม่ือคอนแทคทปิ์ด 

 OP: ทาํงานเม่ือคอนแทคทเ์ปิด 

i3F Digital input 3 function: (EAL – bAL – PAL – dor – dEF – 

AUS – LiG – OnF – Htr – FHU – ES – Hdy) :กาํหนดรูปแบบของ
ดิจิตอลอินพุท  

 EAL = สญัญาณ alarm  

bAL = สญัญาณ alarm แบบร้ายแรง 

PAL = สวิทชแ์รงดนั 

dor  = ประตูเปิด 

dFr = เร่ิมตน้ละลายนํ้าแขง็ 

AUS = รีเลย ์Auxiliary 

Lig   = แสงสว่าง 

OnF = เปิด/ปิด คอนโทรล 

Htr = ชนิดของการทาํงานแบบอินเวอร์ส (cooling-heating) 

FHU= ไม่ใชง้าน 
ES = โหมดประหยดัพลงังาน 

OnF = รีโมท ON/OFF 

Hdf = Holiday function 

d3d  Time interval/delay for digital input alarm: (0÷255 min.) 

ช่วงเวลาในการคาํนวณจาํนวนการ ทาํงานของสวิทซ์ความดนั เม่ือ
I3F=PAL, ถา้ I3F=EAL หรือ bALค่า“d3d”จะเป็นการหน่วงเวลา
เม่ือมีการเจอสัญญาณเตือน ถา้ i3F= dor จะเป็นการหน่วงเวลาเม่ือ
มีการเปิดประตู 

nPS  Pressure switch number: (0 ÷15) หมายเลขของสวิทชค์วามดนัที่
มีการทาํงาน, ระหว่าง    “d#d” interval, ก่อนสัญญาณเตือน
เหตุการณ์ (I2F= PAL) หาก NPSทาํงาน ในเวลาไม่ถึงค่า did , 

สวิตชปิ์ดและรีสตาร์ทเคร่ืองควบคุมปกติ 

odc   Compressor and fan status when open door: สถานะของ คอน
เพรสเซอร์และพดัลมขณะเปิดประตู 
no = ทาํงานตามปกติ 

Fan = พดัลมไม่ทาํงาน 

CPr = คอมเพรสเซอร์ไม่ทาํงาน 

F_C = คอมเพรสเซอร์ และพดัลมไม่ทาํงาน  

Rrd  Outputs restart after doA alarm: เอาทพ์ุทเร่ิมทาํงานหลงั
สญัญาณเตือน doA 

no = เอา้ทพ์ุทไม่มีผลกบัสัญญาณเตือน doA 

yES = เอา้ทพ์ุทเร่ิมทาํงานใหม่ตามสัญญาณเตือน  

 

RTC SUBMENU (if present) 

CbP Clock Presence (n÷y): แสดงเวลาปัจจุบนัท่ีคียบ์อร์ด 

Hur   Current hour (0 ÷ 23 h) : ตั้งค่าชัว่โมง 

Min Current minute (0 ÷ 59min) : ตั้งค่า นาที 

dAY Current day (Sun ÷ SAt) ;ตั้งค่า วนั 

Hd1 First weekly holiday(Sun ÷ nu): ตั้งค่าวนัหยดุวนัแรกของสปัดาห์ 
Hd2 Second weekly holiday(Sun-nu) ตั้งค่าวนัหยดุวนัท่ี 2 ของสปัดาห์ 
Hd3 Third weekly holiday (Sun- nu)ตั้งค่าวนัหยดุวนัท่ี 3ของสปัดาห์ 
ILE   Energy Saving cycle start during workdays: (0 ÷ 23h 50 min.) 

เวลาเร่ิมตน้เขา้สู่โหมดประหยดัพลงังานในช่วงวนัทาํงาน ค่าท่ี
เพิ่มข้ึนจากอุณหภูมิท่ีตั้งไว้ (Set point) เม่ือเขา้สู่โหมดประหยดั



dIXEL Installing and Operating Instructions 1592023011 
 

XM670K_XM679K XM670K - XM679K            12/22 
 

พลงังาน ดงันั้นในโหมดประหยดังานค่าอุณหภูมิท่ีตั้งไวจ้ะเป็น 
SET + HES   

dLE   Energy Saving cycle length during workdays: (0 ÷ 24h 00 

min.) ระยะเวลาที่อยูใ่นโหมดประหยดัพลงังานในช่วงวนัทาํงาน 

ISE     Energy Saving cycle start on holidays. (0 ÷ 23h 50 min.)เวลา
เร่ิมตน้เขา้สู่โหมดประหยดัพลงังานในช่วงวนัหยดุ 

dSE    Energy Saving cycle length on holidays (0 ÷ 24h 00 min.)
ระยะเวลาที่อยูใ่นโหมดประหยดัพลงังานในช่วงวนัหยดุ 

HES Temperature increase during the Energy Saving cycle (-

30÷30°C / -54÷54°F) ค่าท่ีเพิ่มข้ึนจากอุณหภูมิท่ีตั้งไว้ (Set point) 

เม่ือเขา้สู่โหมดประหยดัพลงังาน 

Ld1÷Ld6 Workday defrost start (0 ÷ 23h 50 min.) เวลาเร่ิมตน้ละลาย
นํ้าแขง็ในวนัทาํงาน สามารถโปรแกรมแต่ละวนัเร่ิมละลายนํ้าแขง็ท่ีเวลา
ต่างกนั 6 ค่า ตวัอยา่งเช่น Ld2 = 12.40 การละลายนํ้าแขง็ในคร้ังที่ 2 จะ
เร่ิมตน้ท่ีเวลา 12:40 น. ของวนัทาํงาน  

Sd1÷Sd6 Holiday defrost start (0 ÷ 23h 50 min.) เร่ิมตน้ละลายนํ้าแขง็
ในวนัหยดุ สามารถโปรแก รมแต่ละวนัเร่ิมละลายนํ้าแขง็ท่ีเวลา
ต่างกนั 6 ค่า ตวัอยา่งเช่น  Sd2 = 3.4 การละลายนํ้าแขง็ในคร้ังท่ี 2 

จะเร่ิมตน้ที่เวลา 03:40 น. ของวนัหยดุ 

 

ENERGY SAVING 

ESP Energy saving probe selection: (nP - P1 - P2 - P3 - P4 - P5 – 

tEr).การเลือก โพรบประหยดัพลงังาน 

HES Temperature increase during the Energy Saving cycle : (-

30÷30°C / -54÷54°F) กาํหนดการเพิ่มของอุณหภูมิขณะอยูใ่น 

โหมดประหยดัพลงังาน 

PEL Energy saving activation when light is switched off: (n÷Y) :

การเปิดใชง้านการประหยดัพลงังานเมื่อปิดสวิตชไ์ฟ 

              n= ไม่ใชง้านฟังกช์ัน่ 

              Y= เปิดใชง้านการประหยดัพลงังานเมื่อปิดสวิตชไ์ฟและในทาง
กลบักนั 

 

