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1. คําเตือนทั่วไป 
1.1  & โปรดอานกอนใชคูมือนี้ 
• คูมือนี้เปนสวนหนึ่งของผลิตภณัฑ และควรเก็บรักษาไวใกล

อุปกรณ เพื่อความสะดวกในการหยิบใชงานหรือใชในการ
อางอิง 

• ไมควรใชอุปกรณ เพื่อวัตถุประสงคท่ีเบ่ียงเบนไปจากคูมือ 
เนื่องจากอุปกรณอาจเกิดความเสียหาย และเปนอันตรายตอ
ผูใช 

1.2 % ขอควรระวังเพ่ือความปลอดภัย 
• ตรวจสอบแหลงจายไฟใหถูกตองกอนตอเขากับอุปกรณ 
• หลีกเลี่ยงการใชงานที่เสี่ยงตอการสัมผัสกับน้ําหรือความช้ืน

โดยตรง: ใชงานอุปกรณภายในขีดจํากัดการทํางานที่กําหนด 
หลีกเลี่ยงการนาํไปใชในสถานที่ท่ีมีความชื้นสูง และมีการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิฉับพลัน เพื่อปองกันการเกิดหยด
น้ําท่ีตัวอุปกรณ และระบบไฟฟา 

• คําเตือน: ปลดสายไฟที่ตอเขากับอุปกรณออกกอนการซอม
บํารุงทุกครั้ง 

• ตองไมเปดอุปกรณทิ้งไว 
• ไมติดต้ังหัววัดอุณหภูมิไวในบริเวณที่ผูใชงานสามารถ

สัมผัสไดโดยงาย  
• ในกรณีท่ีเกิดการทํางานผิดปกติ ใหสงอุปกรณกับไปยัง

ผูแทนจําหนาย หรือท่ี “Dixell s.r.l” (ตามที่อยู) พรอม
อธิบายรายละเอียดของความผดิปกติ 

• ใหตรวจสอบคากระแสไฟฟาสูงสุดท่ีรีเลยแตละตัวสามารถ
รับได (ใหดูในสวนขอมูลทางเทคนิค) 

• ใหแนใจวาสายที่ใชเดินสําหรับหัววัดอุณหภมิู โหลด และ
แหลงจายไฟแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด และหางเพียงพอ
โดยไมตัด หรือพันกัน 

• ในกรณีที่นําไปใชงานในสภาพแวดลอมท่ีเปนโรงงาน
อุตสาหกรรม การใชตัวกรองสญัญาณรบกวน (our mod. 
FT1) ตอขนานกับโหลดที่เปนตัวเหนี่ยวนําจะเปนประโยชน
ยิ่งข้ึน 

 
2. ขอมูลท่ัวไป 
XC440C ออกแบบมาสําหรับควบคุมในสวนของ
คอมเพรสเซอร และพัดลม ในสวนของระบบ Condensing 
คอมเพรสเซอรท่ีควบคุมไดนั้นสามารถเปนแบบธรรมดา แบบ 
Multistage หรือใชความจุท่ีตางกันได 
ระบบจะควบคุมโดยใชการคุมแบบ Neutron Zone หรือ 
Proportional Zone ซ่ึงจะดูคาของความดันและอุณหภูมิท่ีสวน
ของ LP (คอมเพรสเซอร) และ HP (คอนเดนเซอร) ซ่ึงในตัว
ควบคุมจะมีการคํานวณความสมดุลของจํานวนช่ัวโมงในการใช
งานคอมเพรสเซอร ตัวคอนโทรลสามารถปรับเปลี่ยนตัว LP 
และ HP และสามารถแสดงผลเหมือนกับอุณหภูมิได 

ในสวนแสดงผลนั้นจะแสดงขอมูลสถานะของระบบไดท้ังหมด
โดยจะแสดงสวนของทอดูด และความดันฝงคอนเดนเซอร 
(อุณหภูมิ)  สถานะของโหลด และสัญญาณเตือนหรอืเวลาท่ีตอง
ทําการดูแลรักษา 
คอนโทรลสามารถที่จะแกไขคาพารามิเตอรไดโดยใช HOT 
KEY และสามารถตอเขากับ XJ500 เพื่อสามารถควบคุมผาน
ทางระบบ Monitoring 
 
3. การติดต้ังครั้งแรก 
ในการติดต้ังอุปกรณครั้งแรก ควรจะปฏิบัติตามดังนี้ 

1. เลือกชนิดของกาซ 
2. ต้ังคาของหัววัดความดัน 

สามารถดูรายละเอียดการต้ังคาพารามิเตอรไดในสวนท่ี 6 และ 
รายการพารามิเตอรในสวนที่ 12  
3.1 การเลือกชนิดของกาซ 
คอนโทรลมีการบันทึกคาความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับ
ความดันในกาซบางชนิดอยูแลว 
โดยคามาตรฐานคือ R404 
ถาเปนกาซชนิดอื่นใหปฏิบัติดังนี้ 
1. เขาสูการต้ังคาโปรแกรมโดยกดปุม Set และn คางไว 3 
วินาที 
2. เลือกพารามิเตอร “Pr2” แลวใสรหัสผาน 3-2-1 
3. เลือกพารามิเตอร FtyP: ชนิดของกาซ 
4. กดปุม “SET” คาพารามิเตอรจะเริ่มกระพรบิ 
5. ใชปุม “o” หรือ “n” เพื่อทําการเปลี่ยนชนิดของกาซ 
โดยท่ี r22=R22; r404=R404; 507=R507; 134=134; r717= 
แอมโมเนีย 
6. กดปุม “SET” เพื่อทําการบันทึกคาใหม 
การออกจากการตัง้คา โดยกดปุม SET+o หรือรอ 30 วินาที
โดยที่ไมกดปุมใด 
NOTE: คาท่ีไดต้ังไวจะถูกเกบ็ ถึงแมวาจะออกจากกระบวนการ
โดยการรอจนกระทั่งตัวคอนโทรลออกจากกระบวนการเอง 
3.2 การต้ังคาของหัววัดความดัน 
ตามหมายเลขเครื่องของตัวควบคุมจะถูกต้ังคาใหทํางานกับ
หัววัดความดันตามนี้ 
XC440C – xxxxA หรือ XC440C – xxxxE: PP11: -0.5 – 11 
บาร (-7 – 160 PSI) – ความดันสัมพันธ 
XC440C – xxxxB: PP30: 0 – 30 บาร (0 - 435 PSI) – ความดัน
สัมพันธ 
 
ถาหัววัดท่ีใชอยูชวงแตกตางไปจากนี้ใหปฏิบัติตามนี้ 
ทําการตั้งคาชวงความดันของหัววัดที่ 1 โดยใช พารามิเตอร 
PA04: ทําการปรับคาการอานที่ตําแหนง 4 mA 
PA20: ทําการปรับคาการอานที่ตําแหนง 20 mA 
การทําตามนี้เพื่อท่ีจะต้ังคาเริ่มตนและสิ้นสุดของหัววัด 
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คําเตือน การตั้งคาใหสอดคลองกับความดันแบบสัมบูรณ  
ตัวอยางเชน PP11 ทรานดิวเซอรวัดความดันสัมพันธ ในชวง -
0.5 – 11.0 บาร คาท่ีต้ังจะเปน PA04=0.50; PA20=12.00 
 PP30 ทรานดิวเซอรวัดความดันสัมพันธ ในชวง 0– 30 บาร 
คาท่ีต้ังจะเปน PA04=1.00; PA20=31.00 
 
วิธีการทํา 
1. เขาสูการตั้งคาพารามิเตอรโดยกดปุม Set และ n คางไว 3 
วินาที 
2. เลือกพารามิเตอร “Pr2” แลวใสรหัสผาน 3-2-1 
3. เลือกพารามิเตอร PA04 เพ่ือปรับคาที่อานไดท่ี 4 mA 
4. กด “SET” คาพารามิเตอรจะกระพริบ 
5. เลือกคาตํ่าสุดท่ีอานได ( คาตํ่าสุดจะเพิ่มอีก1 เมื่อหัววัดวัด
แบบความดันสัมพันธ) 
6. กดปุม SET เพื่อยืนหยัดในการปรับคา หลังจากนั้น
พารามิเตอร PA20 การปรับคาที่อานไดท่ี 20 mA จะแสดงขึ้นมา 
7. เลือกคาสูงสุดที่อานได (คาสูงสุดจะเพิ่มอกี1 เมื่อหวัวัดวัด
แบบความดันสัมพันธ) 
8. กด SET เพื่อยืนยัน 
ทําแบบนี้อีกครั้งสําหรบัการตั้งคาหัววัดท่ี 2 , พารามิเตอร 
FA04, FA20 
3.3 การต้ังคาแสดงผล ความดนัแบบสัมพันธหรือแบบสัมบูรณ 
หลังจากตั้งคาหัววัดโดยใชพารามิเตอร PA04, PA20, FA04 
และ FA20 จะสามารถเลือกไดถาคาความดันทั้งแบบสัมพันธ
หรือคาสัมบูรณถูกแสดงอยู 
คอนโทรลจะถูกต้ังใหแสดงความดันสัมพันธมาจากโรงงาน 
ถาตองการแสดงคาความดันแบบสัมบูรณใหทําตามตอไปนี้ 
1. เขาสูการต้ังคาโปรแกรมโดยกดปุม Set และ n คางไว 3 
วินาที 
2. เลือกพารามิเตอร “Pr2” แลวใสรหัสผาน 3-2-1 
3. กดปุม o เพื่อเลือกหาพารามิเตอร rELP 
4. กดปุม SET เพื่อเปลี่ยนแปลงคา 
5. ต้ังคา Abs แลวกด SET เพื่อยืนยันการเปลีย่นแปลง 
การออกจากการตัง้คา โดยกดปุม SET+o หรือรอ30 วินาที
โดยที่ไมกดปุมใด 
 
4. วิธีการใชงาน 

 

 

