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3. การควบคุมอุณหภูมิ
การควบคุมอุณหภูมิจะควบคุมแบบนิวตรอนโซนโดยใชคอมเพรสเซอรและ
เครื่องทําความรอนผานทางรีเลยเอาทพุต
ON

OFF

Set point

1. คําเตือนทั่วไป
1.1
โปรดอานกอนใชคูมือนี้
 คูมือนี้เปนสวนหนึ่งของผลิตภัณฑ และควรเก็บรักษาไวใกลอุปกรณ เพือ่
ความสะดวกในการหยิบใชงานหรือใชในการอางอิง
 ไมควรใชอปุ กรณ เพื่อวัตถุประสงคที่เบี่ยงเบนไปจากคูมือ เนื่องจาก
อุปกรณอาจเกิดความเสียหาย และเปนอันตรายตอผูใช
 ตรวจสอบขอบเขตการใชงานกอนนํามาใชงาน
ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย
1.2
 ตรวจสอบแหลงจายไฟใหถูกตองกอนตอเขากับอุปกรณ
 หลีกเลี่ยงการใชงานที่เสี่ยงตอการสัมผัสกับน้ําหรือความชื้นโดยตรง: ใช
งานอุปกรณภายในขีดจํากัดการทํางานที่กําหนด หลีกเลี่ยงการนําไปใชใน
สถานทีท่ ี่มีความชื้นสูง และมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิฉับพลัน เพื่อ
ปองกันการเกิดหยดน้ําที่ตวั อุปกรณ และระบบไฟฟา
 คําเตือน: ปลดสายไฟที่ตอ เขากับอุปกรณออกกอนการซอมบํารุงทุกครั้ง
 ตองไมเปดอุปกรณทิ้งไว
 ไมติดตั้งหัววัดอุณหภูมิไวในบริเวณที่ผูใชงานสามารถสัมผัสไดโดยงาย
 ในกรณีที่เกิดการทํางานผิดปกติ ใหสงอุปกรณกบั ไปยังผูแทนจําหนาย
หรือที่ “Dixell s.r.l” (ตามที่อยู) พรอมอธิบายรายละเอียดของความ
ผิดปกติ
 ใหตรวจสอบคากระแสไฟฟาสูงสุดที่รีเลยแตละตัวสามารถรับได (ใหดู
ในสวนขอมูลทางเทคนิค)
 ใหแนใจวาสายทีใ่ ชเดินสําหรับหัววัดอุณหภูมิ โหลด และแหลงจายไฟ
แยกออกจากกันโดยเด็ดขาด และหางเพียงพอโดยไมตัด หรือพันกัน
 ในกรณีที่นาํ ไปใชงานในสภาพแวดลอมที่เปนโรงงานอุตสาหกรรม การ
ใชตัวกรองสัญญาณรบกวน (our mod. FT1) ตอขนานกับโหลดที่เปนตัว
เหนี่ยวนําจะเปนประโยชนยิ่งขึ้น
2. GENERAL DESCRIPTION
XLH260 ออกแบบมาใชสําหรับการควบคุมชวงอุณหภูมิปานกลาง หรือ
อุณหภูมิต่ําในระบบทําความเย็น โดยที่สามารถควบคุมไดทั้งอุณหภูมแิ ละ
ความชื้น โดยภายในประกอบไปดวยรีเลยเอาทพุต 6 ตัว สําหรับควบคุม
คอมเพรสเซอร เครื่องทําความรอน พัดลมและเครื่องทําความชืน้ และมีอินพุท
แบบ NTC 2 ตัว สําหรับควบคุมเทอรโมสตัต และการละลายน้าํ แข็ง
นอกจากนี้ยังมีอนิ พุท 4-20 mA สําหรับควบคุมความชื้น พรอมทั้งยังมีดิจิตอล
อินพุทที่สามารถเลือกตั้งโปรแกรมไดตามพารามิเตอร พรอมทั้งมีชองสําหรับ
เสียบ Hot Key ไวสําหรับการตั้งคาพารามิเตอร
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• เอาทพุตเกี่ยวกับดานความรอน จะทํางานเมื่อ SET_TEMP – dbt และตัดการ
ทํางานเมื่ออุณหภูมิถึงคา set point
• คอมเพรสเซอร จะทํางานเมื่อ SET_TEMP + dbt และตัดการทํางานเมื่อ
อุณหภูมิถึงคา set point
3.1 การละลายน้ําแข็ง
การละลายน้ําแข็งจะหยุดการทํางานของคอมเพรสเซอร โดยพารามิเตอร IdF
จะควบคุมระยะเวลาระหวางการละลายน้ําแข็งแตละครั้ง โดยระยะเวลาใน
การละลายน้ําแข็งจะถูกกําหนดโดย MdF
ถาไมตอ งการใชฟงกชั่นละลายน้ําแข็งใหตั้งคา MdF เปน 0
การควบคุมความชื้นในระหวางการละลายน้าํ แข็งจะขึ้นอยูกับพารามิเตอร
Hud โดยที่
Hud=no จะไมมกี ารควบคุมความชืน้
Hud=yes จะมีการควบคุมความชื้นระหวางการละลายน้ําแข็งดวย
4. การควบคุมความชื้น
การควบคุมความชื้นจะถูกควบคุมแบบนิวตรอนโซน โดยการลดและเพิ่ม
ความชื้นในระบบ
การควบคุมความชื้นสามารถปดการทํางานโดยตั้งคา SET_RH เปน nu ซึ่ง
อุปกรณจะควบคุมเฉพาะอุณหภูมิ
4.1 การเพิ่มความชื้น
การควบคุมความชื้นนั้น จะสั่งการทํางานของรีเลยที่ใชสําหรับเครื่องทํา
ความชื้นเมื่อคาความชื้นต่าํ กวาคา SET_RH-dbH
และรีเลยจะหยุดการทํางานเมือ่ คาความชื้นถึงคาที่ตั้งไว
4.2 การลดความชื้น
การลดความชื้นจะทํางานโดยการสัง่ ใหเครื่องทําความรอนและ
คอมเพรสเซอรทํางานพรอมกัน เมื่อคาความชื้นสูงกวาคา SET_RH+dbH และ
รีเลยจะหยุดทํางานเมื่อคาความชืน้ กลับสูคา SET_RH ที่ตั้งไว
4.2.1 ความสัมพันธระหวางการทําความเย็น การทําความรอนและการลด
ความชื้น
1. ถาสมมุติใหการทํางานตองการความเย็น (อุณหภูมิสงู กวาคา
SET_TEMP-dbt) และการทําความชื้น (โดยที่ความชืน้ มากกวา
SET_RH+dbH) การทําความเย็นจะมีสิทธิ์ในการทํางานกอนการทํา
ความชื้น โดยคอมเพรสเซอรจะทํางานจนอุณหภูมิถงึ คา set point ที่
กําหนด ถึงจะเริ่มทําความชืน้ ตอไป
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2. ถาสมมุติใหการทํางานตองการความรอน (อุณหภูมินอ ยกวาคา
SET_TEMP-dbt) และตองการลดความชื้น (โดยที่ความชื้นมากกวา
SET_RH+dbH) การลดความชื้นจะมีสิทธิ์ในการทํางานกอนการทํา
ความรอน โดยคอมเพรสเซอรและเครื่องทําความรอนจะทํางานเมื่อคา
ความชื้นถึงคาที่กาํ หนดกอนซึ่ง
4.3 การลดความชื้น โดยรีเลยลดความชื้น (OA1 = DEH)
การปรับตั้งคารีเลยถูกใชงานโดยการตั้งคาพารามิเตอร oA1 =dEH.
4.3.1 การลดความชื้น โดยใชเฉพาะรีเลยลดความชื้น
โดยการตั้งคาพารามิเตอร tHu = db การลดความชื้นถูกใชงาน โดยการตั้งคา
รีเลยลดความชื้น เมื่อความชืน้ สูงกวา SET_RH + dbH รีเลยจะ OFF
ความชื้นจะกลับสูคา SET_RH
4.3.2 การลดความชื้น โดยใชรีเลยลดความชื้น และรีเลยคอมเพรสเซอร
โดยการตั้งคาพารามิเตอร tHu = cHu การลดความชื้นถูกใชงานโดยการตั้งคา
ใหใชงานการลดความชื้นและรีเลยคอมเพรสเซอรรวมกัน เมื่อความชืน้ สูงกวา
SET_RH + dbH รีเลยจะ OFF ความชื้นจะกลับสูคา SET_RH
ถามีสัญญาณรองขอการทําความเย็นเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน
(temp>SET_TEMP+dbt) กับการลดความชืน้ (RH > SET_RH+dbH): การทํา
ความเย็นจะมีลําดับความสําคัญสูงกวาการลดความชืน้ เฉพาะรีเลย
คอมเพรสเซอรจะถูกกระตุน จนกระทั่ง SET_TEMP ถึงจุดที่การลดความชื้น
ทํางาน

