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XR775C 
Refrigeration controllers with HACCP integrated features 

1. คําเตือนทั่วไป 

1.1 โปรดอานกอนการใชคูมือนี้ 

• คูมือนี้เปนสวนหนึ่งของผลิตภัณฑ และควรเก็บรักษาไวใกล 
ๆ อุปกรณ เพื่อความสะดวกในการหยิบใชงานหรือใชในการ
อางอิง 
• ไมใชอุปกรณเพื่อวัตถุประสงคท่ีเบี่ยงเบนไปจากคูมือท่ีใหนี้ 
เพราะอุปกรณอาจเกิดความเสียหาย และเปนอันตรายตอผูใชได 
• ตรวจสอบขีดจํากัดดานตาง ๆ กอนดําเนินการใด ๆ 

1.2  ขอควรระวังเรื่องความปลอดภัย 

• ตรวจสอบแหลงจายไฟใหถูกตองกอนตอเขากับอุปกรณ 
• หลีกเลี่ยงการใชงานที่เสี่ยงตอการสัมผัสกับน้ําหรือความชื้น
โดยตรง: ใชงานอุปกรณเฉพาะในขีดจํากัดการทํางานที่กําหนด 
หลีกเลี่ยงการนําไปใชในสถานที่ท่ีมีความชื้นสูงและมีการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิฉับพลัน เพื่อปองกันการเกิดหยดน้ําท่ี
ตัวอุปกรณและระบบไฟฟา 
• คําเตือน: ปลดสายไฟที่ตอเขากับอุปกรณออกกอนการซอม
บํารุงทุกครั้ง 
• ไมติดตั้งหัววัดอุณหภูมิไวในบริเวณที่ผูใชงานสามารถสัมผัส
ไดโดยงาย และตองไมเปดตูคอนโทรลทิ้งไวจนสามารถเขาถึงจุด
ตอของอุปกรณได 
• ในกรณีท่ีเกิดการทํางานผิดปกติ ใหสงอุปกรณกับไปยังผูแทน
จําหนายพรอมอธิบายรายละเอียดของความผิดปกติ 
• ใหตรวจสอบคากระแสไฟฟาสูงสุดท่ีรีเลยแตละตัวสามารถรับ
ได (ใหดูในสวนขอมูลทางเทคนิค) 
• ใหแนใจวาสายที่ใชเดินสําหรับหัววัดอุณหภูมิ,โหลดและ
แหลงจายไฟแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดและหางเพียงพอโดยไม
ตัดกันหรือพันกัน 
• ในกรณีท่ีนําไปใชงานในสภาพแวดลอมท่ีเปนโรงงาน
อุตสาหกรรม การใชตัวกรองสัญญาณรบกวน (Filter) ตอขนาน
กับโหลดที่เปนตัวเหนี่ยวนําจะเปนประโยชนยิ่งข้ึน 

2. รายละเอียดทั่วไป 
อุปกรณรุน XR700 นี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการทํางาน

ตามมาตรฐาน HACCP ซึ่งในแตละอุปกรณนั้นสามารถบันทึก
สัญญาณเตือน 20 สัญญาณสุดทายท่ีเกิดข้ึนในระบบทําความเย็น
ตางๆได  

รุน XR775C มีขนาด 32×74 มม. ใชไมโครโปรเซสเซอรเปน
ตัวควบคุมการทํางาน เหมาะสําหรับระบบทําความเย็นที่มี
อุณหภูมิปานกลางและต่ํา โดยมีเอาตพุตรีเลย 4 ชุด สําหรับ
ควบคุมคอมเพรสเซอร, การละลายน้ําแข็ง (ไฟฟาหรือแกสรอน), 

พัดลมคอยลเย็นและไฟ นอกจากนี้ยังสามารถตอหัววัดอุณหภูมิ 
NTC ไดถึง 3 จุด คือจุดแรกสําหรับการควบคุมอุณหภูมิ จุดท่ีสอง
ติดตั้งท่ีคอยลเย็น (Evaporator) เพื่อยกเลิกการละลายน้ําแข็งหรือ
ควบคุมการทํางานของพัดลมและจุดสุดทายสําหรับติดตอกับแผง
ควบคุมดานหนา รับสัญญาณดิจิตอลอินพุตได 2 ชุดสําหรับสวิทช
ประตูและสามารถกําหนดไดจากพารามิเตอร 

จากการที่ภายในอุปกรณรุน XR700 มีนาฬิกาอยูภายในทําให
สามารถบันทึกไดวาเกิดสัญญาณเตือนขึ้นชวงเวลาไหนบาง และ
ยังสามารถกําหนดใหเครื่องเย็นทําการละลายน้ําแข็งไดเองถึง 8 
แบบ โดยแบงเปนการทํางานในวันทํางานและวันหยุดจากการ
ทํางานของฟงกช่ัน “Day and Night” ดังนั้นทําใหชวยประหยัด
พลังงานที่ใชภายในระบบทําความเย็นมากขึ้น 

3. การติดต้ังอุปกรณคร้ังแรก 
ในการติดตั้งอุปกรณครั้งแรก สิ่งท่ีจะตองทําคือ : 
1. ตั้งเวลาภายในของอุปกรณ 
2.  ตั้งสัญญาณเตือนไฟดับ 

3.1 การตั้งเวลา 
เมื่อเปดอุปกรณครั้งแรก จะปรากฏขอความ “rtC” ท่ีแผงควบคุม
บรรทัดบน ซึ่งหมายถึงเวลาไดถูกตั้งใหมเรียบรอยแลว  
วิธีการตั้งเวลา : 
 

 

1. กดปุมใดๆจนกระทั่งมีสัญลักษณ “Hur” ปรากฏ
ข้ึนที่บรรทัดลางของแผงควบคุมและปรากฏที่
บรรทัดบนของแผงควบคุมอีก1 ครั้ง 

2. กดปุม SET : สัญลักษณนาฬิกาจะกระพริบ 
3. ตั้งเวลาโดยกดปุม  และ  
4. ยืนยันคาท่ีตั้งอีกครั้งโดยกดปุม SETจากนั้น

คาพารามิเตอรตางๆจะถูกแสดงขึ้นมาอีกครั้ง 
5. ทําตามขั้นตอนที่ 2. 3. และ 4. อีกครั้งเพื่อตั้งคาพารามิเตอร

อื่นๆ: 
- Min  :   นาที  (0÷60) 
- UdA : วันในหนึ่งสัปดาห (Sun= วันอาทิตย, Mon= วัน
จันทร, tuE = วันอังคาร, UEd = วันพุธ, tHu = วัน
พฤหัสบดี, Fri = วันศุกร, SAt =วันเสาร) 

- dAy  : วันที่  (0÷31) 
- Mon : เดือน (1÷12) 
- yEA  : ป (00÷99) 
- Hd1, Hd2, Hd3  : วันหยุดท่ีระบบทําความเย็นจะตองทํา
ละลายน้ําแข็ง(nu, Sun, Mon, tuE, UEd, tHu, Fri, SAt) 
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3.2 วิธีต้ังสัญญาณเตือนไฟดับในการติดต้ังอุปกรณคร้ังแรกและ
หลังจากที่มีการเปดปดอุปกรณ   

 
 

 

         หลังจากตั้งนาฬิกาและสัญญาณเตือนไฟดับ
เรียบรอยแลว (เซตพารามิเตอร bLE=yES) เมื่อเปด
อุปกรณข้ึนมาอีกครั้ง ถามีอุณหภูมิมีคาสูงกวาคา
อุณหภูมิสูงสุดท่ีตั้งไว ( Hit )จะมีขอความ PUSH 
SET ปรากฏขึ้น  
สิ่งท่ีตองทําคือ : 
         กดปุม SET : จะทําการหนวงเวลาการสง
สัญญาณ alarm ในขณะเริ่มตน (dAo) และทําการ
ยกเลิกการบันทึกสัญญาณเตือนไฟดับ 