 
4.1 การแสดงผล 
การแสดงผล
ดานบน 

การแสดงผล
ดานลาง 

ICONS 

อุณหภูมิ ความดัน - ภาระงาน 
- หนวยการวัด 
- สัญญาณเตือน หรือสถานะ
ของ icon ตางๆ 

 
4.2 แผงควบคุมดานหนา 
SET เพื่อแสดงอุณหภูมิหรือเปลี่ยนแปลงคา Set Point ในโหมด
การโปรแกรม ใชเพื่อเลือกพารามิเตอรหรือยนืยันคําสั่ง 
รายการสัญญาณเตือน: โดยการกดปุมคางไวเปนเวลา 3 วินาที 
สัญญาณเตือนท่ีแสดงบนหนาจอจะถูกลบออก 
o (UP) เพ่ือเขาสูรายการสญัญาณเตือน 
ในโหมดการโปรแกรม: ใชในการคนหาพารามิเตอรตางๆหรอื
เพิ่มคาท่ีแสดงอยู 
ดวยการใส Hot Key: เริ่มการโปรแกรมโดยใช Hot Key 
n(DOWN) ในโหมดการโปรแกรม: ใชในการคนหา
พารามิเตอรตางๆหรือลดคาท่ีแสดงอยู 
การเริ่มตนการทํางานใหมของโหลดดวยการกดปุม: โดยการกด
ปุมคางไวเปนเวลา 3 วินาท ีมันจะเริ่มทํางานใหมอีกครั้ง โหลด
กอนหนาถูกลอ็กโดยสัญญาณเตือนดิจิตอลอินพุทความ
ปลอดภัย 
eนาฬิกา เพื่อแสดงช่ัวโมงการทํางานของโหลด 
โดยการกดปุมคางไวเปนเวลา 3 วินาที จะเขาสูรายการเก่ียวกับ
การบํารงุรักษา 

กดปุม 2 ปุมรวมกัน: 
o+n:  ล็อก และปลดล็อกปุมกดดานหนา 
SET +n: เขาสูเมนูการโปรแกรม 
SET +o: ออกจากการโปรแกรม  
4.3 สัญลกัษณ 
LED ฟงกช่ัน ความหมาย 

 ไฟติด องศาเซลเซียส 
 ไฟติด องศาฟาเรนไฮต 

bar ไฟติด แสดงผลเปน bar 
PSI ไฟติด แสดงผลเปน PSI 

 ไฟติด โหลดท่ี 1 มีการใชงาน 
 ไฟกระพริบ โหลดท่ี 1 รอทีจ่ะเริ่มทํางาน (1 HZ) 

หรือมีสัญญาณเตือนดิจิตอลอินพุท
สําหรับโหลดท่ี 1 (2 HZ)  หรือ
โหลดท่ี 1 อยูในสถานะการ
บํารุงรักษา 

 ไฟติด โหลดท่ี 2 มีการใชงาน 
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 ไฟกระพริบ โหลดท่ี 2 รอท่ีจะเริ่มทํางาน (1 HZ) 
หรือมีสัญญาณเตือนดิจิตอลอินพุท
สําหรับโหลดที ่2 (2 HZ)  หรือ
โหลดท่ี 2 อยูในสถานะการ
บํารุงรักษา 

 ไฟติด โหลดท่ี 3 มีการใชงาน 
 ไฟกระพริบ โหลดท่ี 3 รอท่ีจะเริ่มทํางาน (1 HZ) 

หรือมีสัญญาณเตือนดิจิตอลอินพุท
สําหรับโหลดท่ี 3 (2 HZ)  หรือ
โหลดท่ี 3 อยูในสถานะการ
บํารุงรักษา 

 ไฟติด โหลดท่ี 4 มีการใชงาน 
LED ฟงกช่ัน ความหมาย 

 ไฟกระพริบ โหลดท่ี 4 รอท่ีจะเริ่มทํางาน (1 HZ) 
หรือมีสัญญาณเตือนดิจิตอลอินพุท
สําหรับโหลดท่ี 4 (2 HZ)  หรือ
โหลดท่ี 4 อยูในสถานะการ
บํารุงรักษา 

  ไฟติด เขาสูรายการการบํารุงรักษา 

 ไฟกระพริบ โหลดอยางนอย 1 ตัวถูกแทนที่ใน
สถานะการบํารุงรักษา 

 ไฟติด มีสัญญาณเตือนเกิดข้ึน 
 ไฟติด สัญญาณเตือนท้ังหมดที่เกิดข้ึนเพิ่ง

จะถูกเปดดู 
 ไฟกระพริบ สัญญาณเตือนใหมเกิดข้ึน 

 
5. วิธีการดู และเปลี่ยนคา Set Point 
5.1 การดูคา Set Point ของคอมเพรสเซอร และ/หรือ พัดลม 
ถาตัวคอนโทรลคอนโทรลทั้งคอมเพรสเซอร และพัดลม คา Set 
Point ของท้ังสองจะแสดงตามลําดับ อีกนัยหนึ่ง คือเฉพาะคา 
Set Point ของสวนท่ีถูกใชงานจะแสดงบนจอแสดงผล 

1. กดปุม SET และปลอย 
2. จอแสดงผลดานลางจะแสดงสัญลักษณ 

“SEtC” และจอแสดงผลดานบนจะแสดง
คาของมัน 

การออกจากการตัง้คา โดยกดปุม SET หรือรอเปนเวลา 30 
วินาทีโดยที่ไมกดปุมใด 
5.2 การเปลีย่นแปลงคา Set Point ของคอมเพรสเซอร และ/
หรือ พัดลม 
คําเตือน: กอนการต้ังคาเปาหมาย Set Point สําหรับครั้งแรก 
ตรวจสอบ และอาจจําเปนตองเปลี่ยนแปลงชนดิของฟรีออน
(พารามิเตอร FtyP) และหนวยการวัดที่ต้ังไวตอนเริ่มตน 
(พารามิเตอร dEU) สําหรับคอมเพรสเซอรและพัดลม 
วิธกีาร 

1. ต้ังคาชนิดของฟรีออนโดยคาต้ังคาที่พารามิเตอร FtyP (ดุที ่
3.1 วิธีการต้ังคาชนิดของกาซ) 
2. ต้ังคาหนวยของการวัด (พารามิเตอร dEU) 
3. ตรวจสอบและ อาจจําเปนตองเปลี่ยนแปลคาจํากัดของ Set 
Point (พารามิเตอร LSE และ HSE) 

1. กดปุม SET อยางนอย 2 วินาที 
2. จอแสดงผลดานลางจะแสดงสัญลักษณ “SEtC” และ

จอแสดงผลดานบนจะแสดงคาของมัน 
3. เปลี่ยนคาการตั้งคาโดยการกดปุม oหรือnภายใน

เวลา 30 วินาที 
4. เพื่อใหจําคาใหมและสงคา Set 

Point ไปยังพัดลมโดยการกดปุม 
SET 

การออกจากการตัง้คา โดยกดปุม SET หรือ
รอเปนเวลา 30 วินาทีโดยที่ไมกดปุมใด 

 
6.  การโปรแกรมพารามิเตอร 

6.1 วิธีการเขารายการพารามิเตอร “Pr1” 
การเขารายการพารามิเตอร “Pr1” ผูใช
สามารถเขาไปดุไดโดยทําตามข้ันตอน
ตอไปนี้ 

1. กดปุม SET และn พรอมกัน
เปนเวลา 3 วินาที 

2. ตัวคอนโทรลจะแสดงชื่อของ
พารามิเตอรท่ีจอแสดงผลแถวลาง และคาของ
พารามิเตอรแสดงอยูแถวบนของจอแสดงผล 

3. กดปุม “SET” คาของพารามิเตอรจะเริ่มกระพริบ 
4. กดปุมoหรือnเพื่อเปลี่ยนคา 
5. กดปุม “SET” เพื่อเก็บคาใหมใสลงไปในพารามิเตอร 

การออกจากการต้ังคา โดยกดปุม SET+o หรือรอเปนเวลา 30 
วินาทีโดยที่ไมกดปุมใด 
NOTE: คาท่ีไดต้ังไวจะถูกเกบ็ ถึงแมวาจะออกจากกระบวนการ
โดยการรอจนกระทั่งตัวคอนโทรลออกจากกระบวนการเอง 
 
6.2 วิธีการเขารายการพารามิเตอร “Pr2” 
รายการพารามิเตอร “Pr2” ถูกปองกันโดยรหสัรักษาความ
ปลอดภัย (Password) 
รหัสรักษาความปลอดภัยคือ 321 
การเขาไปในพารามิเตอร “Pr2” 

1. เขาสูระดับพารามิเตอร “Pr1” 
2. เลือกพารามิเตอร “Pr2” จากนั้นกดปุม SET 
3. ไฟกระพริบคา “0 - -” จะปรากฏขึ้น 
4. ใชปุม oหรอืnในการปอนรหัสรักษาความ

ปลอดภัย และยนืยันโดยการกดปุม SET 
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5. ทําซ้ําขอ 2 และขอ 3 สําหรับตัวเลขอื่น 
NOTE:  พารามิเตอรแตละตัวใน “Pr2” สามารถยาย หรอืใสเขา
ไปใน “Pr1” (ระดับผูใช) โดยกดปุม SET+n 
เมื่อพารามิเตอรมีอยูใน “Pr1” จุดเลขทศนิยมท่ีอยูแถวลางจะติด
ข้ึน 
6.3 วิธีการเปลีย่นคาพารามิเตอร 

1. เขาสูโหมดการโปรแกรม 
2. เลือกพารามิเตอรที่ตองการโดยใชปุม oหรือn 
3. กดปุม “SET” คาจะเริ่มกระพริบ 
4. กดปุม “SET” เพื่อเก็บคาใหม และยายคาเขาไปใน

พารามิเตอร 
การออกจากการตัง้คา โดยกดปุม SET+o หรือรอเปนเวลา 15 
วินาที โดยไมตองกดปุมใด 
NOTE: คาท่ีไดตั้งไวจะถูกเกบ็ ถึงแมวาจะออกจากกระบวนการ
โดยการรอจนกระทั่งตัวคอนโทรลออกจากกระบวนการเอง 
 
7. วิธีการยกเลกิการใชงานเอาทพุท 
การยกเลิกการใชงานเอาทพุทระหวางการบํารุงรักษา หมายถงึ
การไมยอมใหมีสัญญาณเอาทพุทจากเครื่องจักร 
7.1 วิธีการยกเลกิการใชงานเอาทพุทระหวางการบํารุงรักษา 