เพื่อแสดงคา และเปลี่ยนแปลงคาอุณหภูมิเปาหมาย (SET_TEMP)
เพื่อแสดงคา และเปลี่ยนแปลงคาความชื้นเปาหมาย(SET_RH); ใน
โหมดการโปรแกรมใชเพื่อเลือกพารามิเตอร หรือยืนยันการตั้งคา
ในโหมดการโปรแกรมจะใชหาพารามิเตอร หรือเพิม่ คาที่แสดงอยู
เพื่อเริ่มตนการละลายน้ําแข็งดวยมือ: กดปุมคางเปนเวลาอยางนอย 3
วินาที
ในโหมดการโปรแกรมจะใชหาพารามิเตอร หรือลดคาที่แสดงอยู
เปด หรือปดไฟถามีการใชงาน (oA1=lig)
เปด หรือปดอุปกรณ
การใชปุมกดรวมกัน
เพื่อล็อค หรือปลดล็อคคียบอรด
เพื่อเขาสูโหมดการโปรแกรม
เพื่อออกจากโหมดการโปรแกรม
6.1 รูปตางๆ และสัญลักษณ
หนาที่ของ LED แตละดวง แสดงดังตารางดานลาง
LED

5. พัดลม
โหมดการควบคุมพัดลมถูกเลือกโดยพารามิเตอร “FnC”
FnC=C-n พัดลมจะเปด และปดตามคอมเพรสเซอร และจะไมทํางานขณะ
ละลายน้ําแข็ง
FnC= O-n พัดลมจะทํางานตอเนื่อง และจะไมทํางานขณะละลายน้ําแข็ง
FnC=C-y พัดลมจะเปด และปดตามคอมเพรสเซอร และจะทํางานขณะ
ละลายน้ําแข็ง
FnC=O-y พัดลมจะทํางานตอเนื่อง รวมทั้งในขณะละลายน้ําแข็ง

°F
°F

6. จอแสดงผล
(temp)

(umid)
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MODE
FUNCTION
ติด - อุปกรณอยูในโหมดสแตนดบาย
- ใน “Pr2” บงบอกวาพารามิเตอรอยูใน “Pr1”ดวย
ติด °C
กระพริบ ถาหนวยการวัดเปน °C จะมีไฟกระพริบระหวาง
การตั้งคา
ติด °F
ติด ถาหนวยการวัดเปน °F จะมีไฟกระพริบระหวาง
การตั้งคา
ติด คอมเพรสเซอรทํางานอยู
กระพริบ หนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
ติด การละลายน้ําแข็งถูกใชงาน
กระพริบ ชวงการเทน้ําทิ้ง
ติด การทําความรอนถูกใชงาน
กระพริบ อยูในระหวางการตั้งคาอุณหภูมิ
ติด
ติด
ติด
ติด
ติด
กระพริบ