4. ฟงกชั่น HACCP  

4.1 สัญญาณเตือนตางๆที่มีใน HACCP  

• สัญญาณเตือนขณะที่อุณหภูมิมีคาสูงสุดตามที่กําหนดไว 
• สัญญาณเตือนขณะที่อุณหภูมิมีคาต่ําสุดตามที่กําหนดไว 
• สัญญาณเตือนขณะที่มีดิจิตอลอินพุต 
• สัญญาณเตือนไฟดับเมื่อปดอุปกรณ 

4.2 รายละเอียดสัญญาณเตือนทางอุณหภูมิตางๆที่มีอยูในรายการ
บันทึก 
1. วันและเวลาที่เริ่มบันทึก  
2. วันและเวลาที่สิ้นสุดการบันทึก  
3. อุณหภูมิสูงสุดหรือต่ําสุดในขณะเกิดสัญญาณเตือน 
4. วันและเวลาที่อุณหภูมิภายในระบบทําความเย็นมีคาสูงสุด

ตามที่กําหนดไว  

4.3 รายละเอียดสัญญาณเตือนทางดิจิตองอินพุตที่มีอยูใน
รายการบันทึก 
1. วันและเวลาที่เริ่มบันทึก  
2. วันและเวลาที่สิ้นสุดการบันทึก  

4.4 สัญญาณเตือนไฟดับ 
หากมีสัญญาณเตือนไฟดับเกิดข้ึนจะมีเพียงนาฬิกาภายใน

อุปกรณเทานั้นที่ยังคงทํางานอยู และเมื่อเปดอุปกรณครั้งถัดไป 
สัญญาณเตือนไฟดับจะปรากฏอีกครั้งก็ตอเมื่อระบบทําความเย็นมี
อุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิท่ีกําหนด ซึ่งอุปกรณจะทําการบันทึกสิ่ง
เหลานี้ไว: 
1. วันและเวลาที่ปดอุปกรณ  
2. วันและเวลาที่เปดอุปกรณ  
3. วันและเวลาที่ระบบทําความเย็นมีอุณหภูมิสูงสุดตามที่

กําหนด 
 

5. สัญลักษณตางๆ บนแผงควบคุมสวนหนา  
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แผงควบคุมสวนหนาแบงออกเปน 3 สวน คือ:  
พื้นที่สวนบนดานซาย  :  ทําหนาท่ีบอกอุณหภูมิ (บรรทัดบน) 
พื้นที่สวนลางดานซาย :  ทําหนาท่ีบอกเวลา (บรรทัดลาง) 
พื้นที่สวนขวา     :  พื้นที่แสดง icons  

5.1 คําสั่งตางๆ ที่แผงควบคุมดานหนา 

SET : กดเพื่อแสดงคาอุณหภูมิท่ีตั้งไว  
ในขณะที่อยูในโหมดตั้งโปรแกรมปุมนี้กดเพื่อเลือก
พารามิเตอรหรือยืนยันคําสั่ง 
 HACCP (ข้ึน)  : กดเพื่อเขาสูเมนูของ HACCP  
ในขณะที่อยูในโหมดตั้งโปรแกรม ปุมกดนี้ใชคนหา
พารามิเตอรตัวอื่น ๆ หรือลดคาท่ีแสดงอยู  
 HACCP (ลง)  : กดเพื่อเขาสูเมนูของ HACCP  
ในขณะที่อยูในโหมดตั้งโปรแกรม ปุมกดนี้ใชคนหา
พารามิเตอรตัวอื่น ๆ หรือลดคาท่ีแสดงอยู 

M  : กดเพื่อเขาสู “Menu ” 
กดปุมคางไว 3 วินาที เพื่อเขาสูเมนูการทํางานเกี่ยวกับนาฬิกา 

การทํางานรวมกันของปุมกด   
 +     ล็อคและปลดล็อคปุมกด 

SET +  เขาสูโหมดตั้งโปรแกรม 
SET +  ออกจากการตั้งโปรแกรมกลับสูการแสดง

อุณหภูมิหอง 

5.2 สถานะการทํางานของหลอดไฟ LED บนหนาจอ 
 
LED สถานะ การทํางาน 

 สวางคาง คอมเพรสเซอรทํางาน 

 กระพริบ - อยูในโหมดโปรแกรม (กระพริบพรอม LED 
) 

- อยูในชวงหนวงเวลาขณะเปดเครื่อง 

 สวางคาง อยูในชวงละลายน้ําแข็ง 

 กระพริบ อยูในชวงหนวงเวลา 

 สวางคาง ไฟเปด 

อุณหภูมิ 

เวลา สัญลักษณ 
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5.3 ICON ตางๆ 
 
ICON ความหมาย 

 องศาเซลเซียส 

 องศาฟาเรนไฮต 

  สัญญาณเตือนขณะที่อุณหภูมิมีคาสูง 

 สัญญาณเตือนขณะที่อุณหภูมิมีคาต่ํา 

 สัญญาณเตือนขณะที่อุณหภูมิมีคาสูงหรือต่ํากวาท่ี
กําหนดไวมากเกินไปจนอาจเกิดอันตรายได 

 สัญญาการปอนขอมูลดิจิตอล 

 รายการสัญญาณเตือนตางๆ 

 นาฬิกา 

 วัน 

 การสงสัญญาณอินฟราเรด 

 เมนูการทํางาน 

 เวลาเริ่มตนการทํางาน 

 เวลาสิ้นสุดการทํางาน 

6. การแสดงผล 

6.1 รายละเอียดของการแสดงผล 
 

 
 
รายละเอียดท่ีแสดงบนแผงควบคุมสวนหนาแบงเปน 2 สวน คือ  
บรรทัดบน  :  แสดงอุณหภูมิและสัญลักษณท่ีเกี่ยวของ  
บรรทัดลาง :  แสดงเวลาและสัญลักษณท่ีเกี่ยวของ 

6.2 รายละเอียดที่แสดงขณะเกิดสัญญาณเตือนเกี่ยวกับอุณหภูมิ 
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เมื่ออุณหภูมิภายในระบบทําความเย็นมีคาผิดปกติจากที่กําหนดไว 
สัญญาณเตือนตางๆจะถูกแสดงบนแผงควบคุมทันที 
บรรทัดบน  :  แสดงคาอุณหภูมิภายในระบบทําความเย็นใน

ขณะนั้น 
บรรทัดลาง : แสดงคาความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิ (คาอุณหภูมิ

ภายในระบบ – คาอุณหภูมิท่ีกําหนด) ซึ่งจะมีสัญลักษณ   
"dF" ปรากฏขึ้นดวย 

พื้นที่แสดง icon :  
- ขณะที่เกิดสัญญาณเตือน (ALd delay) : สัญลักษณ  (แทน
สัญญาณเตือนขณะที่อุณหภูมิมีคาสูง) หรือ  (แทนสัญญาณ
เตือนขณะที่อุณหภูมิมีคาต่ํา) จะกระพริบ 
- เมื่อสิ้นสุดสัญญาณเตือน : สัญลักษณ  (แทนสัญญาณ
เตือนขณะที่อุณหภูมิมีคาสูง) หรือ  (แทนสัญญาณเตือน
ขณะที่อุณหภูมิมีคาต่ํา) จะสวางคาง 

7. สัญญาณเตือน– เมนู HACCP  

7.1 การดูสัญญาณเตือนภัยตางๆ 

1. กดปุม HACCP o 
2. สัญญาณเตือนสุดทายท่ี
เกิดข้ึน จะปรากฏบนแผง
ควบคุม ซึ่งรายละเอียดของ
สัญญาณจะแทนดวย codes 
ตางๆ ดังนี้ :  

Hit :สัญญาณเตือนขณะที่
อุณหภูมิมีคาสูงกวาท่ีกําหนด 
Lot : สัญญาณเตือนขณะที่
อุณหภูมิมีคาต่ํากวาท่ีกําหนด 
Blou : สัญญาณเตือนไฟดับ 
gEAL : สัญญาณเตือน
ขณะที่มีดิจิตอลอินพุต 