LAN MANAGEMENT 

LMd     Desfrost synchronisation:  

             y = ค่า Desfrost เปลี่ยนแปลงตามกนั 
n= ค่า Desfrost ไม่เปลี่ยนแปลงตามกนั 

 dEM  Type of end defrost:  

             n= การละลายนํ้าแขง็เป็นอสิระต่อกนั 

   y= การส้ินสุดการละลายนํ้าแขง็ซิงโครไนซ์กนั 
LSP      L.A.N. set-point  synchronisation:  

              y = ค่า Set point เปลี่ยนแปลงตามกนั 
    n= ค่า Set point ไม่เปลี่ยนแปลงตามกนั 

LdS    L.A.N. display  synchronisation:  

y= ค่าท่ีแสดง display ส่งไปท่ีอุปกรณ์ทุกๆตวั   

n=ค่า setpoint ถูกปรับเปลี่ยนเฉพาะในส่วนของ local section 

เท่า นั้น  

LOF      L.A.N. On/Off synchronisation  : 

         y= คาํสั่ง On/Off จากคียบ์อร์ดส่งไปท่ีอปุกรณ์ทุกตวั  

n= คาํสั่ง On/Off จากคียบ์อร์ดส่งไปท่ีอปุกรณ์ท่ีต่อกบัคียบ์อร์ด
เท่า นั้น  

Lli        L.A.N. light  synchronisation :  

        y= คาํสั่งควบคุมแสงสว่าง (light) จากคียบ์อร์ดส่งไปท่ีอปุกรณ์ทุก
ตวั        

       n= คาํสั่งควบคุมแสงสว่าง (light) จากคียบ์อร์ดส่งไปท่ีอุปกรณ์ท่ีต่อ
กบัคียบ์อร์ดเท่า นั้น  

LAU    L.A.N. AUX output  synchronisation : 

       y= คาํสั่งควบคุมรีเลย ์Auxiliary จากคียบ์อร์ดส่งไปท่ีอปุกรณ์ทุกตวั 

       n= คาํสั่งควบคุมรีเลยA์uxiliaryจากคียบ์อร์ดส่งไปท่ีอุปกรณ์ท่ีต่อกบั
คียบ์อร์ดเท่านั้น 

LES    L.A.N. energy saving  synchronisation : 

   y= คาํสั่งโหมดประหยดัพลงังานจากคียบ์อร์ดส่งไปท่ีอปุกรณ์ทุก
ตวั 

   n= คาํสั่งโหมดประหยดัพลงังานจากคียบ์อร์ดส่งไปท่ีอุปกรณ์ท่ีต่อ
กบัคียบ์อร์ดเท่านั้น 

LSd      Remote probe display:   

  y= แสดงค่าจาก section อื่น ( LdS = y). 

  n= แสดงค่าจาก section ท่ีต่อกบัคียบ์อร์ดเท่านั้น 

LPP    Remote pressure probe: 

            n=  ค่าของหวัวดัความดนักจ็ะถูกอ่านจาก local probe   

            y= ค่าของหวัวดัความดนัจะถูกส่งผ่านทาง LAN; 

StM Solenoid activation via LAN: n= ไม่ใชง้าน Y= ระบบความเยน็
โดยทัว่ไป จาก LAN ทาํงานโดยโซลินอยวาลว์เชื่อมต่อกบัรีเลย์
คอมเพรวเซอร์; 

 

PROBE CONFIGURATION 

P1C Probe 1 configuration: (nP – Ptc – ntc – PtM) nP= not present; 

PtC= Ptc;  ntc= Ptc; PtM= Pt1000; 

Ot Probe 1 calibration: (-12.0÷12.0°C/ -21÷21°F) ปรับแต่งค่า
อุณหภูมิชดเชยของหวัวดัอุณหภูมิเทอร์โมสตทั  

P2C Probe 2 configuration: (nP – Ptc – ntc – PtM) nP= not present; 

PtC= Ptc;  ntc= Ptc; PtM= Pt1000; 

OE   Probe 2 calibration: (-12.0-12.0°C/ -21-21°F) ปรับแต่งค่า
อุณหภูมิชดเชยของหวัวดัอุณหภูมิคอยลเ์ยน็ 
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P3C Probe 3 configuration: (nP – Ptc – ntc – PtM) nP= not present; 

PtC= Ptc;  ntc= Ptc; PtM= Pt1000; 

o3 Probe 3 calibration: (-12.0÷12.0°C/ -21÷21°F) ปรับแต่งค่า
อุณหภูมิชดเชยของหวัวดัอุณหภูมิท่ี3. 

P4C Probe 4 configuration: (nP – Ptc – ntc – PtM) nP= not present; 

PtC= Ptc;  ntc= Ptc; PtM= Pt1000; 

o4 Probe 4 calibration: (-12.0÷12.0°C/ -21÷21°F) ปรับแต่งค่า
อุณหภูมิชดเชยของหวัวดัอุณหภูมิท่ี4 

P5C Probe 5 configuration: (nP – Ptc – ntc – PtM – 420 – 5Vr) nP= 

not present; PtM= Pt1000; 420= 4÷ 20mA; 5Vr= 0÷5V 

ratiometric; (Only XM679K) 

o5 Probe 5 calibration: (-12.0÷12.0°C/ -21÷21°F) ปรับแต่งค่า
อุณหภูมิชดเชยของหวัวดัอุณหภูมิท่ี.5 (Only XM679K) 

P6C Probe 6 configuration: (nP – Ptc – ntc – PtM) nP= not present; 

PtC= Ptc;  ntc= Ptc; PtM= Pt1000; (Only XM679K) 

o6 Probe 6 calibration: (-12.0÷12.0°C/ -21÷21°F) ปรับแต่งค่า
อุณหภูมิชดเชยของหวัวดัอุณหภูมิท่ี.6 (Only XM679K) 

 

SERVICE – READ ONLY 

CLt Coling time percentage: it shows the effective cooling time 

calculated by XM600 during regulation; 

tMd Time to next defrost: it shows time before the next defrost if 

interval defrost is selected; 

LSn      L.A.N. section number  (1 ÷ 5)  จาํนวน section(จาํนวน
คอนโทรลบอร์ด) ใน LAN 

Lan      L.A.N. serial address  (1 ÷ LSn)  ค่าแอดเดรสประจาํอุปกรณ์
แต่ละตวัใน LAN 

Adr      RS485 serial address (1÷247): กาํหนดแอดเดรสในการต่อเขา้
กบัระบบมอนิเตอร์ร่ิง 

Rel      Release software: (read only) แสดงเวอร์ชัน่ซอฟทแ์วร์ใน
ไมโครโปรเซสเซอร์ 

Ptb      Parameter table: (read only )แสดงค่าพารามิเตอร์ที่โปรแกรม
มาจาก dIXEL  

Pr2     การเขา้พารามิเตอร์ในชั้นที่ป้องกนัไว ้(อ่านไดอ้ยา่งเดียว). 