สัญญาณบอกเหตุ
พัดลมทํางาน
RH%
การลดความชื้นถูกใชงาน
การเพิ่มความชื้นถูกใชงาน
อยูในระหวางการตั้งคาความชื้น
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6.2 ดู และแกไขการตัง้ คา (อุณหภูมิ และความชื้น)
1. กด และปลอย SET ทันทีเพื่อแสดงคา SETPOINT และ รูปที่ตรง
กับการตั้งคาจะกระพริบ
หรือ
2. จะทําการเปลี่ยนคาตองกด  หรือ  ภายใน 10 วินาที
3. กด SET หรือรอ 10 วินาที เพือ่ บันทึกคา SETPOINT ใหม
6.3 เริ่มตนการละลายน้ําแข็ง
1. กดปุม DEF คางไวประมาณ 2 วินาที จะเริ่มตนการละลาย
น้ําแข็งดวยมือ
6.4 เขารายการพารามิเตอร “PR1”
เพื่อเขารายการพารามิเตอร “Pr1” (สวนพารามิเตอรที่ผูใชเขาไปไดทําตาม
ขั้นตอนตอไปนี:้
1. กด SET_RH + DOWN คาง 3 วินาที (LED2&3
กระพริบ)
2. จะแสดงคาพารามิเตอรตัวแรกของ “PR1”
6.5 เขารายการพารามิเตอร “PR2”
เพื่อเขารายการพารามิเตอร “Pr2”:
1. เขารายการ “Pr1”
2. เลือก “Pr2” แลวกด “SET%RH”
3. แสดงขอความ“PAS”กระพริบแลวแสดง “0 - -”
4. กดหรือเพื่อใสรหัสผาน กด “SET%RH” ยืนยันรหัสผานทีละ
หลัก
รหัสผานคือ “321”
5. หากรหัสผานถูกตอง จะเขาสูรายการพารามิเตอร
6.6 การเปลี่ยนคาพารามิเตอร
1. เขาโหมดโปรแกรมเลือกพารามิเตอร “Pr1” หรือ “Pr2”
1. เลือกคาพารามิเตอรใน Pr1 หรือ Pr2 ที่ตองการจะโปรแกรม
2. ใหกดปุม SET_RH เพื่อแสดงคา (LED2&3 กระพริบ)
3. กดปุม  หรือ  เพื่อเปลี่ยนคาที่ตองการ
4. แลวกดปุม SET_RH อีกครั้ง เพื่อรับคานั้น
การออกจากโปรแกรม ใหกดปุม SET_RH+ หรือปลอยทิ้งไวก็จะกลับเขา
สูปกติหลังเวลา ประมาณ 15 วินาที
6.7 วิธีการล็อกคียบอรด
1. กด + คาง 3 วินาที
และ 2. แสดงขอความ“POF”กระพริบประมาณ 2-3 วินาที แลวจะล็อคคีย
บอรด สามารถดูอณ
ุ หภูมิทตี่ ั้งไว หรือคาอุณหภูมสิ ูงสุด ต่ําสุดที่
เก็บไว การสั่งเปด/ปดไฟ รีเลยเสริม และตัวอุปกรณ
วิธีการปลดล็อกคียบอรด
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กด + มากกวา 3 วินาทีจนกวาจะแสดงขอความ “Pon”
6.8 ฟงกชั่นการเปด/ปด
โดยการกดปุม ON/OFF อุปกรณจะแสดง “OFF” เปนเวลา 5
วินาที และ ON/OFF LED จะติด
ขณะอยูในสถานะ OFF รีเลยทั้งหมดจะหยุดทํางานและจะหยุดการ
ควบคุม
ขณะอยูในสถานะ OFF ปุม