1. กดปุม CLOCK เปนเวลา 3 วนิาที 
2. LED ของเอาทพุทแรกจะติด จอแสดงผล

ดานลางจะแสดงสัญลักษณ “StA”ขณะที่
จอแสดงผลดานบนแสดงสัญลักษณ “ON” ถาเอาทพุทแรก
ถูกใชงาน หรือแสดงสัญลักษณ“OFF” ถาเอาทพุทแรกไม
ถูกใชงานสําหรับสวนของการบํารุงรักษา 

สําหรับคอมเพรสเซอรท่ีสเต็ปสูงกวา LED ทุกดวงที่ตออยูกับ
คอมเพรสเซอร และคาของมันจะติด 
3. เลือกเอาทพุทโดยกดปุม o หรือ N 
4. เพ่ือเปลี่ยนสถานะของเอาทพุท: กดปุม SET สถานะของ

เอาทพุทจะเริ่มกระพริบ จากนั้นกดปุม oหรือ N เพื่อจะ
เปลี่ยนสถานะจาก “ON” ไป “OFF หรือในทางกลับกัน 

5. กดปุม SET เพื่อยืนยันสถานะ และเพื่อเปลี่ยนไปยัง
เอาทพุทตัวถัดไป 

การออกจากการตัง้คา โดยกดปุม CLOCK หรือรอเปนเวลา 30 
วินาที โดยไมตองกดปุมใด 
7.2 การยกเลิกการทํางานของสญัญาณเอาทพุท 
ถาเอาทพุทไมถูกใชงาน LED จะกระพริบ (2 Hz) 
7.3 การควบคุมเอาทพุทบางตัวท่ีไมถูกใชงาน 
ถาเอาทพุทบางตัวท่ีไมถูกใชงานจะไมมีผลตอการควบคุมของ
ระบบ ซ่ึงการควบคุมระบบจะไปเกี่ยวของกับเอาทพุทท่ีมีการ
ใชงานเทานั้น 
 
 

8. ช่ัวโมงการทาํงานของโหลด 
8.1 วิธีการแสดงผลชั่วโมงการทํางานของโหลด 
ตัวควบคุมจะจําชั่วโมงการทํางานของแตละโหลดเพื่อดูชั่วโมง
การทํางานของโหลดใหทําตามกระบวนการตอไปนี ้

 
 
 
 

1. กดปุม“CLOCK” แลวปลอย 
2. LED ของเอาทพุทแรกจะติด จอแสดงผลดานบนจะ

แสดงสัญลักษณ“HUr” ขณะที่จอแสดงผลดานลาง
แสดงชั่วโมงการทํางานของเอาทพุท 

3. เพื่อดูช่ัวโมงการทํางานของโหลดตอไปใหกดปุม o 
การออกจากการตัง้คา โดยกดปุม CLOCK 
หรือรอเปนเวลา 30 วินาที โดยไมตองกด
ปุมใด 
8.2 วิธีการต้ังคาใหมของ ช่ัวโมงการทํางาน
ของโหลด 

1. แสดงผลชั่วโมงการทํางานตามวิธีการในหัวขอ 8.1 
2. เลือกโหลดโดยกดปุม o 
3. กดปุม SET (หลังจากนั้นทันทีจอแสดงผลดานลางจะ

แสดงสัญลักษณ rST) 
4. กดปุมคางไวจนกระทั่งสญัลักษณ “rST” เริ่มกระพริบ 

และจอแสดงผลดานลางข้ึนแสดงคา 0 
การออกจากการตัง้คา โดยกดปุม CLOCK หรือรอเปนเวลา 30 
วินาที โดยไมตองกดปุมใด 
NOTE: ถากดปุม SET คางไวเปนเวลาภายใน 2 วินาที ตัว
ควบคุมจะกลับไปแสดงผลเปนช่ัวโมงการทํางานของโหลดที่
ถูกเลือก 
 
9. รายการสัญญาณเตือน 
ตัวคอนโทรลจะจํา 20 สัญญาณเตือนลาสุดที่เกิดข้ึนรวมท้ัง
ชวงเวลาที่เกิดสัญญาณเตือน 
เพื่อดูรหัสของสัญญาณเตือน ใหดูท่ีพารามิเตอร Par.18 Alarm 
list 
9.1 วิธีการดูสัญญาณเตือน 

1. กดปุมo 
2. สัญญาณเตือนลาสุดจะแสดงบนแถวบนของ

จอแสดงผล ขณะที่จอแสดงผลแถวลางจะแสดง
จํานวนของสัญญาณเตือน 

3. กดปุมoอีกครั้ง สัญญาณเตือนอื่นๆ จะแสดง โดยเริ่ม
จากสัญญาณเตือนท่ี เกิดขึ้นลาสุด 

4. เพื่อดูชวงเวลาที่เกิดข้ึนของสัญญาณเตือนใหกดปุม 
SET 
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5. กดปุมo หรือปุม SET อีกครั้งสัญญาณเตือนถัดไป
จะแสดงบนจอแสดงผล 

 
การลบสัญญาณเตือน 

1. เขาสูรายการสัญญาณเตือน 
2. เพื่อท่ีจะลบสัญญาณเตือนท่ีแสดงอยูใหกดปุม “SET” 

จนกระทั้งสัญลักษณ “rST” แสดงอยูบนจอแสดงผล
แถวลาง 

NOTE: สัญญาณเตือนท่ีกําลังเกิดข้ึนจะไมสามารถลบออก
ได 
3. เพื่อจะลบสัญญาณเตือนท้ังหมดในรายการสัญญาณ

เตือน ใหกดปุม “SET” คางไวเปนเวลา 10 วินาที 
 
10. วิธีการโปรแกรมโดยใช “HOT KEY” 
10.1 วิธกีารโปรแกรม hot key จากเครื่องมือ (Upload) 

1. โปรแกรมตัวควบคุมกับปุมกดดานหนา 
2. เมื่อตัวควบคุมเปด ใหเสียบ “Hot Key” และกดปุม 

oขอความ “uPL” จะปรากฏขึ้นตามดวยขอความ 
“End” กระพรบิ 

3. กดปุม “SET” ขอความ End จะหยุดกระพรบิ 
4. ปดไฟท่ีตัวอุปกรณ ถอด “Hot Key” ออก จากนั้นเปด

อีกครั้ง 
NOTE: ขอความ “Err” จะแสดง เมื่อการโปรแกรมไมสําเร็จ 
ในกรณีนี้ใหกดปุมoอีกครั้ง ถาตองการจะ UPLOAD  
ใหมอีกครั้ง หรอืถอด “Hot key” เพื่อยกเลิกการทํางาน 
10.2 วิธีการโปรแกรมเครื่องมอืโดยใช Hot Key (Nload) 

1. ปดตัวควบคุม 
2. เสียบ “Hot Key” เขาที่หัวรับ 5 ขา จากนั้นเปดตัว

คอนโทรล 
3. รายการพารามิเตอรจะถูกดาวนโหลดลงไปในตัว

คอนโทรลโดยอัตโนมัติ ขอความ “doL” จะกระพริบ
ตามดวยขอความ “End” กระพริบ 

4. หลังจากนั้น 10 วินาที อุปกรณจะเริ่มทํางานใหมดวย
พารามิเตอรใหม 

5. ถอด “Hot Key” ออก 
NOTE: ขอความ “Err” จะแสดง เมื่อการโปรแกรมไมสําเร็จ 
ในกรณีท่ีปดตัวคอนโทรลและเปดข้ึนใหม ถาตองการเริ่มตน
การดาวนโหลดใหมอีกครั้ง หรือถอด “Hot key” เพื่อยกเลิกการ
ทํางาน 
 
ตัวคอนโทรลสามารถ UPLOAD หรือ NLOAD รายการ
พารามิเตอรจากหนวยความจาํภายใน E2 ไปท่ี “Hot Key” หรือ
ในทางตรงกันขาม 
 
 

11. การล็อกปุมกด 
11.1 วิธกีารลอ็กปุมกด 

1. กดปุม o และn คางไว 3  วินาที 
2. ขอความ “POF” จะปรากฏขึ้นและ

ปุมกดจะถูกล็อก จากจุดนี้จะ
สามารถทําไดเพียงการดูคาอณุหภูมิ

ท่ีต้ังไว หรือเขาสูรายการ HACCP 
11.2 วิธีการปลดล็อกปุมกด 
กดปุม o และn คางไว 3  วินาที ขอความกระพริบ “POn” 
จะปรากฏขึ้น 
12. รายการพารามิเตอร 
12.1 การติดต้ังงาน และชนิดของการควบคุม 
oA1, oA2, oA3, oA4, oA5 การปรับต้ังคาสัญญาณเอาทพุท 1-5: 
ดวยความหมายของพารามิเตอรเหลานี้งานสามารถติดต้ังตาม
จํานวน และชนิดของคอมเพรสเซอร และ/หรอื พัดลม และ
จํานวนสเต็ปของแตละตัว 
 รีเลยแตละตัวตามการติดต้ังของพารามิเตอร oA(i) สามารถ
ทํางานเปน: 
- คอมเพรสเซอร: oAi = cPr 
- สเต็ป: oAi = StP 
- พัดลม: oAi = Fan 
- สัญญาณเตือน: oAi = ALr 
- ไมถูกใชงาน: oAi = nu 
NOTE: คา “Lin” ท่ีถูกแสดงตองไมถูกใช 
การปรับต้ังคาสัญญาณ oA1-oA4 2 ชนิดของงานความจะถูก
ระบุ 

ชุดที่มีคอมเพรสเซอรอยางเดยีว: ทุกตัวของ oA(i) แตกตาง
จากพัดลม 
ชุดที่มีพัดลมอยางเดยีว: ทุกตัวของ oA(i) แตกตางจาก CPr 
ของ StP 

 
การปรับต้ังคาคอมเพรสเซอร 
สําหรับคอมเพรสเซอรแบบสเต็ป เอาทพุทของคอมเพรสเซอรมี
การตั้งคากอนเอาทพุทของสเต็ป 
ตัวอยางเชน: คอมเพรสเซอรแบบ 3 สเต็ป: oA1 = cPr, oA2 
=StP, oA2 =StP 
ถา oAi ต้ังคาเปนสเต็ปโดยไมไดต้ังคา oAi กอนหนาเปน cPr 
การปรับต้ังคาสัญญาณเตือน “CStP” จะถูกกระตุน 
 