10. DIGITAL INPUTS 

XM600 ประกอบดว้ยฟรีโวลตค์อนแทคท ์3 อินพุท ดิจิตอลอินพุท แบบ
ตามพารามิเตอร์ “I#F” 

10.1 สัญญาณเตือนทัว่ไป (EAL) 

เม่ือดิจิตอลอินพุททาํงาน จะรอช่วงเวลา “did” แลว้จะส่งสญํญาณเตือน  

“EAL” เอาทพ์ุทอื่นๆจะไม่เปลี่ยนแปลง สัญญาณเตือนจะหยดุเม่ือ
ดิจิตอลอินพุทไม่ทาํงาน 

10.2 สญัญาณเตือนฉุกเฉิน (BAL) 

เม่ือดิจิตอลอินพุททาํงาน จะรอช่วงเวลา “did” แลว้จะส่งสญํญาณเตือน  

“BAL” เอาทพ์ุทอื่นๆจะไม่เปลี่ยนแปลง สัญญาณเตือนจะหยดุเม่ือ
ดิจิตอลอินพุทไม่ทาํงาน 

10.3 PRESSURE SWITCH (PAL) 

 

ถา้ระหว่างเวลาที่ช่วงระหว่างเวลาที่ตั้งค่าพารามิเตอร์ “ d#d”  สวิทช์
แรงดนัมีขอบเขตการการกระตุน้ตวัเลขพารามิเตอร์ “ nPS”  สญัญาณ
เตือนแรงดนั “ PAL” ส่งขอ้ความมาแสดงท่ีจอแสดงผล คอมเพรสเซอร์
จะถูกปรับใหห้ยดุ เม่ือไรท่ีดิจิตอลอินพุต ON คอมเพรสเชอร์ OFF 
ตลอดเวลา 

10.4 DOOR SWITCH INPUT  (dor) 

สถานะสัญญาณประตูและหน่วงเวลาเอาตพ์ุตผ่านตรง “ odc”
พารามิเตอร์      

on    = ปกติ (เปลี่ยนบา้ง) 

Fan  = พดัลมหยดุ 
CPr  = คอมเพรสเซอร์หยดุ 
F_C = คอมเพรสเซอร์ และพดัลมหยดุ 

เน่ืองดว้ยประตูเปิด หลงัจากหน่วงเวลาการตั้งค่าผ่านพารามิเตอร์   
“ d#d” , สัญญาณเตือนผ่านพารามิเตอร์ “ d#d”  สญัญาณเตือน 
จะโชวข์อ้ความ “ dA”   ท่ีแสดงเม่ือสัญญาณหยดุทาํใหดิ้จิตอล 
อินพุตไม่สามารถทาํงานไดอ้ีกคร้ัง ในระหว่างเวลา และดงันั้น ใน 

การหน่วงเวลา “ rrd” หลงัประตูเปิด อุณหภูมิสูงหรือตํ่าสัญญาณ 

เตือนกไ็ม่สามารถทาํงาน  

10.5 START DEFROST (DEF) 

การละลายนํ้าแขง็ไดถ้า้มีเง่ือนไขท่ีเหมาะสม หลงัจากท่ีละลายนํ้าแขง็
เสร็จส้ินการควบคุมปกติจะเร่ิมตน้ใหม่เฉพาะในกรณีที่ป้อนขอ้มูล
ดิจิตอลถูกปิดใชง้านอยา่งอื่นท่ีใชจ้ะรอจนกว่าจะถึงเวลา"mdf" 

10.6 RELAY AUX ACTUATION (AUS) 

ใชดิ้จิตอลอินพุทต่อกบัสวิทชภ์ายนอกเพื่อเปิด/ปิดรีเลย ์Auxiliary 

10.7 RELAY LIGHT ACTUATION (LIG) 

ฟังกช์ัน่น้ีจะช่วยใหก้ารเปิดและปิดโดยใชรี้เลยช่์วยดิจิตอลอินพุทเป็น
สวิตชภ์ายนอก. 

10.8 REMOTE ON/OFF (ONF) 

ฟังกช์ัน่น้ีจะช่วยใหก้ารเปิดและปิดเคร่ือง 
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10.9 KIND OF ACTION (HTR) 

ฟังกช์ัน่น้ีจะช่วยใหก้ารเปลีย่นชนิดของการควบคุม cooling to heating 

ในทางกลบักนั  

10.10 FHU – NOT USED 

ฟังกช์ัน่น้ีจะช่วยใหก้ารเปลี่ยนชนิดของการควบคุม cooling to heating 

ในทางกลบักนั . 

10.11 ENERGY SAVING INPUT (ES) 

เม่ือดิจิตอลอินพุททาํงาน จะเขา้สู่โหมดประหยดัพลงังาน โดยเปลี่ยนค่า 
Set point เป็น SET + HES 

10.12 CONFIGURABLE INPUT -  HOLIDAY FUNCTION 

(HDY) 

เม่ือดิจิตอลอินพุททาํงาน จะเขา้สู่โหมดประหยดัพลงังานและละลาย
นํ้าแขง็แบบวนัหยดุ (Sd1…Sd6) 

10.13 DIGITAL 8 รูปแบบของขั้วดิจิตอลอินพุต   
รูปแบบดิจิตอลอนิพทุ ข้ึนอยูก่บัพารามิเตอร์ “ I#P”   

CL: ดิจิตอลอินพุทจะทาํงานเม่ือมีการปิดคอนแทคท์ 
OP: ดิจิตอลอินพุทจะทาํงานเม่ือมีการเปิดคอนแทคท์ 

 

11. INSTALLATION AND MOUNTING 

 

คียบ์อร์ด CX660 ควรจะเจาะยดึผนงัในช่อง
ขนาด 29×71 มม. และทาํใหแ้น่นเป็นพิเศษ 
ยา่นอุณหภูมิ สาํหรับการทาํงานท่ีถูกตอ้งคือ 
0-60 ° C ออกห่างจากตาํแหน่งท่ีเกิดการสั่น
ละเทือนท่ีรุนแรง ก๊าชท่ีมีคุณสมบติัในการกดั
กร่อน สกปรกหรือมีความช้ืนมากเกินไป บาง
คาํแนะนาํถึงการใชห้วัวดั ใหล้มผ่าน
หมุนเวียนโดยความเยน็ผ่านช่อง 
 

 

12. ELECTRICAL CONNECTIONS 

XM670K/XM679K ขั้วต่อต่างๆ ของอปุกรณ์เป็นแบบบลอ็คขนัเกลยีว
กบัสายไฟขนาดไม่เกิน 1.6 mm2 ควรท่ีจะมีอุปกรณ์กนัความร้อนติดตั้ง
ดว้ยก่อนต่อสายจ่ายไฟใหแ้น่ใจว่าตรงกบัความตอ้งการของอุปกรณ์ แยก
สายหวัวดัอุณหภูมิออกจากสายไฟเลี้ยง สายเอา้ทพ์ุทต่างๆ และสายไฟ
แรงสูง หา้มต่อรีเลยเ์อา้ทพ์ุทไปใชก้บัโหลดท่ีใชก้ระแสไฟฟ้าเกินค่าท่ี
ระบุไว ้หากจาํเป็นใหน้าํไปต่อพ่วงรีเลยภ์ายนอกท่ีรับกระแสไฟฟ้าได้
มากกว่า16A 