จะสวาง

7. รายการพารามิเตอร
REGULATION
dbt half dead band width for temperature: (0,1÷25,5°C; 1÷45°F)คานี้จะ
ถูกนําไปบวกและลบกับคา set point (SET_TEMP)เพื่อควบคุมการ
ทํางานของคอมเพรสเซอร โดยเมื่ออุณหภูมิถึงคา SET_TEMP+dbt
คอมเพรสเซอรจะทํางาน และจะหยุดทํางานเมื่อคากลับมาสูคา
SET_TEMP สวนดานเครื่องทําความรอนจะทํางานเมื่ออุณหภูมิต่ํากวา
คา SET_TEMP-dbt และหยุดทํางานเมื่ออุณหภูมิกลับมาสูคา
SET_TEMP
dbH half dead band width for humidity: (0,5÷25,5RH)
คานี้จะถูกนําไปบวกและลบกับคาSet point ของความชื้น (SET%RH)
โดยเมื่อความชื้นถึงคา SET%RH+dbH เครื่องลดความชื้นจะทํางาน และ
จะหยุดทํางานเมื่อคากลับมาสูคา SET_RH และเมื่อความชื้นต่าํ กวาคา
SET%RH-dbH เครื่องทําความชืน้ จะทํางาน และจะหยุดทํางานเมื่อคา
กลับมาสูคา SET%RH
LS Minimum set point limit: (50.0°C÷SET/ -58°F÷SET) คาอุณหภูมิต่ําสุด
สําหรับการตั้งอุณหภูมิใหปรับใชงานได
US Maximum set point limit: (SET÷ 110°C / SET ÷230°F) คาอุณหภูมิ
สูงสุด สําหรับการตั้งอุณหภูมิใหปรับใชงานได
OdS Outputs activation delay at start up: หนวงเวลาการทํางานของ
เอาทพตุ หลังจากเริ่มการทํางานของเครื่อง (0÷255 min) กําหนดระยะการ
หนวงเวลาระหวางการเริ่มการทํางานของอุปกรณ และเอาทพุต
AC Anti-short cycle delay: (0÷30 นาที) คาหนวงเวลาในการสตารท
คอมเพรสเซอรครั้งตอไป
tHu Kind of de-humidifying: วิธีของการทํางานเครื่องลดความชืน้
db: ทํางานเฉพาะเครื่องลดความชืน้ (oA1= dEH)
cHu ทํางานเครื่องลดความชืน้ และคอมเพรสเซอร(oA1= dEH)
c-H: ทํางานเฉพาะคอมเพรสเซอรและเครื่องทําความรอน(oA1 dEH).
LSH Minimum humidity set point limit: (Lci ÷ Set H) คาความชื้น
ต่ําสุด สําหรับการตั้งความชื้นใหปรับใชงานได
USH Maximum humidity set point limit: (Set H ÷ uci) คาความชื้น
สูงสุด สําหรับการตั้งความชื้นใหปรับใชงานได
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DISPLAY
CF Temperature measurement unit: เลือกหนวยแสดงอุณหภูมิเปน 0C =
องศาเซลเซียส หรือ 0F = องศาฟาเรนไฮต หนวยทีใ่ ชวัดอุณหภูมิ เปลี่ยน
โดยการ SET ที่คาพารามิเตอร
rES Resolution (for °C): แสดงคาทศนิยม
de = 0.1°C
in = 1 °C
rEH Resolution for RH%:ความละเอียดของการอานคาความชื้น
in =จํานวนเต็ม; Hd= half digit.
DEFROST
tdF Defrost type: วิธีการละลายน้าํ แข็ง
rE = ฮีตเตอรไฟฟา (คอมเพรสเซอรไมทํางาน)
in = แกสรอน(คอมเพรสเซอรทํางาน)
EdF Defrost mode:
in = interval mode การละลายจะเริ่มเมื่อเวลา “Idf” สิ้นสุดลง
Sd = Smartfrost mode คา IdF (interval between defrosts) จะเพิ่มขึ้นเมื่อ
คอมเพรสเซอรทํางานเทานั้น (ยกเวนการตั้งโปรแกรมที่ไมสอดคลองกัน)
และถาอุณหภูมิของคอยลเย็นนอยกวาคาของ “SdF” (อุณหภูมิที่ตั้งไวของ
SMARTFROST)
SdF การตั้งคาสําหรับ SMARTFROST: (-30÷30 °C / -22÷86 °F)
อุณหภูมิของคอยลเย็นที่ทําใหจะคา IdF เพิ่มขึ้นเมื่ออยูในโหมด
SMARTFROST
dtE Defrost termination temperature:(-50.0÷110.0°C/-58÷230°F)
(ทํางานเมื่อมีการใชงานหัววัดอุณหภูมิคอยลเย็น) ตั้งคาอุณหภูมิหัววัด
อุณหภูมิคอยลเย็น เพื่อเปนการยกเลิกการละลายน้ําแข็ง
IdF Interval between defrost: (1÷120 ชั่วโมง)
ชวงเวลาระหวางในการละลายน้าํ แข็งแตละครั้ง
MdF (Maximum) duration of defrost : (0÷255 นาที)
เมื่อ P2P= n: ไมมีหัววัดอุณหภูมิคอยลเย็น ใชเวลาเปนตัวกําหนดในการ
ละลายน้ําแข็ง และเมื่อ P2P = y: สั่งละลายน้ําแข็งตามอุณหภูมิพารามิเตอรนี้
จะถูกกําหนดไวใหมีคาสูงสุด
dFd Display during defrost:
rt = คาอุณหภูมิจริง
it = คาอุณหภูมิทกี่ ารละลายน้ําแข็งเริ่มตนขึ้น
SEt = คาอุณหภูมทิ ี่ตั้ง
dEF =ขอความ “dEF”
dEG = ขอความ“dEG”
dAd Defrost display time out: (0÷250 นาที) หนวงเวลาแสดงคาอุณหภูมิ
จริงในหอง หลังจากการละลายน้าํ แข็ง
Fdt Drain Down Time: (0÷60 นาที) ชวงเวลาระหวางการยกเลิกการละลาย
น้ําแข็ง เมื่อถึงอุณหภูมิที่กําหนดกับการกลับมาสูระบบการควบคุมตามปกติ
การใชพารามิเตอรนี้เพื่อใหคอยลเย็นสามารถปลอยน้าํ ที่ไดจากการละลาย
น้ําแข็งทิ้งไป
dPO First defrost after start-up:
y = ละลายน้ําแข็งทันทีที่เปดเครื่อง
n = ละลายน้ําแข็งหลังจากเวลา IdF
Hud Humidity control during defrost: no: ไมมีการควบคุมความชื้น
ระหวางการละลายน้ําแข็ง; yES มีการควบคุมความชืน้ ระหวางการละลาย
น้ําแข็ง
XLH260-TH
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FANS
FnC Fan operating mode:
C-n พัดลมจะทํางานพรอมคอมเพรสเซอร และไมทํางานขณะละลาย
น้ําแข็ง
C-y พัดลมจะทํางานพรอมคอมเพรสเซอร และทํางานขณะละลายน้าํ แข็ง
O-n พัดลมจะทํางานตอเนื่อง และหยุดทํางานขณะละลายน้ําแข็ง
O-y พัดลมจะทํางานตอเนื่อง และทํางานขณะละลายน้าํ แข็ง
TEMPERATURE ALARMS
ALC Temperature alarms configuration