 

X-
--

-C
XR

77
5C

 
 

3. เมื่อกดปุม HACCP n อีกครั้ง สัญญาณเตือนอื่นๆ จะ
ปรากฏขึ้น โดยเริ่มจากสัญญาณที่เกาท่ีสุดกอน  

4. กดปุม SET เพื่อดู
ชวงเวลาที่เกิด สาเหตุและ
คาอุณหภูมิวิกฤตซึ่งทําให
สัญญาณเตือนดังข้ึน 

5. วันและเวลาที่เริ่มเกิด
สัญญาณเตือนจะปรากฏขึ้น
พรอมดวยสัญลักษณนาฬิกา 
วันและคําวา “from” 

 

X-
--

-C
XR

77
5C

 

6. กดปุม HACCP o อีกครั้งเพื่อดูวันและเวลาที่สิ้นสุด
สัญญาณเตือน ซึ่งจะมีขอความ “to” ปรากฏขึ้นดวย 

 
กดปุม HACCP oอีกครั้ง 
คาcritical temperature จะ
แสดงพรอมกับวันและเวลา 
และ icon ของการเตือน 
critical temperature จะ
กระพริบ 

X-
--

-C
XR

77
5C

  

 
 
 



Dixell Operating Instructions 1592014000 
 

XR775C(THAI).doc XR775C 4/13 

7.2 การออกจากเมนู 
 

 

กดปุม M เพื่อออกจากเมนู 

8. เมนูฟงกชั่น  
เมนูหลักทั้งหมดที่มีในอุปกรณจะถูกรวบรวมไวท่ีฟงกช่ันเมนู 
เมื่อมีการเขาสู “menu” จะมีขอความตางๆเหลานี้ปรากฏขึ้น 

rSt : สําหรับยกเลิกการล็อคสัญญาณเตือนตางๆ ซึ่งสามารถ
ปองกันการแกไขขอมูลไดโดยการใสรหัสผาน 

Lot : คาท่ีกําหนดใหอุปกรณแสดงสัญญาณเตือนอุณหภูมิต่ํา
กวาท่ีกําหนด ซึ่งสามารถปองกันการแกไขขอมูลไดโดยการใส
รหัสผาน 

Hit : คาท่ีกําหนดใหอุปกรณแสดงสัญญาณเตือนอุณหภูมิสูง
กวาท่ีกําหนด ซึ่งสามารถปองกันการแกไขขอมูลไดโดยการใส
รหัสผาน 

Ir : คําสั่งเกี่ยวกับระบบอินฟราเรด ซึ่งสามารถปองกันการแกไข
ขอมูลไดโดยการใสรหัสผาน 

PASS : สําหรับแสดง , ปรับปรุง และยกเลิกการใสรหัสผาน 
 

8.1 วิธีการเขาสูเมนูฟงกชั่น 
 

 

กดปุม M เพื่อเขาสูเมนูฟงกช่ัน 

8.2 วิธีการออกจากเมนูฟงกชั่น 
 

 

กดปุม M เพื่อออกจากเมนูฟงกช่ัน 

 

8.3 การปอนรหัสผานระบบปองกันการแกไขขอมูล  
ฟงกช่ันตางๆที่อยูภายในเมนูฟงกช่ันสามารถปองกันการแกไข
ขอมูลไดโดยการปอนรหัสผานเพื่อเขาสูการทํางานตอไป 
1. ถาระบบถูกกําหนดใหปอนรหัสผานจะปรากฏขอความ 

“PASS” ท่ีบรรทัดลางของแผงควบคุมและในขณะเดียวกัน
บรรทัดบนจะมีตัวเลข “000”  กระพริบขึ้น 

2. ใชปุม “UP” เพื่อปอนรหัสผาน 
3. ยืนยันรหัสผานโดยการกดปุม “SET” 
4. ถารหัสผานถูกตองฟงกช่ันตางๆจะทํางานไดตามปกติ  แตถา

ใสรหัสผิดจะตองใสรหัสผานใหมอีกครั้ง 
หมายเหตุ : หากตองการยกเลิกการใสรหัสผานใหใสรหัสดวย “0”  

8.4 ฟงกชั่น HIt E LOt : คาสูงสุด - ตํ่าสุดที่กําหนดใหอุปกรณ
แสดงสัญญาณเตือนอุณหภูมิสูง - ตํ่า  

1. เขาสูเมนูฟงกช่ัน 

2. เลือกฟงกช่ัน “LOt” หรือ “HIt” จากนั้นกดปุม SET  
3. ใสรหัสผานหากระบบตองการ  
4. ตั้งคาอุณหภูมิโดยการกดปุม  n หรือ o และยืนยันการตั้ง

คาดวยการกดปุม SET  

วิธีต้ังและเปลี่ยนแปลงรหัสผาน  
ในการเปลี่ยนรหัสผานจะตองใสรหัสผานเดิมกอนจึงจะตั้ง
รหัสผานใหมได 
1. เขาสูเมนูฟงกช่ัน 
2. เลือกฟงกช่ัน “PASS” หลังจากเลือกฟงกช่ันแลว จะมีขอความ 

“oLd”ปรากฏขึ้นที่บรรทัดบนของแผงควบคุม 
3. กดปุม SET หากกอนหนานี้ไมมีการตั้งคารหัสผานไว 

(รหัสผาน = “0”) ใหขามขั้นตอนไปที่ขอ 6 
4. หากมีการตั้งรหัสผานไว จะปรากฏ “000” กระพริบที่บรรทัด

บนของแผงควบคุม 
5. ใสรหัสผานเดิม และยืนยันโดยกดปุม SET  
6. แผงควบคุมสวนบนจะปรากฏขอความ “nEU” กดปุม SET 

เพื่อเขาสูการตั้งรหัสใหม 
7. ใชปุม n หรือ o ในการตั้งรหัสใหม 
8. ยืนยันการตั้งรหัสโดยการกดปุม SET  
9. จากนั้นบรรทัดบนของแผงควบคุมจะสวางขึ้นเปนเวลา

เล็กนอย แลวแสดงฟงกช่ันอื่นเพื่อทํางานตอไป  

8.5 ฟงกชั่น ir : การสงสัญญาณอินฟาเรท 
ในการดาวนโหลดการล็อคสัญญาณเตือนจากอุปกรณเขาสู
อุปกรณเคลื่อน iPrint ทําไดโดย: 
1. เขาสูฟงกช่ันเมนู 
2. เลือกฟงกช่ัน “ir”  
3. กดปุม SET จากนั้นสัญลักษณ  จะปรากฏและอุณหภูมิจะ

ถูกแสดงขึ้น 
4. กดปุมดาวนโหลดบน iPrint แลวบันทึกลงบนชุดควบคุม 

9. ฟงกชันอื่นๆ 

9.1 วิธีเปลี่ยนคาตางๆที่กําหนดไว  
 

 

1. กดปุม SET คางไว 2 วินาที 
2. คาเดินที่กําหนดไวจะปรากฏพรอมดวยสัญลักษณ 

 จะกระพริบ 
3. กดปุมnหรือoคางไว15วินาทีเพื่อเปลี่ยนแปลง

คา 
4. กดปุม SET อีกครั้งหรือรอ 15 วินาทีเพื่อบันทึก

คาท่ีเปลี่ยนแปลง  
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9.2 วิธีการละลายน้ําแข็งดวยมือ  
 

 

 
กดปุม o คางไวอยางนอย 2 วินาที 
 
 

 

9.3 วิธีเขาสูรายการพารามิเตอร“PR1” 
 

 

วิธีการเปลี่ยนคาพารามิเตอร: 
1. เขาสูโปรแกรมโดยการกดปุม Set และปุม DOWN 
คางไว 3 วินาที (  และ  เริ่มกระพริบ) 