ถาคอมเพรสเซอรท่ีมีความสามารถในการทํางานตางกันถูกใช 
(CtyP=dPo) พารามิเตอร oAi ทุกตัวตองภูกปรับตั้งคาเปน cPr 
(คอมเพรสเซอร) อีกนัยหนึง่คือ การปรับต้ังคาสัญญาณเตือน 
“CStP” จะถูกกระตุน 
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ชุดที่มีพัดลมอยางเดยีว 
ถาตัวคอนโทรลถูกใชสําหรับพัดลม oAi ท้ังหมดตองถูกต้ังคา
เปน FAn หรือ “nu” ถาไมไดใช 
CtyP: ชนิดของคอมเพรสเซอร: ต้ังคาวาคอมเพรสเซอรมี
แหลงจายไฟเดยีวกัน (Homogeneous) หรือไม 
dPo = คอมเพรสเซอรท่ีมีความสามารถในการทํางานตางกัน: 
ในกรณีนี้การควบคุมเปนแบบ Neutral Zone 
StP = เปนแบบเดียวกัน: การควบคุมสามารถเปนแบบ Neutral 
Zone หรือ Proportional Band 
Scr = ไมมีการต้ังคา 
StPP: ขั้วเอาทพุทของวาลว: ข้ัวของเอาทพุทสําหรับความจุ
วาลว มันระบุข้ันของความสัมพันธของรีเลยกบัความจุวาลว 
(เฉพาะสําหรับแบบ Homogeneous และคอมเพรสเซอรแบบส
เต็ป) 
oP = ใชงานวาลวกับหนาสัมผัสแบบเปด 
cL = ใชงานวาลวกับหนาสัมผัสแบบปด 
 
PC1 ..PC5 แหลงจายไฟของคอมเพรสเซอร 1...5: สําหรับตั้งคา
แหลงจายไฟของคอมเพรสเซอรเด่ียว หาไดเฉพาะถา CtyP = 
dPo แหลงจายไฟถูกกําหนดโดยคา (ต้ังแต 1-255) อัตราสวน
ความจุของคอมเพรสเซอรเดี่ยว 
ตัวอยางเชน คอมเพรสเซอร 3 ตัวมีความจุดังนี้ 10, 20, 40 
แรงมา พารามิเตอรจะถูกต้ังคาดังนี้: PC1=10, PC2=20, PC3=40 
 
FtyP: ชนิดของฟรีออน: ต้ังคาชนิดของฟรีออนที่ใชกับ
เครื่องจักร 
r22 = R22; r404 = R404A; 507= R507; 134= 134; r717= 
R717 (แอมโมเนีย) 
rTy: ชนิดของการควบคุม (ดู par.13 ชนิดของการควบคุม) 
db = neutral zone   
Pb = proportional band 
rot การกระตุน: ชนิดของลําดบั 
yes = แบบสลับการทํางาน: อัลกอริทึมนี้แบงเวลาการทํางาน
ระหวางโหลดหลายๆตัว เพื่อจะทําใหแนใจวาทํางานกัน
ตลอดเวลา 
no = ลําดับคงที่: คอมเพรสเซอรถูกใชงาน และไมถูกใชงานใน
ลําดับท่ีคงท่ี: เชน ลําดับแรก, ลําดับท่ี 2 
12.2 การปรับต้ังคาหัววัด 
12.2.1 การปรับต้ังคาหัววัด 
Pbc: การต้ังคาหัววัดที่ 1  Cur = หัววัด 4-20 mA ; ntc = หัววัด 
NTC; Ptc = หวัวัด PTC 
PA04: การปรับต้ังคาการอานของหัววัดที่1 (ใชเมื่อต้ังคา 
Pbc2=Cur) 
ซ่ึงจะมีปรับใหตรงกับสัญญาณอินพุทท่ีจุด 4mA (0-31bar หรือ 
0-450 PSI หรือ 0-3100KPA) 

คําเตือน: การต้ังคาไวท่ีความดันสมบูรณ ถาทรานดิวเซอรวัด
ความดันแบบสัมพันธเพิ่มข้ึน 1 บาร 
ตัวอยางเชน PP11 ทรานดิวเซอรวัดความดันสัมพันธ ชวง -0.5-
12.0 บาร PA=0.5(-0.5+1); PA20=12.0(11+1) 
PP30 ทรานดิวเซอรวัดความดันสัมพันธ ชวง 0-30 บาร 
PA04=1; PA20=31 
PA20: การปรับต้ังคาการอานของหัววัดที1่ ซ่ึงจะมีปรับใหตรง
กับสัญญาณอินพุทท่ีจุด 20mA(0-31bar หรือ 0-450  
PSI  หรือ 0-3100KPA)  ดูคําเตือนไดท่ีพารามิเตอร PA04 
CAL: การปรับเทียบหัววัดท่ี1: ใหไดมาตรฐาน (-12.0 – 
12.0bar; -12.0-12.0°C หรือ -20-20 PSI/°F) 
12.3 การปรับต้ังคาอินพุทอื่นๆ 
i1C การเลอืกข้ัวการทาํงานของสัญญาณดิจิตอลอินพุท(ข้ัวตอ 
3-4) 
oP: สัญญาณดิจิตอลอินพุททํางานเมื่อหนาสมัผัสเปด 
 cL: สัญญาณดิจิตอลอินพุททํางานเมื่อหนาสมัผัสปด 
 
i1F การเลือกโหมดการทํางานของสัญญาณดิจิตอลอินพุท
(ข้ัวตอ 3-4) 
ES=โหมดประหยัดพลังงาน; oFF=ปดตัวคอนโทรล; LLi=
สัญญาณเตือนระดับของเหลว 
did ต้ังคาหนวงเวลาสําหรับสัญญาณดิจิตอลอินพุท: (จะ
สามารถใชงานไดเมื่อ i1F=LL) 0-255 นาที 
ALIP: การเลือกข้ัวการทํางานของสัญญาณเตือนสําหรับ
คอมเพรสเซอรและพัดลม 
oP: สัญญาณเตือนทํางานเมื่อหนาสัมผัสเปด 
 cL: สัญญาณเตือนทํางานเมื่อหนาสัมผัสปด 
ALMr การต้ังคาใหสามารถตั้งคาการทํางานสถานะของ
สัญญาณเตือนใหมไดดวยการกดปุม 
no = ใหทําการแกไขสถานะของสัญญาณเตือนโดยอัตโนมัติ: 
การควบคุมจะเริ่มตนใหมเมื่อสัญญาณเตือนหายไป 
yES = ใหทําการแกไขสถานะของสัญญาณเตือนดวยตวัเอง
สําหรับสัญญาณเตือนของคอมเพรสเซอร และพัดลม สามารถดู
ไดจากหัวขอท่ี 18.1.3 
12.4 การแสดงผล และหนวยการวัด 
dEU: ต้ังคามาตรฐานสําหรับหนวยในการแสดงผล (bar=bar; 
°C=°C, PSI=PSI; °F=°F) 
NOTE1: พารามิเตอร dEU สามารถตั้งคาในวัดสําหรับคาอื่น
เชน Set Point และ CAL, FCAL, Pbd, ESC, LSE, HSE, Pb, 
ESF, HSF, LAL, HA, LAF, HAF 
NOTE2: คอนโทรลสามารถที่จะแปลงคาของเชน Set Point 
และ CAL, FCAL, Pbd, ESC, LSE, HSE, Pb, ESF, HSF, LAL, 
HA, LAF, HAF ในหนวยที่กําหนดไวในพารามิเตอร dEU โดย
อัตโนมัติ แตเพื่อความแนนอนหลังจากมีการปรับคาพารามิเตอร 
ควรตรวจสอบคา Set Point และพารามิเตอรท่ีกลาวมาอีกครั้ง 
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rES แสดงความละเอียดของ °C และ bar (in = จํานวนเต็ม; dE 
= แสดงหนวยทศนิยม) 
rELP การแสดงผลของความดัน: AbS = ความดันแบบสมบูรณ
; rEL = ความดันแบบสัมพันธ 
NOTE: ในกรณีท่ีแสดงผลความดัน คา Set Point และ
พารามิเตอรตอไปนี้ HSE, LSF และ HSF จะลดลงไป 1.0 bar 
หรือ 14 PSI โดยอัตโนมัติ 
12.5 การควบคุมคอมเพรสเซอร 
Pbd: การต้ังชวงของ Proportional band หรือ neutral zone 
(0.10-5.00 bar/0.5-30°C หรอื 1-80 PSI/1-50°F) 
ชวงนี้จะเปรียบเทียบใหสมดุลกับคา Set Point กับ คาสูงสุดหรือ
ตํ่าสุดโดย set+Pbd/2..set-Pbd/2 หนวยวัดข้ึนกับพารามิเตอร 
dEU 
ESC คาสําหรับโหมดประหยัดพลังงานของคอมเพรสเซอร: (-
20 – 20 bar; -50 – 50°C) ต้ังคาเพื่อทําการเพิ่มคา Set Point ของ
คอมเพรสเซอร 
onon: เวลาที่นอยท่ีสุดในการเปดเคร่ืองคอมเพรสเซอรเคร่ือง
เดียวกัน (0-255 นาที) 
oFon: เวลาที่นอยท่ีสุดในการปดแลวเปดคอมเพรสเซอรใหมอีก
คร้ัง (0-255 นาที)   
Note: โดยปรกติ ononจะมากกวาคา oFon 
don: คาหนวงเวลาในการทํางานระหวางคอมเพรสเซอร 2 ตัว 
(0-99.5 นาที; res10s) 
doF: คาหนวงเวลาในการปดคอมเพรสเซอร 2 ตัว (0-99.5 นาที; 
res10s) 
donF: คาเวลาที่นอยท่ีสดุของสเตจที่จะทํางานในเวลาที่เปด
เคร่ือง (0-99.5 นาที; res10s) 
FdLy: .”don” หนวงเวลาเม่ือมีการเรียกใชงาน ถาใชงานการ
เปลี่ยนแปลงสเต็ปจะถูกหนวงเวลาไปตามพารามิเตอร “don” 
เมื่อมีการเรยีกใชงาน (no = ไมใชงาน“don” ; yes = ใชงาน
“don” ) 
FdLF “doF” หนวงเวลาเมื่อมีการปดเครื่อง ถาใชงานคาหนวง
เวลาตามพารามิเตอร”doF” จะหนวงระหวางเมื่อมีการส่ังใหปด
เครื่องกับการปดเครื่องจริง (no = ไมใชงาน“doF”; yes = ใชงาน
“doF”) 
odo:  หนวงเวลาการควบคุมเม่ือมีการเริ่มตนทํางาน: (0-255s) 
เมื่อมีการเปดเครื่องคอนโทรลจะเริ่มทําการควบคุมเมื่อผานเวลา
ท่ีหนวงตามที่ต้ังไว 
LSE: คาตํ่าสุดของ Set Point: หนวยการวัดจะข้ึนกับ
คาพารามิเตอร dEU ถาต้ังคาตํ่าสุดของ Set Point ท่ีสามารถให
ปรับไดไว ผูใชจะไมสามารถมาปรับคาใหตํ่ากวาคานี้ได 
HSE: คาสูงสุดของ Set Point: หนวยการวัดจะขึ้นกับ
คาพารามิเตอร dEU ถาต้ังคาสูงสุดของ Set Point ท่ีสามารถให
ปรับไดไว ผูใชจะไมสามารถมาปรับคาใหสูงกวาคานี้ได 
 