rE = อุณหภูมิเตือนสัมพันธกับอุณหภูมิที่ตั้ง
Ab= อุณหภูมิเตือนจะถูกกําหนดจากคาอุณหภูมิสัมบูรณ
ALU High temperature alarm setting:
ALC= rE, 0÷50°C หรือ 90°F
ALC= Ab, ALL, ÷110°C หรือ 230°F
อุณหภูมิสูงสุดที่ใหสัญญาณเตือนทํางาน เมื่ออุณหภูมถิ ึงคา ALU จะเกิดการ
เตือนหลังจากการหนวงเวลาดวยพารามิเตอร “ALd”
ALL Low temperature alarm setting:
ALC= rE, 0÷50°C หรือ 90°F
ALC= Ab, -50°C หรือ -58°F, ÷ALU
อุณหภูมิตํา่ สุดที่ใหสัญญาณเตือนทํางาน เมื่ออุณหภูมิถึงคา ALL จะเกิดการ
เตือนหลังจากการหนวงเวลาดวยพารามิเตอร “ALd”
ALH Temperature alarm recovery differential:
(0.1÷25.5°C;1÷45°F) ชวงความตางของการแกไขเมือ่ มีสัญญาณเตือน
อุณหภูมิ
ALd Temperature alarm delay: (0÷255 นาที) ชวงหนวงเวลาในการสง
สัญญาณเตือน
dAO Delay of temperature alarm at start-up:
(0 นาที ÷23ชั่วโมง 50นาที)
ชวงหนวงเวลาการสงสัญญาณเตือน หลังจากเริ่มเดินเครื่อง
EdA Alarm delays at the end of defrost:
(0÷255 นาที) ชวงหนวงเวลาการสงสัญญาณเตือน เมื่อสิ้นสุดการละลาย
น้ําแข็ง
dot Delay of temperature alarm after closing the door:(0÷255 นาที) ชวง
หนวงเวลาสัญญาณเตือนหลังจากประตูปด
doA Open door alarm delay:(0÷255 นาที) ชวงหนวงเวลาสัญญาณเตือน
ประตูเปด หนวงเวลาสัญญาณเตือนเมื่อพบวามีการเปดประตู จะมีขอความ
“dA” แสดงขึ้น
HUMIDITY ALARMS
AHC Humidity alarms configuration
rE = อุณหภูมิเตือนสัมพันธกับความชื้นที่ตั้ง
Ab= อุณหภูมิเตือนจะถูกกําหนดจากคาความชื้นสัมบูรณ
AHU High Humidity alarm setting:
AHC= rE, 0÷50°C
AHC = Ab: AHL ÷ uci
ความชื้นสูงสุดที่ใหสัญญาณเตือนทํางาน เมื่อความชืน้ ถึงคา AHU จะเกิด
การเตือนหลังจากการหนวงเวลาดวยพารามิเตอร “AHd”
AHL Low Humidity alarm setting:
AHC= rE, 0÷50°C หรือ 90°F
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AHC== Ab: Lci ÷ AHu
dor = สวิตชประตู
ความชื้นต่ําสุดที่ใหสัญญาณเตือนทํางาน เมื่อความชืน้ ถึงคา AHL จะเกิด
odc Outputs status when open door: สถานะของเอาทพุทเมื่อมีการเปด
การเตือนหลังจากการหนวงเวลาดวยพารามิเตอร “AHd”
ประตู
no = ทํางานตามปกติ
AHH Humidity alarm recovery differential:
Fan = พัดลมไมทาํ งาน
(0.1÷25.5°C;1÷45°F) ชวงความตางของการแกไขเมือ่ มีสัญญาณเตือน
oFF = ปดการทํางานของทุกโหลดไมทํางาน
ความชื้น
rrd Outputs restarting after doA alarm: เอาทพตุ เริ่มการทํางานใหมหลัง
AHd Humidity alarm delay: (0÷255 นาที) ชวงหนวงเวลาในการสง
สัญญาณเตือน doA
สัญญาณเตือน
dHO Delay of humidity alarm at start-up:
no= เอาทพุตไมมผี ลเมื่อมีสัญญาณเตือน doA
(0 นาที ÷23ชั่วโมง 50นาที)
yES= เอาทพุตจะทํางานใหมเมื่อมีสัญญาณเตือน doA
ชวงหนวงเวลาการสงสัญญาณเตือนความชื้น หลังจากเริ่มเดินเครื่อง
did Time interval/delay for digital input alarm:(0÷255 นาที)
doH Alarm delays at the end of defrost:
ชวงเวลาในการคํานวณจํานวนการทํางานของสวิทซความดัน เมื่อ I2F=PAL,
(0÷255 นาที) ชวงหนวงเวลาการสงสัญญาณเตือนความชื้น เมื่อสิน้ สุดการ
ถา I2F=EAL หรือ bAL
ละลายน้ําแข็ง
(สัญญาณเตือนจากภายนอก) คา“did”จะเปนการหนวงเวลาเมื่อมีการเจอ
doA Open door alarm delay:(0÷255 นาที) ชวงหนวงเวลาสัญญาณเตือน
สัญญาณเตือน
ประตูเปด หนวงเวลาสัญญาณเตือนเมื่อพบวามีการเปดประตู จะมีขอความ
“dA” แสดงขึ้น
อื่นๆ
nPS Pressure switch number: (0÷15) หมายเลขของสวิทชความดันที่มีการ
ทํางาน, ระหวาง “did” interval, กอนสัญญาณเตือนเหตุการณ (I2F= PAL)
oA1 การตั้งคารีเลยไฟแสงสวาง (XLH260L ที่เทอรมินอล 3-4, XLH260V ที่
เทอรมินอล 11-12) Alr= สัญญาณเตือนว dEH= เครื่องลดความชืน้ ;onF=
เปด/ปดรีเลย:ปดเมื่ออุปกรณเปด,เปดเมื่ออุปรณปด;Lig= แสงสวาง, ESt,dEF
PROBE INPUTS
ไมมีการเลือก
Ot Thermostat probe calibration: (-12.0÷12.0°C/ -21÷21°F) การปรับ
Adr RS485 serial address (0÷247): ระบุแอดเดรสในการตอเขากับระบบ
ชดเชยคาอุณหภูมทิ ี่แตกตางของหัววัดอุณหภูมิเทอรโมสตัต
Monitoring โดยการสื่อสารผานทางระบบ ModBus-RTU เทานั้น
OE Evaporator probe calibration: (-12.0÷12.0°C/ -21÷21°F) การปรับ
Ptb Parameter Table: (อานอยางเดียว) แสดงตารางพารามิเตอรตาม
ชดเชยคาอุณหภูมทิ ี่แตกตางของหัววัดอุณหภูมิคอยลเย็น
DIXELL
มาตรฐานของ
O3 Humidity probe calibration: (-12.0÷12.0°C/ -21÷21°F) การปรับชดเชย
rEL Release Sofeware: (อานอยางเดียว)
คาหัววัดความชืน้
แสดงเวอรชั่นของซอฟแวรภายในไมโครโปรเซสเซอร
P2P Evaporator probe presence: กําหนดการทํางานของหัววัดอุณหภูมิ
Prd Probe Display: (อานอยางเดียว) แสดงคาอุณหภูมิของหัววัดอุณหภูมิ
คอยลเย็น
คอยล Pb2
n= ไมทํางาน: การละลายน้าํ แข็งถูกยกเลิกไดจาก
Pr2 การเขาพารามิเตอรในชั้นทีป่ อ งกันไว: (อานไดอยางเดียว)
และเวลา