2. เลือกพารามิเตอรท่ีตองการ ช่ือของพารามิเตอรจะถูก
แสดงที่บรรทัดลางของแผงควบคุม สวนบรรทัดบน
จะแสดงคาของพารามิเตอรนั้นๆ 

3. กดปุม “SET” : คาของพารามิเตอรเริ่มกระพริบ 
4. กดปุม nหรือoเพื่อเปลี่ยนคา 
5. กดปุม “SET” อีกครั้งเพื่อบันทึกคา และทําการ
เปลี่ยนแปลงคาพารามิเตอรถัดไป 

วิธีออกจากการเปลี่ยนแปลงคา : กดปุม SET +o
พรอมกัน หรือรอประมาณ 15 วินาที 
หมายเหตุ : คาพารามิเตอรตางๆจะบันทึกเองโดย

อัตโนมัติเมื่อครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวและแผง
ควบคุมกลับสูปกติ 

 
9.4 วิธีเขาสูรายการพารามิเตอร “PR2” 
วิธีการเขาสูพารามิเตอร Pr2 : 
1. เขาสูพารามิเตอรระดับ “Pr1”  
2. เลือกพารามิเตอร “Pr2” – “PAS” แลวกดปุม SET  
3. คา “000” จะกระพริบ หากไมมีการกําหนดใหใสรหัสผานให
กดปุม SET แตถาตองใสรหัสผานใหกดปุม nหรือo เพื่อใส
รหัสผานและยืนยันการใสรหัสดวยการกดปุม SET  

9.5 การเปลี่ยนแปลงคาพารามิเตอร 
1. เขาสูสวนของโปรแกรม 
2. เลือกพารามิเตอรท่ีตองการดวยปุม nหรือo 
3. หลังจากกดปุม SETแลวคาพารามิเตอรจะกระพริบ 
4. กดปุม nหรือoเพื่อเปลี่ยนคา 
5. กดปุม SET เพื่อบันทึกคา และเปลี่ยนสูการกําหนดพารามิเตอร
คาถัดไป 

วิธีออกจากการเปลี่ยนคา : กดปุม SET +oพรอมกัน หรือรอ
ประมาณ 15 วินาที 
หมายเหตุ : คาพารามเิตอรตางๆจะบันทึกเองโดยอัตโนมัติเมื่อ
ครบกําหนดเวลาที่ตั้งไวและแผงควบคุมกลับสูปกติ 

9.6 วิธีล็อคแผงควบคุม 
 

 

1.  กดปุม nและo พรอมกันโดยกดคางไว
ประมาณ 3 วินาที  

2.  เมื่อมีขอความ “POF” ปรากฏขึ้น อุปกรณจะทํา
การล็อคแผงควบคุม ซึ่งหลังจากล็อคแลว 

     อุปกรณจะสามารถทํางานไดเพียงดูคาตางๆที่
กําหนดไวหรือเขาสูเมนู HACCP เทานั้น 

9.7 วิธียกเลิกการล็อคแผงควบคุม 

กดปุม nและoคางไวพรอมกันอยางนอย 3 วินาที
จนกระทั่งมีขอความ “POn” กระพริบแสดงขึ้น 
 

10. การควบคุมโหลด 

10.1  คอมเพรสเซอร 
 
 

 

การทํางานของ
คอมเพรสเซอรจะถูก
ควบคุมโดยตรงจาก
อุณหภูมิท่ีวัดจากเทอร
โมสตัต      หัววัด
อุณหภูมิโดยมีตัวแปร
จากคาดิฟเฟอเรนเชียล    
ซึ่งเปนคาอุณหภูมิท่ี
เพิ่มข้ึนจากคาอุณหภูมิท่ี   
ตั้งไว หากอุณหภูมิ
เพิ่มข้ึนและถึงคา
อุณหภูมิท่ีตั้งบวกกับ
คาดิฟเฟอเรนเชียล
คอมเพรสเซอร จึงจะเริ่ม
ทํางาน และจะเลิก
ทํางานเมื่ออุณหภูมิ ถึง
คาท่ีตั้งอีกครั้ง 

ในกรณีท่ีเทอรโมสตัตหัววัดอุณหภูมิชํารุด คอมเพรสเซอรจะ
เปลี่ยนไปถูกสั่งการดวยเวลาที่กําหนดผานพารามิเตอร “COn” 
และ “COF”แทน 

10.2  การละลายน้ําแข็ง 
วิธีการละลายน้ําแข็งนั้นสามารถทําได 2 วิธี โดยกําหนดคาท่ี

พารามิเตอร “tdF” :  
- tdF = rE กําหนดใหละลายโดยอาศัยความรอนจากฮีทเตอร
ไฟฟา  

- tdF = in กําหนดใหละลายโดยอาศัยความรอนจากกาซรอน  
ระยะเวลาการละลายจะกําหนดที่พารามิเตอร “EdF” : 

- rtc : ถาเปนวันทํางานใหกําหนดดวยพารามิเตอร Ld1÷Ld8 
หากเปนวันหยุดใหกําหนดดวยพารามิเตอร Sd1÷Sd8 
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- in : ความถี่ในการละลายจะกําหนดดวยเวลา “IdF” การละลาย
น้ําแข็งจะทําทุกๆชวงเวลา ldF 

- Sd : ระยะเวลาการละลาย “IdF” สามารถคํานวณไดจาก Smart 
Defrost algorithm (เฉพาะเวลาที่คอมเพรสเซอรยังทํางานอยู
เทานั้น) 
สวนพารามิเตอร “Fdt” นั้นใชหนวงเวลาการทํางานของระบบ
เพื่อรอใหหยดน้ําท่ีเกิดข้ึนออกจากเครื่องเย็นจนหมด 

10.3  การควบคุมการทํางานของพัดลมคอยลเย็น 
ผูใชสามารถเลือกโหมดในการควบคุมพัดลมไดจากพารามิเตอร 
“FnC” : 
- FnC = C_n : พัดลมจะเปดและปดตามการทํางานของ
คอมเพรสเซอร และไมทํางานระหวางการละลายน้ําแข็ง 
-  FnC = o_n : พัดลมจะทํางานตอแมวาคอมเพรสเซอรจะหยุด
ทํางาน,และไมทํางานระหวางที่มีการละลายน้ําแข็ง 
 หลังการละลายน้ําแข็งจะมีชวงเวลาที่หนวงการทํางานของพัด
ลมออกไปสําหรับรอใหหยดน้ําออกจากคอลยเย็นจหมด โดย
กําหนดจากพารามิเตอร “Fnd” 
- FnC = C_Y : พัดลมจะเปดและปดตามการทํางานของ
คอมเพรสเซอร และทํางานระหวางการละลายน้ําแข็ง 
-   FnC = o_Y : พัดลมจะทํางานตลอดเวลารวมถึงระหวางการ
ละลายน้ําแขง็ดวย 
 สวนพารามิเตอร “FSt” นั้นใชตั้งอุณหภูมิท่ีวัดไดจากหัววัด
อุณหภูมิท่ีคอลยเย็น หากอุณหภูมิท่ีคอลยเย็นอยูเหนือคาท่ีตั้ง พัด
ลมจะไมทํางาน ท้ังนี้เพื่อใหแนใจวาอุณหภูมิของอากาศที่
หมุนเวียนจะต่ํากวาคาท่ีตั้งไวในพารามิเตอร “FSt” 