12.6 การควบคุมพัดลม 
Pb ความกวางของชวง Proportional band (00.10-5.00 
bar/0.5-30°C หรือ 1-80 PSI/1-50°F) 
ต้ังคาพารามิเตอร dEU และคา Set Point สําหรับพัดลมกอนที่
จะทําการต้ังคานี้ 
คาชวงนี้จะทําการเปรียบเทียบเพื่อความสมดุลระหวางคา Set 
Point กับคาสูงสุดหรือตํ่าสุดคือ set+Pb/2…set-Pb/2 โดยที่คา
หนวยในการวดัขึ้นกับคา dEU 
ESF คาสําหรับใชในโหมดประหยัดพลังงาน: (-20 – 20 bar;-50 
-50°C) คานี้จะทําการเพิ่มคา Set Point ของพัดลมเมื่อมีการใช
โหมดประหยัดพลังงาน 
Fon: คาหนวงเวลาในการทํางานระหวางพัดลม 2 ตัว (0-255
วินาที) 
FoF: คาหนวงเวลาในการปดพัดลม 2 ตัว (0-255 วินาที) 
HSF คาสําหรับใชในโหมดประหยัดพลังงาน: (-20 – 20bar;-50 
-50°C) คานี้จะทําการเพิ่มคา Set Point ของพัดลมเมื่อมีการใช
โหมดประหยัดพลังงาน 
12.7 สัญญาณเตือนสําหรับสวนของคอมเพรสเซอรPAo: 
สัญญาณเตอืนของหัววัดเมื่อเร่ิมการทํางาน ซ่ึงเมื่อเปดการ
ทํางานของตัวคอนโทรล และกอนท่ีจะมีการสงสัญญาณเตือน
เก่ียวกับหัววัด โดยท่ีเวลาชวงนี้ถาอุณหภูมิหรือความดันไมได
ตามที่กําหนด คอมเพรสเซอรทุกตัวจะทํางานหมด 
LAL: ต้ังคาสัญญาณเตือนความดันตํ่า (อุณหภูมิ) ดาน
คอมเพรสเซอร:โดยหนวยท่ีวัดข้ึนกับพารามิเตอร dEU ซ่ึงคานี้
จะนําไปลบกับคา Set Point โดยเมื่อคาท่ีวัดไดไปถึงจุดท่ี set-
LAL สัญญาณเตือน A03C จะแสดง 
HAL: ต้ังคาสัญญาณเตือนความดันสูง (อุณหภูมิ) ดาน
คอมเพรสเซอร: โดยหนวยท่ีวดัขึ้นกับพารามิเตอร dEU ซ่ึงคานี้
จะนําไปลบกับคา Set Point โดยเมื่อคาท่ีวัดไดไปถึงจุดท่ี set-
HAL สัญญาณเตือน A04C จะแสดง 
tAo: คาหนวงเวลาสัญญาณเตือนความดัน(อณุหภูมิ) สูงและตํ่า: 
ดานคอมเพรสเซอร (0-255 นาที) หนวงเวลาในการสงสัญญาณ
เตือนออกไปเมือ่พบวามีสัญญาณเตือน 
Ser: การบํารงุรักษา: (1-9990ชม., res10h) ต้ังจํานวนช่ัวโมง
กําหนดในการบํารุงรักษาเครื่อง โดยเมือ่จํานวนช่ัวโมงครบจะมี
สัญญาณเตือน “A14” แสดงขึ้นมา 
SPr: จํานวนสเต็ปทํางานเมื่อมกีารพบหัววัดเสียหาย (0-จํานวน
คอมเพรสเซอร) 
PoPr: ความจุท่ีตองการเมื่อมีการพบหัววัดเสียหาย (0-100%) 
จะใชเมื่อ CtyP=dPo 
12.8 สัญญาณเตือนสําหรับสวนพัดลม 
LAF: ต้ังคาสัญญาณเตือนความดันตํ่า ดานพัดลม: โดยหนวยท่ี
วัดขึ้นกับพารามิเตอร dEU ซ่ึงคานี้จะนําไปลบกับคา Set Point 
โดยเมื่อคาท่ีวัดไดไปถึงจุดท่ี set-LAF สัญญาณเตือน LA2 จะ
แสดง 
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HAF: ต้ังคาสัญญาณเตือนความดันสูง ดานพัดลม: โดยหนวยท่ี
วัดขึ้นกับพารามิเตอร dEU ซ่ึงคานี้จะนําไปลบกับคา Set Point 
โดยเมื่อคาท่ีวัดไดไปถึงจุดท่ี set-HAF สัญญาณเตือน HA2 จะ
แสดง 
AFd: คาหนวงเวลาสัญญาณเตือนความดันสูง และตํ่า ดานพัด
ลม: (0-255 นาที) หนวงเวลาในการสงสัญญาณเตือนออกไป
เมื่อพบวามีสัญญาณเตือน 
FPr: จํานวนพัดลมที่ทํางานเมือ่มีการพบหัววัดเสียหาย (0-
จํานวนพัดลม) 
 
12.9 อื่นๆ 
tbA การปดเสียงสัญญาณเตือน: โดยกดปุมที่หนาคอนโทรลปุม
ใดปุมหนึ่ง no=รีเลยสัญญาณเตือนทํางานตอไป; yes=รีเลย
สัญญาณเตือนจะถูกปดเมือ่มีการกดปุม 
oFF การเปด/ปด เคร่ืองจากการกดคียบอรด: (no = ปดการใช
งาน; yES = เปดการใชงาน) อนุญาตใหมีการเปดหรือปดเครื่อง
ไดโดยการกดที่ปุมหนาคอนโทรล โดยกดปุม SET คางไว 4 
วินาที 
Ad1: address ของคอมเพรสเซอร  
(1-247) สําหรบัการใชระบบ Monitoring 
Ad2: address ของพัดลม (1-247) สําหรับการใชระบบ 
Monitoring 
rEL เวอรช่ันของโปรแกรมคอนโทรล สําหรับใชภายนอก 
Ptb รหัสของตารางพารามิเตอร: สามารถอานไดอยางเดียว 
Pr2 เขาสูรายการที่ปองกันดวยรหัสรักษาความปลอดภัย 
 
13. ชนิดของการควบคุม 
13.1 Dead Band สําหรับคอมเพรสเซอร 
การปรับต้ังนี้ใชสําหรับคอมเพรสเซอรเทานั้น  การคุมแบบ 
neutral zone( Pbd) คือการเปรียบเทียบความสมดุลระหวางคา 
Set Point กับ คาสูงสุดและต่ําสุด: set+Pbd/2 … set-Pbd/2 ถา
ความดัน(อุณหภูมิ) อยูภายในชวงท่ีกําหนด  คอนโทรลจะดแูล
เรื่องจํานวนโหลดท่ีใชงานใหเทาเดิมโดยการเปดและปด โดยท่ี
เปลี่ยนแปลงสิ่งอื่น 
เมื่อคาความดัน(อุณหภูมิ) ออกไปนอกชวงท่ีกําหนด การ
ควบคุมจะเริ่มเกิดข้ึน ถาความดันมากกวาคา SET+Pbd/2 โหลด
จะถูกใชงานโดยการตัวกําหนดจากพารามิเตอร don และ doF 
โหลดจะถูกเปดถาเพียงคาเวลาที่ปลอดภัยนั้นหมดไปตาม
พารามิเตอร onon, oFon, donF 
การควบคุมจะหยุดเมื่อความดนักลับไปอยูในชวงที่กําหนด 
 
โดยตัวอยางตอไปนี้จะอธิบายถึงการปรับต้ังคาใน Neutral zone 
สําหรับ คอมเพรสเซอรแบบ homogeneous ท่ีมี 1 สเต็ป แลว คา
เวลาปลอดภยั onon, oFon, donF ไมพิจารณาถึง โดยการควบคุม
ตามจริงนั้นโหลดจะเปดหรือปดจะเกิดข้ึนกับเวลาพวกนี ้

ตัวอยาง  การควบคุมแบบ Dead band คอมเพรสเซอรท่ีความ
จุดเดยีวกันโดยแตละตัวมี 1 สเต็ป 
 oA1 = cPr; oA2 = cPr; oA3 = cPr; oA4 = nu; oA5 = nu 
จํานวนของคอมเพรสเซอร 
CtyP= SPo ชนิดของคอมเพรสเซอรแบบ homogenous 
Rty = db การควบคุมแบบ dead band 
Sty = yes มีการสับเปลี่ยนใชงานคอมเพรสเซอร 
FdLy = no “don” ไมตองหนวงเวลาเมื่อมีการเรียกใชหลังจาก
สภาพคงที่ 
dLF = no “doF” ไมตองหนวงเวลาเมื่อมีการเรียกใชหลังจาก
สภาพคงที่ 
 