Dixell

y= ทํางาน: การละลายน้ําแข็งถูกยกเลิกไดจาก
อุณหภูมิและเวลา
P3P Humidity probe presence: กําหนดการทํางานของหัววัดความชื้น
n= ไมทํางาน y= ทํางาน
LCI Readout with 4 mA : (-999 ÷ 999). ปรับคาการอานที่มีผลกับ
สัญญาณ 4mA
UCI Readout with 20 mA : (-999 ÷ 999).ปรับคาการอานที่มีผลกับ
สัญญาณ 20mA

DIGITAL INPUTS
i1P Door switch input polarity: ลักษณะการทํางาน
ของสวิทชประตู
CL : ดิจิตอลอินพุททํางานเมื่อหนาสัมผัสปดวงจร
OP : ดิจิตอลอินพุททํางานเมื่อหนาสัมผัสเปดวงจร
i1F Digital input operating mode: โหมดการทํางานของดิจิตอลอินพุท
EAL = สัญญาณเตือนทั่วไป
bAL = สัญญาณเตือนรุนแรง
PAL = สวิทชแรงดัน
Ht = การปองกันรีเลยเครื่องทําความรอน
XLH260-TH

8. DIGITAL INPUT
ดิจิตอลอินพุทสามารถที่จะตั้งคาการทํางานใหรูปแบบตางๆไดโดย
พารามิเตอร i1F ตามรายละเอียดดานลาง
8.1 DIGITAL INPUT1 (5-6) : DOOR SWITCH
ถามีการตั้งใหสถานะของดิจิตอลอินพุทมีผลการทํางานกับรีเลยเอาทพทุ ผาน
ทางพารามิเตอร odc โดย no= ไมมีการทํางาน Fan= พัดลมทํางาน oFF= จะ
ปดการทํางานของโหลด
เมื่อประตูถูกเปดและเลยระยะเวลาทีท่ ํางานหนวงไวผา นทางพารามิเตอร dOA
เอาทพตุ สัญญาณเตือนจะทํางาน และขอความจะแสดง dA
สถานะของโหลดจะขึ้นอยูกบั พารามิเตอร rrd
ถา rrd=no เอาทพตุ จะไมมีผลเมื่อมีสัญญาณเตือน doA
ถา rrd=yES เอาทพุตจะทํางานใหมอีกครั้งเมื่อมีสัญญาณเตือน doA
สัญญาณเตือนจะหยุดลงเมื่อดิจิตอลอินพุตจากภายนอกหยุดการทํางาน
ระหวางชวงเวลานี้จนถึงระยะเวลาที่หนวงไวตามพารามิเตอร dot และ doH
หลังจาการปดประตู สัญญาณเตือนอุณหภูมิและความชื้นจะไมมีการทํางาน
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8.3 DIGITAL INPUT1 (3-4) : SERIOUS ALARM MODE (I2F = BAL)
ดังนั้นเมื่อดิจิตอลอินพุตกระตุน อาจจะรอคอยสําหรับ “ did” หนวงเวลา
กอนสัญญาณ “ BAL” หนวงสวิทช เอาทพตุ OFF สัญญาณเตือน จะหยุด
หลังจากดิจิตอลอินพุต de -activated
8.4 DIGITAL INPUT1 (3-4) : PRESSURE SWITCH (I2F = PAL)
ในระหวางชวงเวลาทีถ่ ูกตั้งโดยพารามิเตอร did สวิตชความดันเมือ่ มีจํานวน
ครั้งในการทํางานถึงคา nPs ขอความเตือน PAL จะปรากฏขึ้น
คอมเพรสเซอรและการควบคุมจะหยุดการทํางาน เมื่อดิจิตอลอินพุทมีการ
ทํางาน คอมเพรสเซอรจะหยุดทํางานเสมอ
ถามีการทํางานถึงจํานวนครั้งที่ตั้งไวที่พารามิเตอร nPS ภายในเวลา did ถา
ตองการใหเครื่องกลับมาทํางานปกจิใหทําการปดและเปดอุปกรณใหม
8.5 DIGITAL INPUT1 (3-4) : HEATING RELAY SAFETY (i1F=Ht)
ถาตั้งคา i1F=Ht เมื่อดิจิตอลอินพุททํางาน ถามีสัญญาณ did รีเลยของเครื่องทํา
ความรอนจะหยุดทํางาน สัญญาณเตือนจะหยุดทันทีเมื่อดิจิตอลอินพุทหยุด
ทํางาน
8.6 DIGITAL INPUTS POLARITY
i1P Door switch input polarity: ลักษณะการทํางาน
ของสวิทชประตู
CL : ดิจิตอลอินพุททํางานเมื่อหนาสัมผัสปดวงจร
OP : ดิจิตอลอินพุททํางานเมื่อหนาสัมผัสเปดวงจร
9. การติดตั้ง และการยึดผนัง
อุปกรณ XLH260L ควรจะเปนยึดผนังในชองขนาด 150x31 มม. และยึดดวย
สกรูขนาด  3 x 2มม. และมีฝาครอบซึ่งเปน IP65
อุปกรณ XLH260V ควรจะเปนยึดผนังในชองขนาด 72x56 มม. และยึดดวย
สกรูขนาด  3 x 2มม. และมีฝาครอบซึ่งเปน IP65
ยานอุณหภูมิ สําหรับการทํางานทีถ่ กู ตองคือ 0-60 ° C ออกหางจากตําแหนงที่
เกิดการสั่นละเทือนที่รุนแรง กาชทีม่ ีคุณสมบัติในการกัดกรอน สกปรกหรือ
ชื้นมากเกินไป บางคําแนะนําถึงการใชหัววัด ใหลมผานหมุนเวียนโดยความ
เย็นผานชอง
9.1 XLH260V: CUT OUT

72

83,5

56

9.2 XLH260L: CUT OUT
165

+1
-1

150

+0.5
-0

+0.5
-0

8.2 DIGITAL INPUT1 (3-4) : GENERIC ALARM (|1F = EAL)
ดังนั้นเมื่อดิจิตอลอินพุตกระตุน อาจจะรอคอยสําหรับ “did” หนวงเวลากอน
สัญญาณ “ BAL” สงขอความ สถานะเอาตพุตไมเปลีย่ น สัญญาณเตือนจะ
หยุดหลังจากดิจิตอลอินพุต de -activated

1592002710
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10. การตอทางไฟฟา
ขั้วตอตางๆ ของอุปกรณเปนแบบบล็อคขันเกลียวกับสายไฟขนาดไมเกิน 2.5
mm2 ควรที่จะมีอปุ กรณกันความรอนติดตั้งดวยกอนตอสายจายไฟใหแนใจวา
ตรงกับความตองการของอุปกรณ แยกสายหัววัดอุณหภูมิออกจากสายไฟเลี้ยง
สายเอาทพทุ ตางๆ และสายไฟแรงสูง หามตอรีเลยเอาทพุทไปใชกับโหลดที่
ใชกระแสไฟฟาเกินคาที่ระบุไว หากจําเปนใหนําไปตอพวงรีเลยภายนอกที่รบั
กระแสไฟฟาไดมากกวา
คากระแสสูงสุดสําหรับแตละโหลดคือ 20A
10.1 การตอหัววัดอุณหภูมิ
ควรติดตั้งใหหัววัดอุณหภูมชิ ี้ขึ้น เพื่อปองกันความเสียหายจากการสะสมของ
หยดน้ํา แนะนําใหติดตั้งเทอรโมสตัตหัววัดอุณหภูมเิ ทอรโมสตัตหางจาก
กระแสลมเย็นโดยตรง เพื่อใหสามารถวัดอุณหภูมิเฉลี่ยของหองไดอยาง
ถูกตอง
11. วิธีการโปรแกรมโดยใช “HOT KEY”
11.1 วิธีการโปรแกรม HOT KEY จากเครื่องมือ (UPLOAD)
1. โปรแกรมตัวควบคุมกับปุมกดดานหนา
2. เมื่อตัวควบคุมเปด ใหเสียบ “Hot Key” และกดปุม oขอความ “uPL”
จะปรากฏขึ้นตามดวยขอความ “End” กระพริบ
3. กดปุม “SET” ขอความ End จะหยุดกระพริบ
4. ปดไฟที่ตวั อุปกรณ ถอด “Hot Key” ออก จากนัน้ เปดอีกครั้ง
NOTE: ขอความ “Err” จะแสดง เมื่อการโปรแกรมไมสําเร็จ ในกรณีนี้ใหกด
ปุมoอีกครั้ง ถาตองการจะ UPLOAD ใหมอีกครั้ง หรือถอด “Hot key” เพื่อ
ยกเลิกการทํางาน
11.2 วิธีการโปรแกรมเครื่องมือโดยใช HOT KEY (DOWNLOAD)
1. ปดตัวควบคุม
2. เสียบ “Hot Key” เขาที่หัวรับ 5 ขา จากนั้นเปดตัวคอนโทรล
3. รายการพารามิเตอรจะถูกดาวนโหลดลงไปในตัวคอนโทรลโดย
อัตโนมัติ ขอความ “doL” จะกระพริบตามดวยขอความ “End”
กระพริบ
4. หลังจากนั้น 10 วินาที อุปกรณจะเริม่ ทํางานใหมดวยพารามิเตอรใหม
5. ถอด “Hot Key” ออก