11. รายละเอียดพารามิเตอร 
การควบคุมทั่วไป 
Hy Differential : (0.1 ÷ 25.5°C / 1÷45 °F) คาเปลี่ยนแปลงที่
เพิ่มข้ึนจากคาอุณหภูมิท่ีตั้งไว ซึ่งคอมเพรสเซอรจะเริ่มทํางานเมื่อ
อุณหภูมิเทากับคาอุณหภูมิท่ีตั้งไวบวกกับคาดิฟเฟอเรนเชียล (Hy) 
และคอมเพรสเซอรจะหยุดทํางานเมื่อถึงคาอุณหภูมิท่ีตั้งไว 
LS  Minimum set point : (- 50°C ÷ SET/-58°F ÷SET) 
กําหนดคาอุณหภูมิต่ําสุดท่ียอมใหปรับใชงานได 
US  Maximum set point : (SET ÷150°C / SET ÷302°F)  
กําหนดคาอุณหภูมิสูงสุดท่ียอมใหปรับใชงานได 
OdS  Outputs activation delay at start up : (0÷255min)  
หนวงเวลาการเริ่มทํางานของเครื่องเย็นในกรณีท่ีมีหลายเครื่อง
และตองการตั้งใหแตละเครื่องเริ่มทํางานไมพรอมกันเมื่อจายไฟ
ใหกับเครื่องพรอมกัน 
AC  Anti-short cycle delay : (0÷30 นาที) การหนวงเวลาให
คอมเพรสเซอรเริ่มทํางานครั้งตอไปได 
COn  Compressor ON time with faulty probe : (0÷255 นาที)  

ตั้งเวลาใหคอมเพรสเซอรทํางานในกรณีท่ีเทอรโมสตัตหัววัด
อุณหภูมิเสีย ถา Con = 0 คอมเพรสเซอรจะหยุดทํางาน 
COF Compressor OFF time with faulty probe : (0÷255 นาที)  
ตั้งเวลาใหคอมเพรสเซอรหยุดทํางานในกรณีท่ีเทอรโมสตัตเสีย 
หาก COF=0 คอมเพรสเซอรทํางานตลอด 
 
การแสดงผล 
CF Temperature measurement unit :หนวยท่ีใชวัด   :    
°C=เซลเซียส   °F=ฟาเรนไฮต  
คําเตือน : เมื่อมีการเปลี่ยนหนวยวัด ตองตรวจสอบคาอุณหภูมิ

ท่ีตั้งไวและคาพารามิเตอรตาง ๆ ใหถูกตอง 
rES Resolution (สําหรับ °C) : (in = 1°C , dE = 0.1 °C)  
กําหนดความละเอียดของจุดทศนิยมในการแสดงผล  dE = 
0.1°C    in = 1 °C  

Lod Local display : เลือกหัววัดอุณหภูมิท่ีตองการแสดงผล   
P1 = หัววัดอุณหภูมิเทอรโมสตัต P2 = หัววัดอุณหภูมิคอลยเย็น 
P3 = หัววัดอุณหภูมิเสนที่ 3  
การละลายน้ําแข็ง 
tdF Defrost type :วิธีการละลายน้ําแข็ง 
 rE= ฮีทเตอรไฟฟา(คอมเพรสเซอรไมทํางาน) 
 in= กาซรอน(คอมเพรสเซอรและรีเลยควบคุมการทําละลาย
ทํางาน) 

EdF Defrost mode: 
 rtc = การละลายจะขึ้นอยูกับ Ld1÷Ld8 ในขณะที่อยูในชวงวัน
ทํางานและ Sd1÷Sd8 ขณะที่เปนวันหยุด  

 in = interval mode การละลายจะเริ่มเมื่อเวลา “Idf” สิ้นสุดลง 
 Sd = Smartfrost mode คา IdF (interval between defrosts) 
จะเพิ่มข้ึนเมื่อคอมเพรสเซอรทํางานเทานั้น  

SdF การตั้งคาสําหรับSMARTDEFROST: (-30÷30 °C / -22÷86 
°F)  
อุณหภูมิของคอลยเย็นที่ทําใหจะคา IdF เพิ่มข้ึนเมื่ออยูในโหมด 
SMARTFROST 
dtE Defrost termination temperature:(-50.0÷110.0°C/-
58÷230°F) การตั้งอุณหภูมิยกเลิกการละลายน้ําแข็ง วัดโดยหัววัด
อุณหภูมิคอลยเย็น โปรแกรมนี้จะทํางาน เมื่อตั้ง    Edf  =  Pb 
IdF  Interval between defrost : (1÷120ช่ัวโมง) ระยะหางของ
เวลาในการละลายน้ําแข็งแตละครั้ง 
MdF (Maximum) duration of defrost ระยะเวลานานที่สุดท่ีใช
ในการละลายน้ําแข็งแตละครั้ง: (0÷255นาที)  
 P2P= no : ไมมีหัววัดอุณหภูมิคอยลเย็น ใชเวลาเปนตัวกําหนด
ในการละลายน้ําแข็ง 

 P2P = yES : สั่งละลายน้ําแข็งตามอุณหภูมิ พารามิเตอรนี้จะถูก
กําหนดไวใหมีคาสูงสุด 
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dFd Display during defrost: ขอความที่แสดงคาตางๆระหวาง
การละลายน้ําแข็ง  
 rt = คาอุณหภูมิจริง 
 it = คาอุณหภูมิท่ีการละลายน้ําแข็งเริ่มตนขึ้น 
 SEt = คาอุณหภูมิท่ีตั้ง 
 dEF =ขอความ “dEF” 
 dEG = ขอความ“dEG” 
dAd Defrost display time out : (0÷255 นาที) หนวงเวลาแสดง
คาอุณหภูมิจริงในหอง หลังละลายน้ําแข็ง 
dSd Start defrost delay: ( 0÷99 นาที) ฟงกช่ันนี้จะมีประโยชน
มากเมื่อเกิดความแตกตางของเวลาที่เริ่มละลาย ซึ่งควรหลีกเลี่ยง
การโอเวอรโหลดนี้  
Fdt Drain down time : (0÷60 นาที)  การหนวงเวลาในการ
ระบายน้ําท่ีคอยลเย็น  หลังจากสิ้นสุดการละลายน้ําแข็ง   
dPo First defrost after start-up: การละลายน้ําแข็งครั้งแรก เมื่อ
เครื่องเริ่ม ทํางาน 
 y = ทันทีท่ีเปดเครื่อง 
 n = ภายหลังจากสิ้นสุดเวลา IdF 
การทํางานของพัดลม  
FnC Fan operating mode:โหมดการทํางานของพัดลม 
C-n = ทํางานพรอมคอมเพรสเซอร, หยุดระหวางการละลาย
น้ําแข็ง 
O -n  = ทํางานตอเนื่อง, หยุดระหวางการละลายน้ําแข็ง 
C-y = ทํางานพรอมคอมเพรสเซอร, ทํางานระหวางละลายน้ําแข็ง 
O-y = ทํางานตอเนื่อง, ทํางานระหวางการละลายน้ําแข็ง  
Fnd Fan delay after defrost การหนวงเวลาพัดลมหลังจาการ
ละลายน้ําแข็ง: (0÷255นาที) หนวงเวลาการทํางานของพัดลมที่
คอลยเย็น หลังการละลายน้ําแข็ง 
FSt Fan stop temperature อุณหภูมิยกเลิกการทํางานของพัดลม: 
(-50÷50°C/-58÷122°F) อุณหภูมิยกเลิกการทํางานของพัดลมที่
คอลยเย็นโดยใชอุณหภูมิจากหัววัดอุณหภูมิท่ีคอลยเย็นและให
หยุดทํางานดวยอุณหภูมิสูงกวาท่ีตั้งไว 
ALARMS 
AFH Temperature alarm and fan differential: (0,1÷25,5°C; 
1÷45°F) Intervention differential for temperature alarm set point 
and fan regulation set point, always positive. 
ALd Temperature alarm delay: (0÷255 min) หนวงเวลาการ
สงสัญญาณ alarm 
dAO Delay of temperature alarm at start-up: (0min÷23h 
50min)  
หนวงเวลาการสงสัญญาณ alarm เมื่อเริ่มเดินเครื่อง 
EdA Alarm delay at the end of defrost: (0÷255 min) หนวง
เวลาการสงสัญญาณ alarm เมื่อสิ้นสุดการละลายน้ําแข็ง 