Set

C3

Compressor
Status

Time

Pressure

On

C2 On

C1 On

Compressor inserction area

neutral zone

don

doF

don

doF
doF

don

Delay
functioning Time

Time

Set + (Pbd/2)

Set - (Pbd/2)
Compressor disconnection area

 
 
13.2 การควบคุมแบบ Proportional Band สําหรับ
คอมเพรสเซอรและพัดลม 
การควบคุมสามารถแบงออกไดเปนหลายสวนตามแตละสเตจ
ข้ึนกับสูตรตอไปนี้ 
 
#step= oAi = CPr หรอื StP (จํานวนของคอมเพรสเซอรหรือส
เต็ป) 
จํานวนของสเตจที่จะใชงานจะแบงตามสัดสวนกับคาของ
สัญญาณอินพุท เมื่อคาอุณหภูมิ ณ ตอนนั้น ออกไปจากชวงท่ี 
Set Point และชวงท่ีกําหนด คอมเพรสเซอรจะทํางาน และจะ
หยุดไปเมื่อคากลับไปใกลเคียงกับ Set Point 
ในกรณีนี้ถาความดันมากกวาชวงท่ีควบคุม คอมเพรสเซอรทุก
ตัวจะเปดทํางาน ถาความดัน(อุณหภูมิ) ต่ํากวาชวงท่ีควบคุม 
คอมเพรสเซอรจะหยุดทํางาน  โดยท่ัวไปการควบคุมการหนวง
เวลาตางและเวลาความปลอดภัยจะมีผลดวย 
การควบคุมท่ีข้ึนอยูกับจํานวนชั่วโมงที่ทํางาน 
การคํานวณการเปดและปดของโหลดนั้นจะข้ึนอยูกับชั่วโมง
การทํางานของแตละโหลด โดยในกรณีนี้จํานวนช่ัวโมงจะ
สมดุลกัน 
 
ตัวอยาง 
oA1 = cPr; oA2 = cPr; oA3 = cPr; 
oA = cPr: 4 คอมเพรสเซอร 
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CtyP =  SPo ชนิดของคอมเพรสเซอรแบบ homogenous 
Rty = Pb การควบคุมแบบ dead band 
Sty = yES มีการสับเปลี่ยนใชงานคอมเพรสเซอร 
FdLy=no “don” ไมตองหนวงเวลาเมื่อมีการเรียกใชหลังจาก
สภาพคงที่ 
dLF=no “doF” ไมตองหนวงเวลาเมื่อมีการเรยีกใชหลังจาก
สภาพคงที่ 

C1

C2

C3

C4

SET

Set+Pbd/2

Set-Pbd/2

ZIC

Set+Pbd/4

Set-Pbd/4

don

doF

ALL LOADS ON

ALL LOADS OFF

 
ในสวนท่ีไฮไลทของภาพนี้  เวลาของ doF: โหลดจะปดตามจริง
เมื่อ doF หมดไป 
 
14. การติดต้ังและประกอบ 
อุปกรณเปนแบบยึดติดกับแผง ในชองเจาะขนาด 29x71 มม. 
และยึดโดยใชตัวล็อกพิเศษที่ใหมา  
เพื่อใหปองกันไดตามมาตรฐาน IP65 แนะนําใหใชปะเก็นยาง
ดานหนา (mod. RG-C) ดังท่ีแสดงในรูป 
ชวงอุณหภูมิใชงานที่อุปกรณยอมรับได คือ 0-60 °C  
หลีกเลี่ยงการติดต้ังในสถานที่ท่ีมีการสั่นสะเทือน มีแกสท่ีมี
ฤทธิ์กัดกรอน มีความช้ืน และฝุนละอองสงู หากติดต้ังในตูทึบ
ควรมีชองระบายความรอน  

 
 
 

   

 
 
15. การตอทางไฟฟา 
ข้ัวตอตางๆ ของอุปกรณเปนแบบบล็อกขันเกลียวกับสายไฟ
ขนาดไมเกิน 2.5 mm2  
ตรวจสอบขอมูลแหลงจายไฟกอนตอสายไฟ 
แยกสายหัววัดอุณหภูมิออกจากสายไฟเลีย้ง สายเอาทพุทตางๆ 
และสายไฟแรงสูง หามตอรีเลยเอาทพุทไปใชกับโหลดที่ใช
กระแสไฟฟาเกินคาท่ีระบุไว หากจําเปนใหนําไปตอพวงรีเลย
ภายนอกที่รับกระแสไฟฟาไดมากกวา 
15.1 การตอหัววัด 
หัววัดความดัน (4-20 mA): ใหตอตามข้ัวท่ีกําหนด และ
ระมัดระวังในการตอเขาข้ัวเพราะอาจจะเปนสาเหตุทําใหเกิด
การลัดวงจร และเพื่อปองกันการเกิดสัญญาณรบกวนเขาสู
ระบบควรใชสายชิลดในการตอ 
หัววัดอณุหภูมิ: แนะนําใหติดต้ังหัววัดอุณหภมูิหางจากกระแส
ลมเย็นโดยตรง เพื่อใหสามารถวัดอุณหภูมิเฉลีย่ของหองได
อยางถูกตอง  
 
16. การติดตอผานทางสัญญาณ RS485 
การติดตอผานทางสัญญาณ RS485 นั้นสามารถทําไดโดยการใช
สายชิลด 2 สาย ตอเขาสูตัวคอนโทรล โดยผานทางการใช
โปรโตคอลสือ่สาร ModBUS-RTU และสามารถใชกับ XJ500 
ได 
คอนโทรลจะมี Address 2 ตัว โดยท่ีตัวแรกคอื Ad1 ใชสําหรับ
สวนของคอมเพรสเซอรสวน Ad2 ใชสําหรับสวนของพัดลม 
เพ่ือความสมบูรณในการใชงานควรที่จะกําหนดคาทั้งสองตัวให
ตางกัน 
ถาต้ังคา Ad2 ใหเหมอืนกับAd1 สถานะของพัดลมจะไมถูก
นําไปแสดงและไมสามารถใชงานไดกับระบบ Monitoring 
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17. ขอมูลทางเทคนิค 
Housing: Self extinguishing ABS. 
Case: Front panel 32x74 mm, depth 60mm (“C” format);  
Mounting : “C” format panel mounting in a 29x71 mm panel 
cut-out  
Protection: IP65. 
Frontal protection: IP65 with frontal gasket mod RG-C 
model. 
Connections: Removable terminal block 12 and 14 ways;  
Power supply: 12Vac/dc ± 10%, 24Vac/dc ± 10%, 50-60Hz.  
Power absorption: 5VA max. 
Display: 3 digits red led and 4 digit orange led.   
Inputs: 1 NTC probes, or 1 PTC probes and 1 4..20mA 
transducer. 
Digital inputs: 5 free voltage 
Relay outputs: 5 relay SPST 8(3)A, 250Vac 
Serial output: TTL standard  
Communication protocol: Modbus - RTU 
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 range: NTC probe: -40÷110°C. 
Resolution: 0, 1 °C or 1°C; Accuracy (ambient temp. 25°C):  
±0, 7 °C ±1 digit 
 
18. สัญญาณเตือน 
โดยปกติสัญญาณเตือนสามารถสงสัญญาณออกไดตามตอไปนี ้
1. ไปสั่งงานทางเอาทพุทของสัญญาณเตือน 0-12 V 
2. สงสัญญาณเตือนแบบมีเสียง 
3. ขอความแสดง 
4. เก็บบันทึกสัญญาณเตือนไวในตัวคอนโทรล 
18.1  ชนิดของสัญญาณเตือน และการจัดการ 
18.1.1  A12: สัญญาณเตือนการปรับต้ังคา 
คอนโทรลจะตรวจสอบการตั้งคาอีกครั้งหลังจากมีการ
เปลี่ยนแปลงตามตอไปนี ้
OA1-OA4 การปรับคาเอาทพุท 1-4 
CtyP ชนิดของคอมเพรสเซอร 
เมื่อพารามิเตอรเหลานี้มีการต้ังคาท่ีผิดไป สัญญาณเตือนจะ
แสดง 

โดยขอความ A12 จะแสดงในบรรทัดบน สวนบรรทัดลางจะ
แสดงชนิดของพารามิเตอรท่ีต้ังคาผิด โดยจะแสดงตามคาตาราง
ขางลาง 
ขอความ ความหมาย ขอความทํา 
nLod จํานวนโหลดที่ตั้งสูงเกิน

กวาที่ตวัคอนโทรลมี 
- ตรวจสอบพารามิเตอร oAi ซึ่ง
จะตองมีคาเทากับหรือนอยกวา
จํานวนรีเลยของคอนโทรล 

cStP การตั้งคาของโหลด
(สเต็ป) ผดิ 

- รีเลย oA(i) ถูกตัง้เปน
คอมเพรสเซอร โดยที่รีเลยกอน
หนานั้น oA(i-1)  ไมไดตั้งเปน
คอมเพรสเซอร  oA1=StP 

FAP2 หัววัดที2่ ไมสามารถ
เรียกใชงานไดสําหรับ
การควบคุมพดัลม 

- รีเลยถูกต้ังคาเปน
คอมเพรสเซอร (oAi = CPr) บาง
ตัวอาจถูกต้ังคาเปน (oAi = Fan) 
การตั้งคาทั้งหมดของ oAi เปน
คอมเพรสเซอรหรือพัดลม 