12.1 การติดตั้งหวัวดัอณุหภูมิ 

ควรติดตั้งใหห้วัวดัอุณหภูมิช้ีข้ึน  เพื่อป้องกนัความเสียหายจากการสะสม
ของหยดนํ้า แนะนาํใหติ้ดตั้งเทอร์โมสตทัหวัวดัอุณหภูมิเทอร์โมสตทั
ห่างจากกระแสลมเยน็โดยตรง เพื่อใหส้ามารถวดัอุณหภูมิเฉลี่ยของหอ้ง
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง และติดตั้งหวัวดัอุณหภูมิยกเลิกการละลายนํ้าแขง็ที่คอยล์
เยน็ในจุดท่ีเยน็ท่ีสุด (ท่ีท่ีมีนํ้าแขง็เกาะมากท่ีสุด) วางใหห่้างจากฮีตเตอร์
หรือจุดที่เกิดความร้อนระหว่างการละลายนํ้าแขง็ เพื่อป้องกนัการสั่ง
ยกเลิกละลายนํ้าแขง็ก่อนนํ้าแขง็ละลายหมด 

13. RS485 SERIAL LINE 

XM670K/XM679K สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์โดย  RS485ไปยงัเครือข่าย 
ModBUS – RTU ของระบบมอนิเตอร์ร่ิงของ Dixell ได ้

14. USE OF THE PROGRAMMING “HOT KEY“ 

XM สามารถ UPLOAD หรือ DOWNLOAD ค่าพารามิเตอร์จาก
หน่วยความจาํภายในสู่ “Hot key”หรือในทางตรงกนัขา้ม 

14.1 DOWNLOAD (จาก “HOT KEY” เขา้ไปอปุกรณ์) 

1. ปิดอุปกรณ์(กดปุ่ม On/Off)แลว้ต่อ “Hot Key”จากนั้นเปิดอุปกรณ์ 

2. ค่าพารามิเตอร์จาก “Hot Key” จะเขา้ไปยงัหน่วยความจาํของ
อุปกรณ์โดยอตัโนมติั จะมีขอ้ความ “DoL” กระพริบ. หลงัจากนั้น
10 วินาที อุปกรณ์จะเร่ิมตน้ทาํงานดว้ยค่าพารามิเตอร์ใหม่เม่ือส่ง
ขอ้มูลเรียบร้อยจะแสดงขอ้ความ “end“ ถา้แสดงขอ้ความ “err” 

หมายถงึ ไม่สามารถส่งขอ้มูลได ้

14.2 UPLOAD (จากอุปกรณ์ไปยงั “HOT KEY”) 

1. XM ON, เสียบ “Hot key” กด o ; จะแสดงขอ้ความ "uPL" 

2.  การ UPLOAD เร่ิมตน้; แสดงขอ้ความ “uPL” กระพริบ 

3. ถอด “Hot Key” ออก 

หากถ่ายโอนขอ้มูลเรียบร้อยและถูกตอ้งจะแสดงขอ้ความ “end “ 

และจะแสดงขอ้ความ “err” เม่ือการโปรแกรมขดัขอ้ง ในกรณีให้
กด “SET” เพื่อโปรแกรมใหม่ 

15. ALARM SIGNALS 

 

ขอ้ความ  สาเหตุ เอาทพ์ทุ 

“PON” คียบ์อร์ดปลดลอ็ค เอาทพ์ุทไม่เปลี่ยน 

“POF” ลอ็คคียบ์อร์ด เอาทพ์ุทไม่เปลี่ยน 

“rst” Alarm reset Alarm relay reset 

“nOP” โพรบไม่มี คอมเพรสเซอร์ ทาํงานตาม
ค่าพารามิเตอร์“Con” และ“COF” 

“P1” หวัวดัท่ี1ชาํรุด คอมเพรสเซอร์ ทาํงานตาม
ค่าพารามิเตอร์“Con” และ“COF” 

“P2” หวัวดัท่ี2ชาํรุด หยดุการละลายนํ้าแขง็ 

“P3” หวัวดัท่ี3ชาํรุด เอาทพ์ุทไม่เปลี่ยน 
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ขอ้ความ  สาเหตุ เอาทพ์ทุ 

“P4” หวัวดัท่ี4ชาํรุด เอาทพ์ุทไม่เปลี่ยน 

“P5” หวัวดัท่ี5ชาํรุด เอาทพ์ุทไม่เปลี่ยน 

“P6” หวัวดัท่ี6ชาํรุด เอาทพ์ุทไม่เปลี่ยน 

“HA” สัญญาณเตือนอุณหภูมิ
สูง 

เอาทพ์ุทไม่เปลี่ยน 

“LA” สัญญาณเตือนอุณหภูมิ
ต ํา่  

เอาทพ์ุทไม่เปลี่ยน 

"HAd สัญญาณเตือนอุณหภูมิ
Defrost สูง 

เอาทพ์ุทไม่เปลี่ยน 

"LAd” สัญญาณเตือนอุณหภูมิ
Defrost ตํา่  

เอาทพ์ุทไม่เปลี่ยน 

"FAd” สัญญาณเตือนอุณหภูมิ
Defrost ตํา่  

เอาทพ์ุทไม่เปลี่ยน 

"HAF” สัญญาณเตือนอุณหภูมิ
พดัลมสูง 

เอาทพ์ุทไม่เปลี่ยน 

"LAF” สัญญาณเตือนอุณหภูมิ
พดัลม ตํา่  

เอาทพ์ุทไม่เปลี่ยน 

"StP” หยดุการควบคุม
เน่ืองจาก(พารามิเตอร์
Sti และ Std) 

คอมเพรสเซอร์และ วาวลห์ยดุ
ทาํงาน 

“PAL” ลอ็คเน่ืองจากความดนั ทุกเอาทพ์ุทหยดุ 

“rtc” ตั้งค่าเวลาไม่ถูกตอ้ง เอาทพ์ุทไม่เปลี่ยน 

“rtf” RTC ชาํรุด เอาทพ์ุทไม่เปลี่ยน 

“dA” สัญญาณเตือนสวิทช์
ประตู 

คอมเพรสเซอร์และ พดัลม จะ
เร่ิมตน้หลงั rrd และ odc 

“EA” สัญญาณเตือนภายนอก เอาทพ์ุทไม่เปลี่ยน 

“CA” สัญญาณเตือนภายนอก 

ท่ีสาํคญั (i1F=bAL) 

ทุกเอาทพ์ุทหยดุ 

“EE” หน่วยความจาํชาํรุด ทุกเอาทพ์ุทหยดุ 

“LOP” สญัญาณเตือนความดนั
ตํา่ สุด 

according to dML  

“MOP” สญัญาณเตือนความดนั
สูงสุด 

according to dML 

“LSH” สญัญาณเตือน 

superheat ตํา่ สุด 

วาวล ์ปิด 

“MSH” สญัญาณเตือน 

superheat สูงสุด 

เอาทพ์ุทไม่เปลี่ยน 

15.1  “EE” ALARM 

อุปกรณ์ Dixell จะเตรียมการตรวจเชค็ตามปกติ สาํหรับขอ้มูลท่ี 

สมบูรณ์ สญัญาณเตือน “EE” จะกระพริบ เม่ือเกิดการชาํรุด ใน 

หน่วยความจาํขอ้มูลท่ีมีอยู ่เช่นกรณีท่ีสัญญาณเตือนเอา้ทพ์ุทถูก 

ใชง้าน  

15.2 ALARM RECOVERY 

สัญญาณเตือนหวัวดั “P1” (หวัวดั 1 ชาํรุด) , “ P2” ,“P3” ,“P4” ,“P5” 