dAE Temperature alarm enabling during the defrost: การ
กําหนดใชสัญญาณเตือนอุณหภูมิระหวางการละลายน้ําแข็ง 
 no = ไมใชสัญญาณเตือนอุณหภูมิระหวางการละลายน้ําแข็ง 
 YES = ใชสัญญาณเตือนอุณหภูมิระหวางการละลายน้ําแข็ง 
doA  Open door alarm delay:(0÷255 min) หนวงเวลา
สัญญาณเตือนประตูเปด หนวงเวลาสัญญาณเตือนเมื่อพบวามีการ
เปดประตู: จะมีขอความ “dA” แสดงขึ้น 
tbA  Buzzer and alarm relay silencing :เมื่อมีสัญญาณเตือน
แลวกดปุมใดปุมหนึ่ง no= บัซเซอรหยุดทํางาน; yES= บัซเซอร
และรีเลยเตือนหยุดทํางาน 
bLE Black out alarm enabling: กําหนดการทํางานของสัญญาณ
เตือนไฟดับ  
no= ไมใชสัญญาณเตือนไฟดับ: ในขณะที่อุปกรณวัดเปดจะทํา
ตามตัวแปร “dAo” ในการสงสัญญาณของตัวแปร;  
yES=ใชสัญญาณเตือนไฟดับ:อุปกรณวัดจะถูกล็อกทันทีท่ีมี
สัญญาณเตือน 
nPS Pressure switch number: (0 ÷15)หมายเลขของสวิทชความ
ดันที่มีการทํางาน, ระหวาง “did” interval, กอนสัญญาณเตือน
เหตุการณ (I2F= PAL). 
ถา nPS มีการทํางานในขณะที่ตัวแปร “did”มีการทํางาน , สวิชต
ปดและเปดอุปกรณวัดเพื่อเริ่มตนการทํางานแบบปกติ. ถา nPS=0 
หรือ1 อุปกรณวัดจะถูกล็อกจนกวาสัญญาณดิจิตอลอินพุทจะ
ทํางาน 
ALP Alarm probe setting: การกําหนดสัญญาณเตือนของ
หัววัดอุณหภูมิ 
P1 = หัววัดอุณหภูมิเทอรโมสตัทใชสําหรับสัญญาณเตือนของ
อุณหภูมิ 
P2 = หัววัดอุณหภูมิคอยลเย็นใชสําหรับสัญญาณเตือนของ
อุณหภูมิ  
P3 = หัววัดอุณหภูมิท่ีสามใชสําหรับสัญญาณเตือนของอุณหภูมิ 
 
หัววัดอุณหภูมิอินพุต 
Ot Thermostat probe calibration: (-12.0÷12.0°C/ -21÷21°F) 
การปรับชดเชยคาอุณหภูมิท่ีแตกตางของหัววัดอุณหภูมิเทอร
โมสตัต 
OE  Evaporator probe calibration: (-12.0÷12.0°C/ -21÷21°F) 
การปรับชดเชยคาอุณหภูมิท่ีแตกตางของหัววัดอุณหภูมิคอลยเย็น 
O3 Third probe calibration: (-12.0÷12.0°C/ -21÷21°F) การปรับ
ชดเชยคาอุณหภูมิท่ีแตกตางของหัววัดอุณหภูมิสนที่ 3 
P2P Evaporator probe presence: กําหนดการทํางานของ 
Evaporator probe  

no= ไมทํางาน : การทําละลายยกเลิกไดจากอุณหภูมิและเวลา   
yES= ทํางาน: การทําละลายยกเลิกไดจากอุณหภูมิและเวลา  

P3P Auxiliary probe presence: กําหนดการทํางานของหัววัด
อุณหภูมิเสนที่ 3 no= ไมทํางาน yES= ทํางาน 
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Pbr Regulation probe selection: เลือกหัววัดอุณหภูมิท่ีทําการ
ควบคุม 

P1 = Thermostat probe;  
P2 = Evaporator probe ;  
P3 = Auxiliary probe 

HES Temperature increase during the Energy Saving 
cycle : (-30÷30°C / -54÷54°F)กําหนดการเพิ่มของอุณหภูมิขณะ
อยูในโหมดประหยัดพลังงาน 
สัญญาณดิจิตอลอินพุต 
odc Compressor and fan status when open door : สถานะ
ของคอมเพรสเซอรและพัดลมเมื่อเปดประตู   

no = คอมเพรสเซอรและพัดลมทํางานตามปกติ 
         Fan = พัดลมไมทํางาน 

CPr = คอมเพรสเซอรไมทํางาน 
F_C = คอมเพรสเซอรและพัดลมไมทํางาน 

i1P        Door switch input polarity: ลักษณะการทํางานของ
สวิทชประตู 

 CL : ดิจิตอลอินพุตทํางานเมื่อหนาสัมผัสปดวงจร 
  OP : ดิจิตอลอินพุตทํางานเมื่อหนาสัมผัสเปดวงจร 
i2P  Configurable digital input polarity :ลักษณะทํางาน
ของขั้วคอนแทคทของดิจิตอลอินพุท 
 CL : ดิจิตอลอินพุตทํางานเมื่อหนาสัมผัสปดวงจร 
 OP : ดิจิตอลอินพุตทํางานเมื่อหนาสัมผัสเปดวงจร 
 
i2F  Digital input operating mode: โหมดการทํางานของ
ดิจิตอลอินพุท 
 dor = สวิทชประตู   
 EAL = สัญญาณเตือน 
 bAL = สัญญาณเตือนอยางรายแรง 
 PAL = สวิทชแรงดัน 
 dFr = สัญญาณการละลายน้ําแข็ง   
 AUS = ไมใช 
 Es = โหมดประหยัดพลังงาน   
 onF = รีโมทควบคุมการเปด-ปด 
 HdF =ฟงกช่ันการละลายในวันหยุด  
did Time interval/delay for digital input alarm:(0÷255นาที) 
หนวงเวลาการสงสัญญาณ alarm ของดิจิตอลอินพุท 
อื่นๆ 
oA3 Fourth relay configuration: กําหนดการทํางานของรีเลย

ชุดท่ี 4 ALr= สัญญาณเตือน; Fan= ไมใช; Lig= ไฟ AUS= 
OnF = ไมใช 

วันและเวลา 
Hur ช่ัวโมง (0 ÷ 23 h) 
Min นาที (0 ÷ 59min) 

UdA: วันในหนึ่งสัปดาห (Sun= วันอาทิตย, Mon= วันจันทร, 
tuE = วันอังคาร, UEd = วันพุธ, tHu = วันพฤหัสบดี, Fri = วัน
ศุกร, SAt =วันเสาร) 
dAY วัน(ท่ีแสดงผล) (Sun ÷ SAt) 
dAy  วันที่ (0÷31) 
Mon เดือน (1÷12) 
yEA  ป (00÷99) 
Hd1  วันหยุดแรกของสัปดาห (Sun ÷ nu) กําหนดวันแรกของ

สัปดาหแลวตามดวยระยะเวลาที่หยุด 
Hd2 วันหยุดท่ีสองของสัปดาห (Sun ÷ nu) กําหนดวันที่สองของ

สัปดาหแลวตามดวยระยะเวลาที่หยุด 
Hd3 วันหยุดท่ีสามของสัปดาห (Sun ÷ nu) กําหนดวันที่สามของ

สัปดาหแลวตามดวยระยะเวลาที่หยุด 
หมายเหตุ : Hd1, Hd2,Hd3 สามารถกําหนดเปน “nu” ไดเมื่อไม