40
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12. สัญญาณบอกเหตุ
ขอความ สาเหตุ
“P1” หัววัดเทอรโมสตัทเสีย
“P2”
“P3”
“HA”
“LA”
“HHA”
“HLA”
“dA”
“EAL”
“BAL”
“PAL”

เอาทพตุ
คอมเพรสเซอรและเครื่องทําความรอน
จะหยุดทํางาน
หัววัดพัดลมคอยลเย็นเสีย ละลายน้ําแข็งตามเวลาที่กาํ หนด
หัววัดความชืน้ เสีย
หยุดการควบคุมความชื้น
สัญญาณเตือนอุณหภูมิสูง เอาทพตุ อืน่ ไมเปลี่ยนแปลง
สัญญาณเตือนอุณหภูมิต่ํา เอาทพตุ อืน่ ไมเปลี่ยนแปลง
สัญญาณเตือนความชื้นสูง เอาทพตุ อืน่ ไมเปลี่ยนแปลง
สัญญาณเตือนความชื้นต่ํา เอาทพตุ อืน่ ไมเปลี่ยนแปลง
สัญญาณเตือนการเปด เอาทพตุ จะขึ้นอยูก ลับพารามิเตอร odC
ประตู
สัญญาณเตือนภายนอก เอาทพตุ อืน่ ไมเปลี่ยนแปลง
สัญญาณเตือนที่สาํ คัญจาก เอาทพทุ ปด
ภายนอก
สัญญาณเตือนสวิตช
เอาทพทุ ปด
ความดัน

ขอความสัญญาณเตือนจะแสดงจนกวาจะไดรับการแกไข โยสัญญาณเตือนนี้
จะแสดงสลับกับคาอุณหภูมิหอ ง ยกเวนสัญญาณเตือน P1 เพื่อทําการแกไข
สัญญาณเตือน EE และเริ่มการทํางานอีกครั้ง ใหทําการกดปุมใดปุมหนึง่ บน
ตัวอุปกรณ ขอความ rST จะแสดงประมาณ 3 วินาที
12.1 การหยุดเสียงสัญญาณเตือน
เมื่อมีสัญญาณเตือน ทีอ่ ุปกรณจะมีเสียงอ็อดดังขึ้น กดปุมใดปุม หนึ่งบนตัว
อุปกรณเสียงจะหยุดลง
12.2 การแกไขสัญญาณเตือน
สัญญาณเตือนหัววัดอุณหภูมิ P1 (หัววัดที1่ เสีย P2,P3 จะหายไปเมื่อมีหัววัด
อุณหภูมไิ ดถกู แกไขหลังจากนัน้ 10 วินาที ตรวจสอบการติดตั้งกอนการ
เปลี่ยนหัววัดอุณหภูมิ
สัญญาณเตือนอุณหภูมิ HA และ LA จะหายไปเมือ่ เทอรโมสตัทกลับมาสูคา
ปกติหรือเมื่อมีการละลายน้าํ แข็ง
สัญญาณเตือนความชื้น HHA และ LHA จะหายไปเมื่อคาความชืน้ กลับมาสู
คาปกติ
สัญญาณเตือนการเปดประตู dA จะหายไปเมื่อมีการปดประตู
สัญญาณเตือนภายนอก EAL BAL จะหายไปเมือ่ ดิจติ อลอินพุทจากภายนอก
หยุดการทํางาน
สัญญาณเตือนสวิตชความดัน PAL จะหายไปเมือ่ ปดอุปกรณ
XLH260-TH

13. TECHNICAL DATA
Housing: self extinguishing ABS.
Case: XLH260L: facia 38x185 mm; depth 76mm; XLH260V:
facia
100x64 mm; depth 76mm
Mounting: XLH260L: panel mounting in a 150x31 mm panel cut-out with
two screws.  3 x 2mm. Distance between the holes 165mm
XLH260L: panel mounting in a 56x72 mm panel cut-out with two
screws.  3x2mm. Distance between the holes 40mm
Protection: IP20.
Frontal protection: IP65 with optional frontal gasket mod. RG-L
(XLH260L); RGW-V (XLH260V)..
Connections: Screw terminal block  2,5 mm2 heat-resistant wiring and
6,3mm Faston
Power supply: 230Vac or 110Vac  10%; Power absorption: 7VA max.
Display: double display + icons.
Inputs: 1 NTC probe + 4÷20mA probe
Digital input: 1 free voltage
Relay outputs: compressor: XLH260L: relay SPST 20(8) A, 250Vac;
XLH260V: relay SPST 8(3) A, 250Vac
heather: relay SPST 8(3) A, 250Vac; defrost: relay SPST 8(3) A,
250Vac
fans: relay SPST 8(3) A, 250Vac; humidifier: relay SPST 8(3) A,
250Vac
de-humidifier: relay SPST 8(3) A, 250Vac
Other output : alarm buzzer (optional)
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: 2085% (no condensing)
Measuring and regulation range:
NTC probe: -40÷110°C (-58÷230°F)
Resolution: 0,1 °C or 1°C or 1 °F (selectable).
Accuracy (ambient temp. 25°C): ±0,5 °C ±1 digit
14. WIRING CONNECTIONS
14.1 XLH260L
8(3)A
250V~

1

2

8(3)A
250V~

8(3)A
250V~

8(3)A
250V~

3

5

7

4

6

8

8(3)A
250V~

9 10 11 12 13 14 15

Light
Heater

De-Hum Hum

20(8)A 8(3)A
250V~ 250V~

N

N.C.