,“P6”  จะหยดุอตัโนมติั 10 วินาที หลงัจากหวัวดัอุณหภูมิเร่ิมทาํงานใหม่ 

เชค็การต่อก่อนท่ีจะวางหวัวดัอุณหภูมิ สัญญาณเตือนอุณหภูมิ 

“ HA” และ “LA” “HAd”, “LAd”, “HAF”, “LAF” จะหยดุโดย
อตัโนมติั ในขณะนั้นอุณหภูมิเทอร์โมสตทักลบัสู่ค่าปกติ หรือเร่ิมละลาย
นํ้าแขง็ใหม่สัญญาณเตือนภายนอก “EAL” ,“BAL” หยดุกต่็อเม่ือ
สัญญาณดิจิตอลอินพุทภายนอกไม่ถูกใชง้าน  

16. TECHNICAL DATA 

Housing: self extinguishing ABS. 

CX660 keyboard 

Case: CX660 facia 35x77 mm; depth 18mm 

Mounting: panel mounting in a 29x71 mm panel cut-out  

Protection: IP20; Frontal protection: IP65 

Power supply: from XM600K power module 

Display: 3 digits, red LED, 14,2 mm high;  

Optional output: buzzer 

 

Case: 8 DIN 

Power modules  

Connections: Screw terminal block ≤ 1,6 mm2 heat-resistant wiring 

and 5.0mm Faston 

Power supply: depending on the model 12Vac – 24Vac - 110Vac ± 

10% - 230Vac ± 10% or 90÷230Vac with switching power supply.  

Power absorption: 9VA max. 

Inputs: up to 6 NTC/PTC/Pt1000 probes 

Digital inputs: 3 free of voltage  

Relay outputs: 

Solenoid Valve: relay SPST 5(3) A, 250Vac  

Total current on loads MAX. 16A 

defrost: relay SPST 16 A, 250Vac  

fan: relay SPST 8 A, 250Vac 

light: relay SPST 16 A, 250Vac  
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alarm: SPDT relay 8 A, 250Vac 

Aux: SPST relay 8 A, 250Vac 

Valve output: a.c. output up to 30W (Only XM679K) 

Optional output (AnOUT) DEPENDING ON THE MODELS: 

• PWM / Open Collector outputs: PWM or 12Vdc max 

40mA 

• Analog output: 4÷20mA or 0÷10V 

Serial output: RS485 with ModBUS - RTU and LAN 

Data storing: on the non-volatile memory (EEPROM). 

Kind of action: 1B. Pollution grade: normal Software class: A. 

Operating temperature: 0÷60 °C. 

Storage temperature: -25÷60 °C. Relative humidity: 20÷85% (no 

condensing).  

Measuring and regulation range:  

 NTC probe: -40÷110°C (-58÷230°F).  

 PTC probe: -50÷150°C (-67 ÷ 302°F) 

 Pt1000 probe: -100 ÷ 100°C (-148 ÷ 212°F) 

Resolution: 0,1 °C or 1°C or 1 °F (selectable). Accuracy (ambient 

temp. 25°C):  ±0,5 °C ±1 digit 

17. CONNECTIONS 

17.1 XM670K – ALL POWER SUPPLY 

 

 

17.2 XM679K – 230VAC VALVES 

 

17.3 XM679K – 24VAC VALVES 

 

NOTE: the jumper indicated as JMP is inside the case of the 

controller. This jumper has to be closed only in case of driving 

24Vac valve. 

 

18. DEFAULT SETTING VALUES 

Lab Val Menu Description Range 

SEt 2.0 - - - Set point LS - US 

Regulation 

Hy 2.0 Pr1 Differential 
[0.1°C ÷ 25.5°C] 

[1°F ÷ 45°F] 

Int 150 Pr1 
Integral time for room 

temperature regulation 
0 ÷ 255 s 

CrE n Pr1 
Continuous regulation 

activation 
n(0) – Y(1) 

LS -30 Pr2 Minimum set point 
[-55.0°C ÷ SET] [-

67°F ÷ SET] 

US 20 Pr2 Maximum set point 
[SET ÷ 150.0°C] 

[SET ÷ 302°F] 

odS 0 Pr1 
Outputs activation 

delay at start up 
0 ÷ 255 (min.) 

AC 0 Pr1 Anti-short cycle delay 0 ÷ 60 (min.) 

CCt 0.0 Pr2 
Continous cycle 

duration 

0 ÷ 24.0(144)   

(hour.10min) 

CCS 2.0 Pr2 
Continuous cycle set 

point 

[-55.0°C ÷ 

150,0°C] [-67°F ÷ 

302°F] 

Con 15 Pr2 
Compressor ON time 

with faulty probe 
0 ÷ 255 (min.) 

 

CoF 

 

30 

 

Pr2 

 

Compressor OFF time 

with faulty probe 

 

0 ÷ 255 (min.) 
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CF °C Pr2 
Measurement unit: 

Celsius , Fahrenheit 
°C(0) - °F(1) 

PrU rE Pr2 Pressure Mode rE(0) - Ab(1) 

PMU bAr Pr2 
Pressure measurement 

unit 

bAr(0) – PSI(1) - 

MPA(2) 

PMd PrE Pr2 

Pressure displaying 

mode: temperature or 

pressure 

tEM(0) - PrE(1) 

rES dE Pr2 
Resolution (only °C) : 

decimal, integer 
dE(0) - in(1) 

Lod P1 Pr2 
Local display: default 

display 

nP(0) - P1(1) - 

P2(2) - P3(3) - 

P4(4) - P5(5) - 

P6(6) – tEr(7) - 

dEF(8) 

rEd P1 Pr2 
Remote display: 

default display 

nP(0) - P1(1) - 

P2(2) - P3(3) - 

P4(4) - P5(5) - 

P6(6) – tEr(7) - 

dEF(8) 

dLy 0 Pr1 Display delay 
0 ÷ 24.0(144)   

(Min.10s) 

rPA P1 Pr1 Regulation probe A 

nP(0) - P1(1) - 

P2(2) - P3(3) - 

P4(4) - P5(5) 

rPb nP Pr1 Regulation probe B 

nP(0) - P1(1) - 

P2(2) - P3(3) - 

P4(4) - P5(5) 

rPE 100 Pr1 

Virtual probe 

percentage (room 

temperature) 

0  ÷ 100 (100=rPA, 

0=rPb) 

Electronic Expansion Valve 

Fty 404 Pr1 Kind of gas 

R22(0) - 134(1) - 

404(2) - 407(3) - 

410(4) - 507(5) - 

CO2(6) 

SSH 8.0 Pr1 Superheat set point 
[0.1°C ÷ 25.5°C] [1°F 

÷ 45°F] 