ตองการใช  
การประหยัดพลังงาน 
ILE Energy saving cycle start during workdays: (0 ÷ 23
ช่ัวโมง 30นาที) กําหนดใหเครื่องทํางานในโหมดการประหยัด
พลังงานในระหวางวันทํางาน ในขณะที่ทํางานในโหมดนี้คาท่ี
กําหนดไวจะเพิ่มดวยคาใน HES ซึ่งกําหนดไดจาก SET + HES 
 dLe Energy Saving cycle length during workdays: (0 ÷ 24
ช่ัวโมง) กําหนดระยะเวลาการทํางานโหมดการประหยัดพลังงาน
ในระหวางวันทํางาน  
ISE Energy Saving cycle start on holidays. (0 ÷ 23ช่ัวโมง 50 
นาที) กําหนดใหเครื่องทํางานในโหมดการประหยัดพลังงานใน
ระหวางวันหยุด 
dSE Energy Saving cycle length on holidays (0 ÷ 24ช่ัวโมง) 
กําหนดระยะเวลาการทํางานโหมดการประหยัดพลังงานใน
ระหวางวันหยุด 
HES Temperature increase during the Energy Saving cycle  
(-30÷30°C/-54÷54°F) กําหนดคาการเพิ่มของอุณหภูมิในโหมด
ประหยัดพลังงาน  
การตั้งเวลาเริ่มการทําละลายน้ําแข็ง 
Ld1÷Ld8 Workday defrost start (0÷23h 50 นาที; nu.)  
กําหนดเวลาเริ่มการละลายน้ําแข็งในชวงวันทํางาน ซึ่งสามารถ
กําหนดได 8 แบบดวยกัน 
เชน Ld2 = 12.4 เครื่องจะทําการละลายน้ําแข็งเมื่อถึงเวลา 12.4 น. 
ของวันที่กําหนดในครั้งถัดไป 
Sd1÷Sd8 Holiday defrost start (0÷23h 50 นาที; nu) 
กําหนดเวลาเริ่มการละลายน้ําแข็งในชวงวันหยุด ซึ่งสามารถ
กําหนดได 8 แบบดวยกัน 
เชน Sd2 = 3.4 เครื่องจะทําการละลายน้ําแข็งเมื่อถึงเวลา 3.4 น. 
ของวันที่กําหนดในครั้งถัดไป 
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หมายเหตุ : กําหนดใหเปน “nu” เมื่อไมตองใหทําการละลาย
น้ําแข็งในครั้งใด เชน Ld6 =nu จะไมมีการละลายน้ําแข็งใน วันที่
ละลายครั้งท่ี 6  
อื่นๆ 
Adr  RS485 serial address  (1÷247): กําหนดคาแอดเดรส

สําหรับระบบมอนิเตอรริ่ง 
PLA การเลือกภาษาที่ใชสําหรับอุปกรณ iPrint  
 itA= ภาษาอิตาลี  
 EnG= ภาษาอังกฤษ 
 FrA= ภาษาฝรั่งเศส 
 dEu= ภาษาเยอรมัน 
dP1 กําหนดใหแสดงสถานะหัววัดอุณหภูมิเสนที่ 1 
dP2 กําหนดใหแสดงสถานะหัววัดอุณหภูมิเสนที่ 2  
dP3 กําหนดใหแสดงสถานะหัววัดอุณหภูมิเสนที่ 3 
 

12. สัญญาณเตือนตางๆ 
ขอความ สาเหตุ เอาทพุต 
“P1” การทํางานของหัววัด

อุณหภูมิเทอรโมสตัต
บกพรอง 

สัญญาณเตือนดังและ
คอมเพรสเซอรทํางานตาม
พารามิเตอร“COn”และ“COF” 

“P2” การทํางานของหัววัด
อุณหภูมิคอยลเย็น
บกพรอง  

สัญญาณเตือนดังในขึ้น ขณะที่
สัญญาณอื่นไมเปลี่ยนแปลง 

“P3” การทํางานของหัววัด
อุณหภูมิเสนที่ 3 
บกพรอง 

สัญญาณเตือนดังในขึ้น ขณะที่
สัญญาณอื่นไมเปลี่ยนแปลง 

“dA” สัญญาณเตือนเกี่ยวกับ
ประตู 

สัญญาณเตือนดังในขึ้น ขณะที่
สัญญาณอื่นไมเปลี่ยนแปลง 

“EAL” สัญญาณเตือนภายนอก สัญญาณเตือนดังในขึ้น ขณะที่
สัญญาณอื่นไมเปลี่ยนแปลง 

“bAL” สัญญาณเตือนจาก
ภายนอก 

สัญญาณเตือนดังในขึ้น ขณะที่
สัญญาณไมทํางาน 

“PAL” สัญญาณเตือนสวิชต
แรงดัน 

สัญญาณเตือนดังในขึ้น ขณะที่
สัญญาณไมทํางาน 

“rtc” สัญญาณเตือนเกี่ยวกับ
นาฬิกา 

สัญญาณเตือนดังในขึ้น ขณะที่
สัญญาณอื่นไมเปลี่ยนแปลงและ
การละลายจะขึ้นกับพารามิเตอร 
“IdF” 

 
- ขอความแทนสัญญาณเตือนเหลานี้จะแสดงจนกระทั่งมีการ
แกไขขอบกพรองตางๆ 
- ขอความตางๆจะสวางขึ้นตามปกติยกเวน “P1” จะกระพริบ 

12.1 การปดเสียงสัญญาณเตือน  
กดปุมใดๆเพื่อปดเสียงสัญญาณเตือน  

12.2  การทํางานของสัญญาณเตือนตางๆ 

• สัญญาณเตือนหัววัดอุณหภูมิบกพรอง : “P1”, “P2” และ 
“P3” ; หัววัดอุณหภูมิจะหยุดทํางานจากนั้น 10วินาทีหัววัด
อุณหภูมิจะเริ่มทํางานใหมตามปกติ ตรวจสอบจุดเชื่อมตอ
ตางๆ ใหเรียบรอยกอนทําการใชงานหัววัดอุณหภูมิอีกครั้ง 

• สัญญาณเตือนสวิตชประตู “dA” จะหยุดทํางานเมื่อประตูปด 
• สัญญาณเตือนภายนอก “EAL”, “BAL” จะหยุดทํางานเมื่อ
ดิจิตอลอินพุตจากภายนอกไมทํางาน สัญญาณเตือน“PAL” จะ
ทํางานอีกครั้งเมื่อปดอุปกรณ 

13. ขอมูลทางเทคนิค 
Housing: self extinguishing ABS. 
Case: frontal 32x74 mm; depth 60mm; 
Mounting: panel mounting in a 71x29mm panel cut-out 
Protection: IP20. 
Frontal protection: IP65 with frontal gasket RG-C (optional). 
Connections: Screw terminal block ≤ 2,5 mm2 heat-resistant 
wiring. 
Power supply: 12Vac/dc (opt.24Vac/dc), ±10% 
Power absorption: 3VA max. 
Inputs: 3 NTC probes 
Relay outputs 
 compressor: SPST relay 8(3) A, 250Vac or  
 defrost: relay SPDT 8(3) A, 250Vac 
 fans: relay SPST 8(3) A, 250Vac  
 light/alarm: relay SPDT 8(3) A, 250Vac  
Other output: Alarm buzzer 
Kind of action: 1B.; Pollution grade: normal; Software class: 
A. 
Data storing: on the non-volatile memory (EEPROM). 
Operating temperature: 0÷60 °C. 
Storage temperature: -25÷60 °C.  
Relative humidity: 20÷85% (no condensing) 
Measuring and regulation range: -40÷110°C (-58÷230°F) 
Resolution: 0,1 °C or 1°C or 1 °F (selectable). 
Accuracy (ambient temp. 25°C): range -40÷50°C (-
40÷122°F):  ±0,5 °C ±1 digit 
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14. ลักษณะการตอ 
 

19 20 2117 18 22 2313 14 15

N.C.Line

8(3)A/250Vac

16

Power supply
12Vac/dc

Alarm
Light

1 2 3 4 5 6 8 9

Max
10A 8(3)A 8(3)A

7

Comp
N.C.