CSP2 หัววัดที ่2 ไมสามารถ
เรียกใชงานไดสําหรับ
การควบคุม
คอมเพรสเซอรแบบสกร ู

- ตรวจสอบ CtyP และตั้งคาอื่น
ที่ไมใช Scr 

 
18.1.2 EA1-EA4 สัญญาณเตือนความปลอดภัยของ
คอมเพรสเซอรและพัดลม 
การเช่ือมตอ 
คําเตือน: ข้ัวตอนี้ตองใชการเชือ่มตอท่ีไมมีไฟเลี้ยงเทานั้น 
ข้ัวตอ (6-11, 7-11, 8-11, 9-11) สามารถใชงานไดข้ึนกับจํานวน
ของโหลด การปองกันใหกับคอมเพรสเซอรและพัดลมจะตอมา
ทางอินพุทนี้ โดยถามีการใชงานการปองกันนี้ (เชน สําหรับการ
รั่วของน้ํามันหรือความรอนสงู) โหลดที่มีสวนถึงกันจะถูกปด 
พารามิเตอร 
ALIP: จะเกิดข้ึนเมื่อสัญญาณอินพุทมีการทํางานโดยการปด
หนาสัมผัส (ALIP=cL) หรือ การเปด (ALIP=oP) ท่ีข้ัวตอ 
การกระทํา 
ทุกครั้งท่ีมีสัญญาณอินพุท  เอาทพุทท่ีเก่ียวของจะถูกปด 
การแกไข 
การแกไขข้ึนกับพารามิเตอร ALMr 
เมื่อ ALMr = no คอนโทรลจะถูกกลับมาใชการใชทํางานแบบ
มาตรฐานเมื่อไมมีการใชงานอินพุท 
เมื่อ ALMr = yES สามารถที่จะแกไขไดดวยการกดปุมสําหรับ
สัญญาณเตือนของคอมเพรสเซอรและพัดลม โดยการกดปุม N 
คางไว 3 วินาที 
18.1.3 P1: สัญญาณเตือนหัววัดมีปญหา 
สัญญาณเตือนนี้เกิดจากหัววัดท่ี 1 มีความเสียหาย 
พารามิเตอร 
ตามการปรับต้ังคาของตัวคอนโทรลพารามิเตอรตอไปยี้จะถกูใช
งาน: 
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SPr: จํานวนของสเต็ปท่ีถูกใชงานเมื่อมีความผิดพลาดที่หัววดั 
(0-# oAi = cPr หรือ StP) ถู 
PoPr: ความจุท่ีถูกใชงานเมื่อมีความผิดพลาดที่หัววัด (0-255) 
ถูกใชงานเมื่อ CtyP=dPo 
FPr: จํานวนพัดลมที่ถูกใชงานเมื่อมีความผดิพลาดที่หัววัด (0-# 
oAi=Fan) 
การแกไข 
จะกลับมาสูสภาพปรกติเมื่อหัววัดสามารถใชงานได 
18.1.4 HA, LA, HA2, LA2 สัญญาณเตือนความดัน (อุณหภูมิ) 
สูง และตํ่า 
สัญญาณเตือนนี้จะสงออกมาเมื่อคาความดัน(อุณหภูมิ) เกินจาก
ท่ีกําหนดไวโดยพารามเิตอร LAL และ HAL สําหรับ
คอมเพรสเซอรและ LAF-HAF สําหรับพัดลม 
พารามิเตอร tAo และ AFd จะตั้งไวเพื่อหนวงเวลาระหวาง
สัญญาณเตือนกับการสงสัญญาณเตือนออกไป 
การกระทํา 
เปนสัญญาณเตือนมาตรฐาน ไมมีผลตอเอาทพุท 
 
18.2 การปดเสยีงสัญญาณเตือน 
โดยกดปุมใดปุมหนึ่งเพื่อทําการปดเสียงสัญญาณเตือน 
กดปุมคางไวมากกวา 3 วินาที จะเปนการปดรีเลยสําหรับ
สัญญาณเตือน 
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18.3 เงือ่นไขของสัญญาณเตือน 
ขอความ คําอธิบาย สาเหตุ ผลตอเนื่อง การยกเลิก 
P1 หัววัดที่ 1 มีความ

ผิดพลาด 
หัววัดท่ี 1 เสียหายหรือคา
เกิดกวาที่จะวัดได 

- คอมเพรสเซอรจะทํางาน
ตามพารามิเตอร SPr หรอื 
PoPr 

โดยอัตโนมัติ: เมื่อหัววัดมีการแกไข 

EA1 
EA2 
EA3 
EA4 
 

สัญญาณเตือน
ความปลอดภัยของ
โหลด 

สัญญาณอินพุทที่เก่ียวกับ
ความปลอดภัยของ
คอมเพรสเซอร/พัดลมมี
การทํางาน 
NOTE: กับคอมเพรสเซอร
แบบสเต็ป 1อินพุทใชหรับ
สําหรับ1คอมเพรสเซอร 

- โหลดท่ีเกี่ยวของจะถูกปด 
(สําหรับคอมเพรสเซอร
แบบสเต็ป รเีลยท่ีเกี่ยวของ
ท้ังหมดจะยกเลิกการใชงาน) 

การแกไขข้ึนกับพารามิเตอร ALMr 
ถา ALMr=no คอนโทรลจะแกไขกลับไป
ทํางานแบบมาตรฐานเมื่ออินพุทไมมีการใช
งาน 
ถา ALMr=yES การแกไขสําหรับ
คอมเพรสเซอรและพัดลมจะทําไดโดยการ
กดปุม N คางไว 3 วินาที 

LA สัญญาณเตือน
ความดัน
(อุณหภูมิ) ตํ่า
สําหรับ
คอมเพรสเซอร 

คาความดันในสวนทอดูด
หรืออุณหภูมิตํ่ากวาคา 
SET_C-LAL 

- สงสัญญาณเตือนอยางเดยีว โดยอัตโนมัติ: เมื่อคาความดันหรืออุณหภูมิ
เพิ่มข้ึนไปถึงคา (Set_C-LAL+differential)  
(differential=0.3bar หรือ 1 °C) 

LA2 สัญญาณเตือน
ความดัน
(อุณหภูมิ) ตํ่า
สําหรับพัดลม 

คาความดันในสวน 
Condensingหรอือุณหภูมิ 
ตํ่ากวาคา SET_F-LAL 

- สงสัญญาณเตือนอยางเดยีว โดยอัตโนมัติ: เมื่อคาความดันหรืออุณหภูมิ
เพิ่มข้ึนไปถึงคา (Set_F-LAL+differential)  
(differential=0.3bar หรือ 1 °C) 

HA สัญญาณเตือน
ความดัน
(อุณหภูมิ) สูง
สําหรับ
คอมเพรสเซอร 

คาความดันในสวนทอดูด
หรืออุณหภูมิสูงกวาคา 
SET_C-LAL 

- สงสัญญาณเตือนอยางเดยีว โดยอัตโนมัติ: เมื่อคาความดันหรืออุณหภูมิ
เพิ่มข้ึนไปถึงคา (Set_C-HAL+differential)  
(differential=0.3bar หรือ 1 °C) 

HA2 สัญญาณเตือน
ความดัน
(อุณหภูมิ) สูง
สําหรับพัดลม 

คาความดันในสวน 
Condensingหรืออุณหภูมิ
สูงกวาคา SET_F-HAL 

- สงสัญญาณเตือนอยางเดยีว โดยอัตโนมัติ: เมื่อคาความดันหรืออุณหภูมิ
เพิ่มข้ึนไปถึงคา (Set_F-HAL+differential)  
(differential=0.3bar หรือ 1 °C) 

A5 สัญญาณเตือน
ระดับของเหลว 

อินพุทมีการทํางาน - สงสัญญาณเตือนอยางเดยีว โดยอัตโนมัติ: เมื่ออินพุทยกเลกิการทํางาน 

A14 สัญญาณเตือนใน
การบํารงุรักษา
โหลด 

จํานวนช่ัวโมงในการ
ทํางานของโหลดเทากับคา 
พารามิเตอร SEr 

- สงสัญญาณเตือนอยางเดยีว โดยการกดปุม: โดยการยกเลิกจํานวน
ช่ัวโมงการทํางานของคอมเพรสเซอร 
(ดูจาก par.8 จํานวนชั่วโมงการทํางานของ
โหลด) 
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19. Wiring connections 
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Input
 4÷20mA  

การตอหัววัด: 
PP11/PP30: น้ําตาล (5), ขาว (4) 
PTC/NTC: 3-4 
 
20. คามาตรฐานจากโรงงาน 
Name °C °F bar PSI Level Description Range 
SEtc -18,0 0 2,3 33 -- Set Point สําหรับคอมเพรสเซอร LSE ÷ HSE 
SEtF 35,0 95 15,1 220 -- Set Point สําหรับพัดลม LSF ÷ HSF 
oA1 CPr CPr CPr CPr Pr2 ตั้งคาสําหรับเอาทพุทที่ 1 CPr(0) - FAn(1) - StP(2) - ALr(3) - LIn(4) - nu(5) 
oA2 CPr CPr CPr CPr Pr2 ตั้งคาสําหรับเอาทพุทที่ 2 CPr(0) - FAn(1) - StP(2) - ALr(3) - LIn(4) - nu(5) 
oA3 CPr CPr CPr CPr Pr2 ตั้งคาสําหรับเอาทพุทที่ 3 CPr(0) - FAn(1) - StP(2) - ALr(3) - LIn(4) - nu(5) 
oA4 FAN FAN FAN FAN Pr2 ตั้งคาสําหรับเอาทพุทที่ 4 CPr(0) - FAn(1) - StP(2) - ALr(3) - LIn(4) - nu(5) 
ctYP SPo SPo SPo SPo Pr2 ชนิดของคอมเพรสเซอร  SPo(0) - dPo(1) - Scr(2) 
StP CL CL CL CL Pr2 เลอืกชนิดขัว้ตอของวาลว OP(0) - CL(1) 
Pc1 20 20 20 20 Pr2 กําลังไฟของคอมเพรสเซอรที่1 0 ÷ 255 
Pc2 20 20 20 20 Pr2 กําลังไฟของคอมเพรสเซอรที2่ 0 ÷ 255 
Pc3 20 20 20 20 Pr2 กําลังไฟของคอมเพรสเซอรที3่ 0 ÷ 255 
Pc4 20 20 20 20 Pr2 กําลังไฟของคอมเพรสเซอรที4่ 0 ÷ 255 
FtYP 404 404 404 404 Pr2 ชนิดของกาซ r22(0) - 404(1) - 507(2) - 134(3) - 717(4) 
rtY db db db db Pr2 วิธีการควบคุม db(0)- Pb(1) 
StY yES yES yES yES Pr2 การสับเปลี่ยนคอมเพรสเซอรเวลาทํางาน no(0)- yES(1) 
rot yES yES yES yES Pr2 การสับเปลี่ยนพัดลมเวลาทํางาน no(0)- yES(1) 
Pbc Cur Cur Cur Cur Pr2 การตั้งคาหัววัดที่1 Cur(0)- Ptc(1)- ntc(2) 
PA04 0,5 7 0,5 7 Pr2 การปรับตั้งคาที่อานได ณ จุด 4mA (0.0 ÷ PA20)BAR   (0 ÷ PA20)PSI 
PA20 12,0 174 12,0 174 Pr2 การปรับตั้งคาที่อานได ณ จุด 20mA  (dEU=bar o °C) -12.0 ÷ 12.0    (dEU=PSI o °F)   -