CyP 6 Pr1 Cycle Period 1 ÷ 15 s 

Pb 5.0 Pr1 

Proportional band 

for superheat 

regulator 

[0.1°C ÷ 60.0 °C] [1°F 

÷ 108 °F] 

rS 0.0 Pr1 

Band Offset for 

superheat 

regulator 

[-12.0°C ÷ 12.0°C] [-

12°C ÷ 12°C] [-21°F ÷ 

21°F] 

inC 120 Pr1 

Integration time 

for superheat 

regulator 

0 ÷ 255 s 

PEO 50 Pr1 

Probe error 

opening 

percentage 

0 ÷ 100 

PEd On Pr1 

Probe error delay 

before stopping 

regulation 

0 ÷ 239 s - On(240) 

OPE 85 Pr1 
Start opening 

percentage 
0 ÷ 100 

SFd 1.3 Pr1 
Start function 

duration 

0 ÷ 42.0(252)   

(min.10sec) 

OPd 100 Pr1 

Opening 

percentage after 

defrost phase 

0 ÷ 100 

Pdd 1.3 Pr1 
Post defrost 

function duration 

0 ÷ 42.0(252)   

(min.10sec) 

MnF 100 Pr1 

Maximum opening 

percentage at 

normale 

functioning 

0 ÷ 100 

dCL 0 Pr1 

Delay before 

stopping valve 

regulation 

0 ÷ 255 s 

Fot nu Pr1 
Forced opening 

percentage 
0 ÷ 100 - "nu"(101) 

tPP PP Pr2 
Type of pressure 

transducer 
PP(0) - LAN(1) 

PA4 -0.5 Pr2 
Probe value at 4 

mA or at 0V 

BAR : [PrM=rEL] -1.0 

÷ P20       [PRM=Abs] 

0.0 ÷ P20                                              
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PSI : [PrM=rEL] -14 ÷ 

P20          [PRM=Abs]  

0 ÷ P20                                                  

dKP : [PrM=rEL] -10 ÷ 

P20         [PRM=Abs] 0 

÷ P20 

P20 11.0 Pr2 
Probe value at 20 

mA or at 5V 

BAR : [PrM=rEL] PA4 

÷ 50.0    [PrM=AbS] 

PA4 ÷ 50.0                                             

PSI :    [PrM=rEL] PA4 

÷ 725     [PrM=AbS] 

PA4 ÷ 725                                          

dKP :   [PrM=rEL] 

PA4 ÷ 500    

[PrM=AbS] PA4 ÷ 500 

LPL -0.5 Pr1 

Lower pressure 

limit for superheat 

regulation 

PA4 ÷ P20 

MOP 11.0 Pr1 

Maximum 

operating pressure 

threshold 

LOP ÷ P20 

LOP -0.5 Pr1 
Lowest operating 

pressure threshold 
PA4 ÷ MOP 

dML 30 Pr1 
Delta MOP-LOP 

opening variation 
0 ÷ 100 

MSH 80.0 Pr1 

Maximum 

superheat alarm 

threshold 

[LSH ÷ 80,0°C]     

[LSH ÷ 144°F] 

LSH 1.0 Pr1 

Minimum 

superheat alarm 

threshold 

[0.0 ÷ MSH °C]       [0 

÷ MSH °F] 

SHy 0.5 Pr1 
Superheat alarm 

hysteresis 

[0.1°C ÷ 25.5°C] [1°F 

÷ 45°F] 

SHd 3.0 Pr1 
Superheat alarm 

activation delay 

0 ÷ 42.0(252)   

(min.10sec) 

FrC 100 Pr1 
Fast-recovery 

costant 
0 ÷ 100 

Defrost 

dPA P2 Pr1 Defrost probe A nP(0) - P1(1) - P2(2) - 

P3(3) - P4(4) - P5(5) 

dPb nP Pr1 Defrost probe B 
nP(0) - P1(1) - P2(2) - 

P3(3) - P4(4) - P5(5) 

dPE 100 Pr1 

Virtual probe 

percentage 

(defrost 

temperature) 

0  ÷ 100 (100=dPA, 

0=dPb) 

tdF EL Pr1 Defrost type EL(0) - in(0) 

EdF in Pr1 
Defrost mode: 

Clock or interval 
rtc(0) - in(1) 

Srt 150 Pr1 
Heater set point 

during defrost 

[-55.0°C ÷ 150°C] [-

67°F ÷ 302°F] 

Hyr 2.0 Pr1 
Differential for 

heater 

[0.1°C ÷ 25.5°C] [1°F 

÷ 45°F] 

tod 255 Pr1 
Time out for 

heater 
0 ÷ 255 (min.) 

dtP 0.1 Pr1 

Minimum 

temperature 

difference to start 

defrost 

[0.1°C ÷ 50.0°C]     

[1°F ÷ 90°F] 

ddP 60 Pr1 
Delay before 

starting defrost 
0 ÷ 60 (min.) 

d2P n Pr1 
Defrost with two 

probes 
n(0) – Y(1) 

dtE 8.0 Pr1 

Defrost 

termination 

temperature 

(Probe A) 

[-55.0°C ÷ 50.0°C] [-

67°F ÷ 122°F] 

dtS 8.0 Pr1 

Defrost 

termination 

temperature 

(Probe B) 

[-55.0°C ÷ 50.0°C] [-

67°F ÷ 122°F] 

idF 6 Pr1 
Interval between 

defrosts 
0 ÷ 120 (hours) 

MdF 30 Pr1 
Defrost Maximum 

duration 
0 ÷ 255 (min.) 

dSd 0 Pr1 Start defrost delay 0 ÷ 255 (min.) 

dFd it Pr1 Display during rt(0) - it(1) - SEt(2) - 



dIXEL Installing and Operating Instructions 1592023011 
 

XM670K_XM679K XM670K - XM679K            19/22 
 

defrost dEF(3) 

dAd 30 Pr1 
Defrost display 

time out 
0 ÷ 255 (min.) 

Fdt 0 Pr1 Drain down time 0 ÷ 255 (min.) 

dPo n Pr1 Defrost at start-up n(0) – Y(1) 

dAF 0.0 Pr1 
Defrost delay after 

continuous cycle 

0 ÷ 24.0(144)    

(hours.10min) 

Fan 

FPA P2 Pr1 Fan probe A 
nP(0) - P1(1) - P2(2) - 

P3(3) - P4(4) - P5(5) 

FPb nP Pr1 Fan probe B 
nP(0) - P1(1) - P2(2) - 

P3(3) - P4(4) - P5(5) 

FPE 100 Pr1 

Virtual probe 

percentage (fan 

management) 

0  ÷ 100 (100=FPA, 

0=FPb) 

FnC O-n Pr1 
Fan operating 

mode 

C-n(0) - O-n(1) - C-

y(2) - O-y(3) 

Fnd 10 Pr1 
Fan delay after 

defrost 
0 ÷ 255 (min.) 