8(3)A

Def.
FanLine  

Power supply 24Vac/dc: connect to 22-23 terminals; The RS485 output is optional 

15. DEFAULT SETTING VALUES 

15.1  FUNCTION MENU 

Label Meaning Range XR775C 
Lot Low temperature alarm -40°C÷Hit -10.0 
Hit High temperature alarm Lot ÷110°C 10.0 

PASS Security code 0÷999 0 

15.2 PARAMETER LIST 

Par. Meaning Range XR775C 
REGULATION 

Set Set point LS÷US -5.0 Pr1 
Hy Differential 0,1÷25,5 °C / 1÷45°F 2.0 Pr1 
LS Minimum set point -50.0°C ÷ SET / -58°F ÷ SET -30.0 Pr2 
US Maximum set point SET ÷ 110°C / SET ÷ 230°F 20.0 Pr2 

OdS Outputs activation delay at start up 0 ÷ 255 min. 0 Pr2 
AC Anti-short cycle delay 0 ÷ 30 min. 1 Pr1 

COn Compressor ON time with faulty probe 0 ÷ 255 min. 15 Pr2 
COF Compressor OFF time with faulty probe 0 ÷ 255 min. 30 Pr2 

DISPLAY 
CF Temperature measurement unit °C ÷ °F °C Pr2 
rES Resolution (integer/decimal point) in ÷ de dE Pr1 
Lod Local display  P1, P2, P3 P1 Pr2 

DEFROST 
tdF Defrost type rE,   in  rE Pr1 
EdF Defrost mode rtc, In, Sd rtc Pr2 
SdF Set point for SMART DEFROST -30 ÷ +30°C / -22÷+86°F 0 Pr2 
dtE Defrost termination temperature (1°Evaporator) -50,0÷110°C /-58÷230°F 8.0 Pr1 
IdF Interval between defrost cycles 1÷120h 6 Pr1 

MdF (Maximum) length for 1° defrost 0÷255 min. 30 Pr1 
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Par. Meaning Range XR775C 
dFd Displaying during defrost rt, it, SEt, dEF, dEG it Pr2 
dAd MAX display delay after defrost 0÷255 min. 30 Pr2 
dSd Defrost delay after calling 0÷255 min 0 Pr2 
Fdt Draining time 0÷60 min. 0 Pr2 
dPO First defrost after start up no ÷ yES no Pr2 

FANS 
FnC Fans operating mode C-n, C-y, O-n, O-y  O-n Pr2 
Fnd Fans delay after defrost 0÷255 min. 10 Pr2 
FSt Fans stop temperature -50,0÷110°C /  -58÷230°F 2.0 Pr2 

ALARMS 
AFH Temperature alarm and fan differential 0,1÷25,5 °C/ 1÷45°F 2.0 Pr2 
ALd Temperature alarm delay 0÷255 min. 15 Pr2 
dAO Delay of temperature alarm at start up 0 ÷ 23h 50 min. 1.3 Pr2 
EdA Alarm delay at the end of defrost  0÷255 min. 30 Pr2 
dAE Temperat. alarm enabled during defrost yES ÷ no no Pr2 
dOA Open door alarm delay  0÷254 min.,nu 15 Pr2 
tBA Alarm relay silencing yES ÷ no yES Pr2 
bLE Black out alarms enabling yES ÷ no yES Pr2 
nPS Pressure switch activation number 0÷15 0 Pr2 
ALP Alarm probe selection P1, P2, P3 P1 Pr2 

ANALOGUE INPUTS 
Ot Thermostat probe calibration -12,0÷12,0°C / -21÷21°F 0.0 Pr1 
OE Evaporator probe calibration -12,0÷12,0°C / -21÷21°F 0.0 Pr2 
O3 Auxiliary probe calibration -12,0÷12,0°C / -21÷21°F 0.0 Pr2 
P2P Evaporator probe presence no ÷ yES yES Pr2 
P3P Auxiliary probe presence no ÷ yES no Pr2 
Pbr Regulation probe P1, P2, P3 P1 Pr2 
HES Temperature increase during the Energy Saving 

cycle  
-30÷30°C / -54÷54°F 0 Pr2 

DIGITAL INPUTS and 4th RELAY 
Odc Open door control  no, Fan, CPr, F_C FAn Pr2 
i1P Door switch input polarity CL÷OP cL Pr2 
i2P Configurable digital input polarity CL÷OP cL Pr2 
i2F Digital input configuration EAL, bAL, PAL, 

dFr, AUS, ES, OnF 
EAL Pr2 

dId Digital input alarm delay 0÷255 min. 5 Pr2 
oA3 IV relay configuration ALr – Fan – Lig - AUS –onF ALr Pr2 

TIME AND WEEKLY HOLIDAYS 
Hur Current hour 0 ÷ 23 - rtc 
Min Current minute 0 ÷ 59 - rtc 
UdA Current day of the week Sun) ÷ SAt - rtc 
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Par. Meaning Range XR775C 
dAY Current day 1 ÷ 31 - rtc 
MOn Month 1 ÷ 12 - rtc 
YEA Year 0 ÷ 99 - rtc 
Hd1 First weekly holiday Sun÷ SAt – nu nu rtc 
Hd2 Second weekly holiday Sun÷ SAt – nu nu rtc 
Hd3 Third weekly holiday Sun÷ SAt – nu nu rtc 

ENERGY SAVING TIMES 
ILE Energy Saving cycle start during workdays 0 ÷ 23h 50 min. 0.0 Pr2 
dLE Energy Saving cycle length during workdays 0 ÷ 24h 00 min. 0.0 Pr2 
ISE Energy Saving cycle start on holidays 0 ÷ 23h 50 min. 0.0 Pr2 
dSE Energy Saving cycle length on holidays 0 ÷ 24h 00 min. 0.0 Pr2 
HES Temperature increase during the Energy Saving 

cycle 
-30÷30°C / -54÷54°F 0 Pr2 

DEFROST TIMES 
Ld1 1st workdays defrost start 0 ÷ 23h 50 min. - nu 6.0 Pr2 
Ld2 2nd workdays defrost start 0 ÷ 23h 50 min. - nu 13.0 Pr2 
Ld3 3rd workdays defrost start 0 ÷ 23h 50 min. - nu 21.0 Pr2 
Ld4 4th workdays defrost start 0 ÷ 23h 50 min. - nu nu Pr2 
Ld5 5th workdays defrost start 0 ÷ 23h 50 min. - nu nu Pr2 
Ld6 6th workdays defrost start 0 ÷ 23h 50 min. - nu nu Pr2 
Ld7 7th workdays defrost start 0 ÷ 23h 50 min. - nu nu Pr2 
Ld8 8th workdays defrost start 0 ÷ 23h 50 min. - nu nu Pr2 
Sd1 1st holiday defrost start 0 ÷ 23h 50 min. - nu 6.0 Pr2 
Sd2 2nd holiday defrost start 0 ÷ 23h 50 min. - nu 13.0 Pr2 
Sd3 3rd holiday defrost start 0 ÷ 23h 50 min. - nu 21.0 Pr2 
Sd4 4th holiday defrost start 0 ÷ 23h 50 min. - nu nu Pr2 
Sd5 5th holiday defrost start 0 ÷ 23h 50 min. - nu nu Pr2 
Sd6 6th holiday defrost start 0 ÷ 23h 50 min. - nu nu Pr2 
Sd7 7th holiday defrost start 0 ÷ 23h 50 min. - nu nu Pr2 
Sd8 8th holiday defrost start 0 ÷ 23h 50 min. - nu nu Pr2 

Other 
PLA Language selection for iPrint ITA=Italian; ENG=English;  

FRA= France; dEU=German 
ItA Pr2 

Adr Serial address 0÷247 1 Pr2 
dP1 Room probe readout - - - - - - Pr2 
dP2 Evaporator probe readout - - - - - - Pr2 
dP3 Third probe readout - - - - - - Pr2 
Ptb Map code - - - - - - Pr2 
rEL Software release - - - - - - Pr2 
Pr2 Access parameter list  - - - Pr1 
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