Fan

Def

Comp

16 17 18 19 20 21 22 23

L

Digital
Input

Room

NOTE: ขอความ “Err” จะแสดง เมื่อการโปรแกรมไมสําเร็จ ในกรณีที่ปดตัว
คอนโทรลและเปดขึ้นใหม ถาตองการเริ่มตนการดาวนโหลดใหมอกี ครั้ง
หรือถอด “Hot key” เพื่อยกเลิกการทํางาน

1592002710
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14.2 XLH260V

8(3)A

8(3)A

Fan Def N.C. Comp C
8(3)A

8(3)A
250V

Hum
8(3)A

De-hum
Light

Def

MAX
20A

Room

Heater

15. DEFAULT SETTING VALUES

Set H 50.0

---

dbt

2.0

Pr1

dbH

5.0

Pr1

LS

-40

Pr2

uS

110

Pr2

odS

1

Pr2

Ac
tHu

1
db

LSH 0.0
uSH

Pr1
Pr2

Pr2

100.0 Pr2

cF
rES

°C
dE

Pr2
Pr2

rEH

Hd

Pr2

tdf
EdF

rE
in

XLH260-TH

Pr2
Pr2

0

Pr2

dtE

8

Pr2

8(3)A

Supply 115Vac: 2-3 terminals
Label Value Menu
Description
Set T 5.0 - - - Temperature Set Point

SdF

Range
LS ÷ uS ( nu =
temperature
regulation disabled )
LSH ÷ uSH ( nu =
Humidity Set Point
humidity regulation
disabled)
Half dead band width for 0.1°C o 1°F ÷ 25°C o
temperature
77°F
Half dead band width for 0.5 ÷ 50
humidity
Minimum temperature set -50.0°C o –58°F ÷ Set
point limit
T
Maximum temperature set Set T ÷ 110°C o
point limit
230°F
Outputs activation delay at 0 ÷ 250 min
start up
Anti-short cycle delay
0 ÷ 30 min
Humidity regulation
db = dehumidifier
relay.; cHu = dehum+
compr.; c-H= without
dehum. relay
Minimum humidity set
Lci ÷ Set H
point limit
Maximum humidity set Set H ÷ uci
point limit
Measurement unit
°C ÷°F
Resolution (for °C):
in = integer / dE =
decimal
Resolution for RH%:
in = integer / Hd =
half digit
Defrost type
rE, rT, in
Defrost mode
In, Sd

idF 8
MdF 20
dFd it

Pr1
Pr1
Pr2

dAd
Fdt
dPo
Hud

30
0
no
no

Pr2
Pr2
Pr2
Pr2

Fnc
ALc

c-n
Ab

Pr2
Pr2

ALL -40.0 Pr1
110

Pr1

ALH 1.0

Pr2

15
1.3

Pr2
Pr2

EdA 20

Pr2

dot

20

Pr2

AHc

Ab

Pr2

AHL 0.0
AHu 100

Pr1
Pr1

AHH 2.0

Pr2

AHd 15
dHo 1.3

Pr2
Pr2

doH

20

Pr2

nPS

0

Pr2

ALu

ALd
dAo

1592002710

Set point for SMART
DEFROST
Defrost termination
temperature
Interval between defrosts
Duration of defrost
Display during defrost

-30 ÷ +30°C / 22÷+86°F
-50,0÷110°C/ 58÷230°F
1 ÷ 120 h
0 ÷ 250 min
rt / it / SEt / dEF /
dEG
Defrost display time out 0 ÷ 250 min
Draining time
0÷60 min.
First defrost after start up n ÷ y
Humidity control during no; yES
defrost
Fan operating mode
c-n / c-Y / o-n / o-Y
Temperature alarm
rE = relative / Ab =
configuration
absolute
Low temperature alarm 0°C ÷ 50.0°C / setting
50.0°C ÷ ALu
High temperature alarm 0°C ÷ 50.0°C / ALL ÷
setting
110°C
Temperature alarm
0.1°C o 1°F ÷ 25°C o
recovery differential
77°F
Temperature alarm delay 0 ÷ 250 min
Delay of temperature alarm 0.0 ÷ 23.5 h
at start-up
Alarm delay at the end of 0 ÷ 250 min
defrost
Delay of temperature alarm 0 ÷ 250 min
after closing the door
Humidity alarm
rE = relative / Ab =
configuration
absolute
Low humidity alarm setting 0 ÷ 50 / Lci ÷ AHu
High humidity alarm
0 ÷ 50 / AHL ÷ uci
setting
Humidity alarm recovery 0.5 ÷ 25
differential
Humidity alarm delay
0 ÷ 250 min
Delay of humidity alarm at 0.0 ÷ 23.5 h
start-up
Alarm delay at the end of 0 ÷ 250 min
defrost
Pressure switch number 0÷15
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doA

20

Pr2

Open door alarm delay

ot

0.0

Pr1

oE

0.0

Pr2

o3
P2P

0.0
no

Pr1
Pr2

P3P

YES Pr2

Lci
uci
i1P
i1F

0
100
oP
dor

Pr2
Pr2
Pr2
Pr2

odc

oFF

Pr2

rrd

YES Pr2

did
oA1

0
Lig

Pr2
Pr2

Adr
Ptb
rEL
Prd
Pr2

1
1
0.1
-321

Pr2
Pr2
Pr2
Pr2
Pr1

Thermostat probe
calibration
Evaporator probe
-12.0 ÷ 12.0
calibration
Humidity probe calibration -10 ÷ 10
Evaporator probe presence no = absent / YES =
present
Humidity probe presence no = absent / YES =
present
-999 ÷ 999
Readout with 4 mA
-999 ÷ 999
Readout with 20 mA
cL =open / oP = close
Digital input polarity
Digital input configuration dor / PAL / EAL /
bAL / Ht
Outputs status when open on / Fan / oFF
door
Outputs restarting after
no = no / YES = yes
doA alarm
Digital input alarm delay 0÷255 min.
Light relay configuration ALr = alarm; dEH =
(XLH260L terminals 3-4, dehumidifier; onF =
XLH260V terminals. 11- on/off; Lig = light,
12):
ESt, dEF not select
Serial address
0÷247 num
Parameter table
--Software release
--Probes display
Pb1÷Pb3
Access to the protected - - parameter list

1592002710

0 ÷ 250 min ( 250 =
nu )
-12.0 ÷ 12.0

บริษัท ดิคเซลล (เอเซีย) จํากัด
2893, 2895 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
Tel: (66) 0-2722-0245, 0-2321-3078
Fax: (66) 0-27220250, 0-2320-2520
E-mail: dixell@dixellasia.com - http://www.dixellasia.com
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