FCt 10 Pr1 

Temperature 

differential to 

avoid short cycles 

of fans 

[0.0°C ÷ 50.0°C] [0°F 

÷ 90°F] 

FSt 2.0 Pr1 
Fan stop 

temperature 

[-55.0°C ÷ 50.0°C] [-

67°F ÷ 122°F] 

FHy 1.0 Pr1 
Fan stop 

differential 

[0.1°C ÷ 25.5°C] [1°F 

÷ 45°F] 

Fod 0 Pr1 

Fan activation 

time after defrost 

(without 

compressor) 

0 ÷ 255 (min.) 

Fon 0 Pr1 Fan ON time 0÷15 (min.) 

FoF 0 Pr1 Fan OFF time 0÷15 (min.) 

trA UAL Pr2 

Kind of regulation 

for modulating 

output 

UAL(0) - rEG(1) - 

AC(2) 

SOA 80 Pr2 
Fixed speed for 

fan 
AMi ÷ AMA 

SdP 30.0 Pr2 
Default Dew Point 

value 

[-55.0°C ÷ 50.0°C] [-

67°F ÷ 122°F] 

ASr 1.0 Pr2 

Differential for fan 

/ offset for anti 

sweat heater 

[-25.5°C ÷ 25.5°C] [-

45°F ÷ 45°F] 

PbA 5.0 Pr2 

Proportional band 

for modulating 

output 

[0.1°C ÷ 25.5°C] [1°F 

÷ 45°F] 

AMi 0 Pr2 

Minimum output 

for modulating 

output 

0 ÷ AMA 

AMA 100 Pr2 

Maximum output 

for modulating 

output 

AMi ÷ 100 

AMt 200 Pr2 
Time with fan at 

maximum speed 
0 ÷ 255 s 

Alarm 

rAL P1 Pr1 
Probe for 

temperature alarm 

nP(0) - P1(1) - P2(2) - 

P3(3) - P4(4) - P5(5) - 

tEr(6) 

ALC Ab Pr1 
Temperature alarm 

configuration 
rE(0) - Ab(1) 

ALU 10 Pr1 
High temperature 

alarm setting 

[0.0°C ÷ 50.0°C o ALL 

÷ 150.0°] [0°F ÷ 90°F o 

ALL ÷ 302°F] 

ALL -30 Pr1 
Low temperature 

alarm setting 

[0.0°C ÷ 50.0°C  o  -

55,0°C ÷ ALU]    [0°F 

÷ 90°F  o   -67°F ÷ 

ALU°F] 

AHy 1.0 Pr1 
Differential for 

temperature alarm 

[0.1°C ÷ 25.5°C] [1°F 

÷ 45°F] 

ALd 15 Pr1 
Temperature alarm 

delay 
0 ÷ 255 (min.) 

dLU 150 Pr2 

High temperature 

alarm setting 

(defrost probe) 

[0.0°C ÷ 50.0°C o dLL 

÷ 150.0°] [0°F ÷ 90°F o 

dLL ÷ 302°F] 

dLL -55 Pr2 

Low temperature 

alarm setting 

(defrost probe) 

[0.0°C ÷ 50.0°C  o  -

55,0°C ÷ dLU]    [0°F 

÷ 90°F  o   -67°F ÷ 
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dLU°F] 

dAH 1.0 Pr2 

Differential for 

temperature alarm 

(defrost probe) 

[0.1°C ÷ 25.5°C] [1°F 

÷ 45°F] 

ddA 15 Pr2 

Temperature alarm 

delay (defrost 

probe) 

0 ÷ 255 (min.) 

FLU 150 Pr2 

High temperature 

alarm setting (fan 

probe) 

[0.0°C ÷ 50.0°C o FLL 

÷ 150.0°] [0°F ÷ 90°F o 

FLL ÷ 302°F] 

FLL -55 Pr2 

Low temperature 

alarm setting (fan 

probe) 

[0.0°C ÷ 50.0°C  o  -

55,0°C ÷ FLU]    [0°F 

÷ 90°F  o   -67°F ÷ 

FLU°F] 

FAH 1.0 Pr2 

Differential for 

temperature alarm 

(fan probe) 

[0.1°C ÷ 25.5°C] [1°F 

÷ 45°F] 

FAd 15 Pr2 
Temperature alarm 

delay (fan probe) 
0 ÷ 255 (min.) 

dAo 1.3 Pr1 

Delay of 

temperature alarm 

at start-up 

0 ÷ 24.0(144)    

(hours.10min) 

EdA 30 Pr1 
Alarm delay at the 

end of defrost 
0 ÷ 255 min 

dot 15 Pr1 

Temperature alarm 

exclusion after 

door open 

0 ÷ 255 min 

Sti nu Pr2 
Stop regulation 

interval 

"nu"(0) ÷ 24.0(144)    

(hour.10min) 

Std 3 Pr2 Stop duration 1 ÷ 255 min 

oA6 AUS Pr2 
Sixth relay output 

configuration 

CPr(0) - dEF(1) - 

FAn(2) - ALr(3) - 

LiG(4) - AUS(5) - 

db(6) - OnF(7) 

oA7 ALr Pr2 

Modulating output 

configuration (if 

CoM=oA7) 

CPr(0) - dEF(1) - 

FAn(2) - ALr(3) - 

LiG(4) - AUS(5) - 

db(6) - OnF(7) 

CoM Cur Pr2 Modulating output CUr(0) - tEn(1) - 

configuration PM5(2) - PM6(3) - 

oA7(4) 

AOP cL Pr1 
Alarm relay 

polarity 
OP(0) - CL(1) 

iAU n Pr1 

Auxiliary output 

indipendent from 

ON/OFF state 

n(0) – Y(1) 

 Digital Inputs 

i1P cL Pr1 
Digital input 1 

polarity 
OP(0) - CL(1) 

i1F dor Pr1 
Digital input 1 

configuration 

EAL(0) - bAL(1) - 

PAL(2) - dor(3) - 

dEF(4) - AUS(5) -

LiG(6) - OnF(7) - 

Htr(8) - FHU(9) - 

ES(10) - Hdy(11) 

d1d 15 Pr1 
Digital input 1 

activation delay 
0 ÷ 255 (min.) 

i2P cL Pr1 
Digital input 2 

polarity 
OP(0) - CL(1) 

i2F LiG Pr1 
Digital input 2 

configuration 

EAL(0) - bAL(1) - 

PAL(2) - dor(3) - 

dEF(4) - AUS(5) -

LiG(6) - OnF(7) - 

Htr(8) - FHU(9) - 

ES(10) - Hdy(11) 

d2d 5 Pr1 
Digital input 2 

activation delay 
0 ÷ 255 (min.) 

i3P cL Pr1 
Digital input 3 

polarity 
OP(0) - CL(1) 

i3F ES Pr1 
Digital input 3 

configuration 

EAL(0) - bAL(1) - 

PAL(2) - dor(3) - 

dEF(4) - AUS(5) -

LiG(6) - OnF(7) - 

Htr(8) - FHU(9) - 

ES(10) - Hdy(11) 

d3d 0 Pr1 
Digital input 3 

activation delay 
0 ÷ 255 (min.) 

nPS 15 Pr1 Number of 0 ÷ 15 
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pressure switch 

activation before 

lock 

OdC F-C Pr1 

Compressor and 

fan status when 

open door 

no(0) - FAn(1) - CPr(2) 

- F-C(3) 

rrd 30 Pr1 

Outputs restart 

after door open 

alarm 

0 ÷ 255 (min.) 