20 ÷ 20 
cAL 0 0 0 0 Pr2 การปรับเทียบหัววัดที่1 OP(0) - CL(1) 
i1c cL cL cL cL Pr2 เลือกชนิดของขั้วตอดิจิตอลอินพุท ES(0) - OFF(1) - LL(2) 
i1F ES ES ES ES Pr2 เลือกโหมดทํางานของขั้วตอดิจิตอลอินพุท  0 ÷ 255 (min.) 
did 0 0 0 0 Pr2 ตั้งคาหนวงเวลาของดิจิตอลอินพุท OP(0) - CL(1) 
ALIP CL CL CL CL Pr2 เลือกชนิดของขั้วของอินพุทสัญญาณเตือนสําหรับ

คอมเพรสเซอรและพัดลม 
no(0) - yES(1) 

ALMr no no no no Pr2 การตั้งคาใหรีเซ็ทสถานะของสัญญาณเตือนดวย
การกดปุมสําหรับคอมเพรสเซอรและพัดลม 

Bar(0) - °C(1) - PSI(2) - °F(3) 

dEu °C °F bar PSI Pr2 เลือกหนวยที่ตองการแสดงผล in(0) - dE(1) 
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Name °C °F bar PSI Level Description Range 
rES dE in dE in Pr2 แสดงหนวยทศนิยมของ °C และ bar rEL(0) - AbS(1) 
rELP rEL rEL rEL rEL Pr2 การแสดงผลของคาความดัน  (BAR) 0.1÷10.0      (°C) 0.1÷30.0     (PSI) 1÷80  

(°F) 1÷50 
Pbd 4 8 0.5 7 Pr2 ตั้งชวงของProportional band หรือ neutral zone  (BAR) -20.0÷20.0   (°C) -50.0÷50.0   (PSI) -

300÷300   (°F) -90÷90 
ESc 0 0 0 0 Pr2 ตั้งคาสําหรับโหมดประหยัดพลังงานสําหรับ

คอมเพรสเซอร 
 0 ÷ 255 (min.) 

onon 5 5 5 5 Pr2 ตั้งคาเวลาที่นอยที่สุดสําหรับการสั่งเปด
คอมเพรสเซอร 2 ครั้ง ในตัวเดียว 

 0 ÷ 255 (min.) 

oFon 2 2 2 2 Pr2 ตั้งคาเวลาที่นอยที่สุดที่จะทําการปดแลวเปด
คอมเพรสเซอรใหมอีกครั้ง 

 0 ÷ 99.5 (min.10sec) 

don 0,3 0,3 0,3 0,3 Pr2 ตั้งคาหนวงเวลาในการทํางานของคอมเพรสเซอร 
2 ตัว 

 0 ÷ 99.5 (min.10sec) 

doF 0,1 0,1 0,1 0,1 Pr2 ตั้งคาหนวงเวลาในการปดการทํางานของ
คอมเพรสเซอร 2 ตัว 

 0 ÷ 99.5 (min.10sec) 

donF 0,3 0,3 0,3 0,3 Pr2 เวลาที่นอยที่สุดของแตละสเตจที่จะทํางาน no(0) - yES(1) 
FdLY no no no no Pr2 หนวงเวลาสําหรับพารามิเตอร“don” เมื่อมีการ

เรียกใชงานครั้งแรก 
no(0) - yES(1) 

FdLF no no no no Pr2 หนวงเวลาสําหรับพารามิเตอร“doF” เมื่อมีการ
เรียกใชงานครั้งแรก 

 0 ÷ 255 (sec.) 

odo 20 20 20 20 Pr2 การตั้งคาหนวงเวลาในการควบคุมเมื่อมีการเริ่มตน
การทํางาน 

 BAR: (PA04÷HSE)abs; ((PA04-1.013)÷HSE)rel; 
°C: -50.0÷HSE;  PSI: (PA04÷HSE)abs o ((PA04-

14)÷HSE)rel; °F: -58.0÷HSE 
LSE -40 -40 0,3 5 Pr2 คาSet Point ต่ําสุด สําหรับคอมเพรสเซอร  BAR :(LSE÷PA20)abs o (LSE÷(PA20-1.013))rel; 

°C:LSE ÷ 150.0;  PSI:(LSE ÷ PA20)abs o  
(LSE÷(PA20-14))rel; °F:  LSE ÷ 302 

HSE 10 50 7,2 100 Pr2 คาSet Point สูงสุด สําหรับคอมเพรสเซอร   (BAR) 0.1÷10.0      (°C) 0.1÷30.0     (PSI) 1÷80  
(°F) 1÷50.0 

Pb 4 8 2.0 24 Pr2 ตั้งชวงของProportional band หรือ neutral zone 
สําหรับพัดลม 

 (BAR) -20.0÷20.0  (°C) -50.0÷50.0  (PSI) -
300÷300  (°F) -90÷90 

ESF 0 0 0 0 Pr2 การตั้งคาสําหรับโหมดประหยัดพลังงานสําหรับ
พัดลม 

 0 ÷ 255 (sec) 

Fon 15 15 15 15 Pr2 ตั้งคาหนวงเวลาในการทํางานของพัดลม 2 ตัว  0 ÷ 255 (sec) 
FoF 5 5 5 5 Pr2 ตั้งคาหนวงเวลาในการทํางานของพัดลม 2 ตัว BAR:(FA04 ÷ HSF)abs     ((FA04 - 1.013) ÷ 

HSF)rel; °C:-50.0 ÷ HSF;  PSI: (FA04 ÷ HSF)abs o 
((FA04-14) ÷ HSF)rel; °F: -58.0 ÷ HSF 

LSF 10 50 7,2 100 Pr2 คาต่ําสุดสําหรับพัดลม BAR :        (LSF ÷ F20)abs     (LSF ÷ (F20-
1.013))rel; °C:LSF ÷ 150.0;  PSI: (LSF ÷ FA20)abs 
o (LSF÷(FA20 - 14))rel; °F: LSF ÷ 302 

HSF 60 140 27,8 404 Pr2 คาสูงสุดสําหรับพัดลม  0 ÷ 255 (min.) 
PAo 30 30 30 30 Pr2 การตั้งคาเวลาเริ่มตรวจจับของหัววัดสําหรับ

สัญญาณเตือน 
(0.1 ÷ 30.0)BAR   (0.1 ÷ 100.0)°C   (1 ÷ 430)PSI   

(1 ÷ 200.0)°F 
LAL 15,0 30 1,5 21 Pr1 ตั้งคาเตือนสําหรับความดัน(อุณหภูมิ)ต่ํา – สําหรับ

ดานคอมเพรสเซอร 
(0.1 ÷ 30.0)BAR   (0.1 ÷ 100.0)°C   (1 ÷ 430)PSI   

(1 ÷ 200.0)°F 
HAL 20.0 40 2,5 46 Pr1 ตั้งคาเตือนสําหรับความดัน(อุณหภูมิ)สูง– สําหรับ

ดานคอมเพรสเซอร 
 0 ÷ 255 (min.) 
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Name °C °F bar PSI Level Description Range 
tAo 15 15 15 15 Pr1 ตั้งคาหนวงเวลาเตือนสําหรับความดัน(อุณหภูมิ)

สูงและต่ํา– สําหรับดานคอมเพรสเซอร 
1 ÷ 999 (0= ESCLUSO) (10 ore) 

SEr 999 999 999 999 Pr2 กําหนดชั่วโมงเพื่อการบํารุงรักษา 0 ÷ (nCPR) 
PEn 5 5 5 5 Pr2 จํานวนในการตัดและตอสําหรับสวิตซความดัน

ดานต่ํา 
 0 ÷ 100 (%) 

PEi 15 15 15 15 Pr2 เวลาในการตัดและตอสาํหรับสวิตซความดัน (0.1 ÷ 30.0)BAR   (0.1 ÷ 100.0)°C   (1 ÷ 430)PSI   
(1 ÷ 200.0)°F 

SPr 2 2 2 2 Pr2 จํานวนสเต็ปทํางานเมื่อมีหัววัดเสียหาย (0.1 ÷ 30.0)BAR   (0.1 ÷ 100.0)°C   (1 ÷ 430)PSI   
(1 ÷ 200.0)°F 

PoPr 50 50 50 50 Pr2 กําลังในการทํางานเมื่อมีหัววัดเสียหาย  0 ÷ 255 (min) 
LAF 20 40 6,7 96 Pr1 ตั้งคาเตือนสําหรับความดันต่ํา – สําหรับดานพัดลม 0 ÷ (nFAN) 
HAF 20 40 9,8 141 Pr1 ตั้งคาเตือนสําหรับความดันสูง – สําหรับดานพัด

ลม 
no(0) - yES(1) 

AFd 15 15 15 15 Pr1 ตั้งคาหนวงเวลาเตือนสําหรับความดัน(อุณหภูมิ)
สูงและต่ํา– สําหรับดานพัดลม 

no(0) - yES(1) 

FPr 2 2 2 2 Pr2 จํานวนพัดลมที่ทํางานเมื่อมีหัววัดเสียหาย 1 ÷ 247 
tbA yES yES yES yES Pr2 การสั่งงานของรีเลยสัญญาณเตือน 1 ÷ 247 
oFF no no no no Pr2 การสั่งเปด/ปดจากปุมคียบอรด อานอยางเดียว 
Ad1 1 1 1 1 Pr2 Address ของคอมเพรสเซอร อานอยางเดียว 
Ad2 1 1 1 1 Pr2 Address ของพดัลม อานอยางเดียว 
rEL - - -  Pr1 Software release อานอยางเดียว 
Ptb - - -  Pr1 Parameter table code อานอยางเดียว 
Pr2     Pr1 Password protected menu อานอยางเดียว 

 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 

Compressor parameters 
Fans parameters 
Common parameters 
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