  Clock   

CbP Y Pr1 Clock presence n(0) – Y(1) 

Hur - - - Pr1 Current hour - - - 

Min - - - Pr1 Current minutes - - - 

dAY - - - Pr1 Current day Sun(0) - SAt(6) 

Hd1 nu Pr1 First weekly day Sun(0) - SAt(6) - nu(7) 

Hd2 nu Pr1 
Second weekly 

day 
Sun(0) - SAt(6) - nu(7) 

Hd3 nu Pr1 Third weekly day Sun(0) - SAt(6) - nu(7) 

ILE 0.0 Pr1 

Energy saving 

cycle start during 

workdays 

0 - 23.5(143)   

(hours.10min) 

dLE 0.0 Pr1 

Energy saving 

cycle length 

during workdays 

0 ÷ 24.0(144)    

(hours.10min) 

ISE 0.0 Pr1 

Energy saving 

cycle start during 

holidays 

0 - 23.5(143)   

(hours.10min) 

dSE 0.0 Pr1 

Energy saving 

cycle length 

during holidays 

0 ÷ 24.0(144)    

(hours.10min) 

HES 0.0 Pr1 

Temperature 

increasing during 

Energy Saving 

cycle 

[-30.0°C ÷ 30.0°C] [-

54°F ÷ 54°F] 

Ld1 nu Pr1 
Workdays First 

defrost start 

0.0 ÷ 23.5(143) - 

nu(144)    

(hours.10min) 

Ld2 nu Pr1 Workdays Second Ld1 ÷ 23.5(143) - 

defrost start nu(144)    

(hours.10min) 

Ld3 nu Pr1 
Workdays Third 

defrost start 

Ld2 ÷ 23.5(143) - 

nu(144)    

(hours.10min) 

Ld4 nu Pr1 
Workdays Fourth 

defrost start 

Ld3 ÷ 23.5(143) - 

nu(144)    

(hours.10min) 

Ld5 nu Pr1 
Workdays Fifth 

defrost start 

Ld4 ÷ 23.5(143) - 

nu(144)    

(hours.10min) 

Ld6 nu Pr1 
Workdays Sixth 

defrost start 

Ld5 ÷ 23.5(143) - 

nu(144)    

(hours.10min) 

Sd1 nu Pr1 
Holidays First 

defrost start 

0.0 ÷ 23.5(143) - 

nu(144)    

(hours.10min) 

Sd2 nu Pr1 
Holidays Second 

defrost start 

Sd1 ÷ 23.5(143) - 

nu(144)    

(hours.10min) 

Sd3 nu Pr1 
Holidays Third 

defrost start 

Sd2 ÷ 23.5(143) - 

nu(144)    

(hours.10min) 

Sd4 nu Pr1 
Holidays Fourth 

defrost start 

Sd3 ÷ 23.5(143) - 

nu(144)    

(hours.10min) 

Sd5 nu Pr1 
Holidays Fifth 

defrost start 

Sd4 ÷ 23.5(143) - 

nu(144)    

(hours.10min) 

Sd6 nu Pr1 
Holidays Sixth 

defrost start 

Sd5 ÷ 23.5(143) - 

nu(144)    

(hours.10min) 

Energy Saving 

ESP P1 Pr1 
Energy saving 

probe selection 

nP(0) - P1(1) - P2(2) - 

P3(3) - P4(4) - P5(5) - 

tEr(6) 

HES 0.0 Pr1 

Temperature 

increasing during 

Energy Saving 

[-30.0°C ÷ 30.0°C] [-

54°F ÷ 54°F] 
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PEL n Pr1 

Energy saving 

activation when 

Light switched off 

n(0) – Y(1) 

L.A.N. Management 

LMd y Pr2 
Defrost 

Synchronisation 
n(0) – Y(1) 

dEM y Pr2 
Defrost end 

Synchronisation 
n(0) – Y(1) 

LSP n Pr2 
SET-POINT 

Synchronisation 
n(0) – Y(1) 

LdS n Pr2 

Display 

Synchronisation 

(temperature sent 

via LAN) 

n(0) – Y(1) 

LOF n Pr2 
ON/OFF 

Synchronisation 
n(0) – Y(1) 

LLi y Pr2 
Light 

Synchronisation 
n(0) – Y(1) 

LAU n Pr2 
AUX 

Synchronisation 
n(0) – Y(1) 

LES n Pr2 
Energy Saving 

Synchronisation 
n(0) – Y(1) 

LSd n Pr2 
Remote probe 

displaying 
n(0) – Y(1) 

LPP n Pr2 
Pressure value sent 

in LAN 
n(0) – Y(1) 

StM n Pr2 

Cooling request 

from LAN enable 

compressor relay 

n(0) – Y(1) 

Probe Configurations 

P1C NtC Pr2 P1 configuration 
nP(0) - Ptc(1) - ntc(2) - 

PtM(3) 

ot 0.0 Pr2 P1 calibration 
[-12,0°C ÷ 12,0°C]   [-

21°F ÷ 21°F] 

P2C NtC Pr2 P2 configuration 
nP(0) - Ptc(1) - ntc(2) - 

PtM(3) 

oE 0.0 Pr2 P2 calibration 
[-12,0°C ÷ 12,0°C]   [-

21°F ÷ 21°F] 

P3C NtC Pr2 P3 configuration 
nP(0) - Ptc(1) - ntc(2) - 

PtM(3) 

o3 0.0 Pr2 P3 calibration 
[-12,0°C ÷ 12,0°C]   [-

21°F ÷ 21°F] 

P4C NtC Pr2 P4 configuration 
nP(0) - Ptc(1) - ntc(2) - 

PtM(3) 

o4 0.0 Pr2 P4 calibration 
[-12,0°C ÷ 12,0°C]   [-

21°F ÷ 21°F] 

P5C 420 Pr2 P5 configuration 

nP(0) - Ptc(1) - ntc(2) - 

PtM(3) - 420(4) - 

5Vr(5) 

o5 0.0 Pr2 P5 calibration 
[-12,0°C ÷ 12,0°C]   [-

21°F ÷ 21°F] 

P6C PtM Pr2 P6 configuration 
nP(0) - Ptc(1) - ntc(2) - 

PtM(3) 

o6 0.0 Pr2 P6 calibration 
[-12,0°C ÷ 12,0°C]   [-

21°F ÷ 21°F] 

Service 

CLt - - - Pr1 

ON/OFF 

percentage 

(C.R.O.) 

(read only) 

tMd - - - Pr1 

Time remaining 

before next defrost 

activation (only 

for interval 

defrost) 

(read only) 

LSn - - - Pr1 
Number of devices 

in LAN 
1 ÷ 8 (read only) 

LAn - - - Pr1 
List of address of 

LAN  devices 

1 ÷ 247 (read only) 

  Other   

Adr 1 Pr1 Modbus address 1 ÷ 247 

rEL - - - Pr1 Firmware release (read only) 

Ptb 4 Pr1 Parameter table (read only) 

Pr2 - - - Pr1 PR2 menu access (read only) 
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