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1. คําเตือนทั่วไป 

โปรดอานกอนการใชคูมือนี้ 

• คูมือนี้เปนสวนหนึ่งของผลิตภัณฑ และควรเก็บรักษาไวใกลอุปกรณ เพื่อความสะดวกในการหยิบใชงานหรือใชในการ
อางอิง 

• ไมใชอุปกรณเพื่อวัตถุประสงคที่เบี่ยงเบนไปจากคูมือที่ใหนี้ เพราะอุปกรณอาจเกิดความเสียหาย และเปนอันตรายตอผู
ใชได 

• ตรวจสอบขีดจํากัดดานตางๆ กอนดําเนินการใดๆ 

 ขอควรระวังเรื่องความปลอดภัย 

• ตรวจสอบแหลงจายไฟใหถูกตองกอนตอเขากับอุปกรณ 
• หลีกเล่ียงการใชงานที่เส่ียงตอการสัมผัสกับน้ําหรือความช้ืนโดยตรง: ใชงานอุปกรณเฉพาะในขีดจํากัดการทํางานที่

กําหนด หลีกเล่ียงการนําไปใชในสถานที่ที่มีความช้ืนสูงและมีการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิฉับพลัน เพื่อปองกันการ
เกิดหยดน้ําที่ตัวอุปกรณและระบบไฟฟา 

• คําเตือน:ปลดสายไฟที่ตอเขากับอุปกรณออกกอนการซอมบํารุงทุกคร้ัง 
• ไมติดต้ังหัววัดไวในบริเวณท่ีผูใชงานสามารถสัมผัสไดโดยงาย และตองไมเปดตูคอนโทรลทิ้งไวจนสามารถเขาถึงจุดตอ

ของอุปกรณได 
• ในกรณีที่เกิดการทํางานผิดปกติใหสงอุปกรณกับไปยังผูแทนจําหนายพรอมอธิบายรายละเอียดของความผิดปกติ 
• ใหตรวจสอบคากระแสไฟฟาสูงสุดที่รีเลยแตละตัวสามารถรับได (ใหดูในสวนขอมูลทางเทคนิค) 
• ใหแนใจวาสายที่ใชเดินสําหรับหัววัด โหลดและแหลงจายไฟแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดและหางเพียงพอโดยไมตัดกัน

หรือพันกัน 
• ในกรณีที่นําไปใชงานในสภาพแวดลอมที่เปนโรงงานอุตสาหกรรม การใชตัวกรองสัญญาณรบกวนตอขนานกับโหลดที่

เปนตัวเหนี่ยวนําจะเปนประโยชนย่ิงขึ้น 
 

รายละเอียดทั่วไป 
รุน XLR170, 210X230 มม.ใชไมโครโปรเซสเซอรในการควบคุมการทํางาน เหมาะสําหรับระบบทําความเย็นที่มีอุณหภูมิ
ตํ่าและปานกลาง ประกอบดวยเอาทพุทรีเลย 4 ตัว(XLR130) หรือเอาทพุทรีเลย 6 ตัว(XLR170)  สําหรับควบคุม
คอมเพรสเซอร การละลายน้ําแข็ง (แบบแกสรอน หรือไฟฟา) (XLR170) พัดลมคอยลเย็น (XLR170)  แสงสวาง สัญญาณ
เตือน และเอาทพุทเสริม ผูใชสามารถเลือกหัววัดอุณหภูมิเปน PTC หรือ NTC หัววัดอุณหภมิู อันหนึ่งสําหรับควบคุม
อุณหภูมิ อีกอันวัดที่คอยลเย็น สําหรับควบคุมการละลายน้ําแข็ง และควบคุมพัดลม  มี Option เพิ่มเติม เพื่อแสดงผล
อุณหภูมิ 
เอาทพุทของ HOT KEY สามารถเชื่อมตอเขากับระบบมอนิเตอรร่ิง X-WEB ของ Dixell ผานทาง ModBus-RTU โดยใช
โมดูลภายนอก XJ485-CX เช่ือมตอ และสามารถโปรแกรมพารามิเตอรผานทาง HOT KEY  

  2. การควบคุมโหลด 

2.1 คอมเพรสเซอร 
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Time

Temper.

Compr.

SET

ON

 
การทํางานของคอมเพรสเซอรจะถูกควบคุมโดยตรงจากอุณหภูมิที่วัดจากหัววัดเทอรโมสตัทโดยมีตัวแปรจากคาดิฟเฟอเรน
เชียลซ่ึงเปนคาอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจากคาอุณหภูมิที่ต้ังไว: หากอุณหภูมิเพิ่มขึ้นและถึงคาอุณหภูมิที่ต้ังบวกกับคาดิฟเฟอเรน
เชียล คอมเพรสเซอรจึงจะเร่ิมทํางาน และจะเลิกทํางานเม่ืออุณหภูมิถึงคาที่ต้ังอีกคร้ัง 
ในกรณีที่เทอรโมสตัทหัววัดชํารุด คอมเพรสเซอรจะเปล่ียนไปถูกส่ังการดวยเวลาท่ีกําหนดผานพารามิเตอร “COn” และ 
“COF”แทน 

2.2 การละลายน้ําแข็ง 
วิธีการละลายน้ําแข็ง 2 แบบ สามารถเลือกไดโดยผานพารามิเตอร “tdF” : การละลายน้ําแข็งดวยฮีทเตอรไฟฟา  
(tdF = EL)  แกสรอน (tdF = in)  พารามิเตอรอื่นใช เพื่อควบคุมระยะรอบการละลายน้ําแข็ง “ ldF ” ระยะเวลาท่ีใชละลาย
น้ําแข็งสูงสุด “MdF” และฟงกชั่นการละลายน้ําแข็ง 2 โหมด: ควบคุมโดยเวลา หรือหัววัดคอยลเย็น (P2P) 
เม่ือส้ินสุดการละลายน้ําแข็งเวลา Drip time ถูกควบคุมผานทางพารามิเตอร “Fdt” 

2.3 การควบคุมพัดลมของคอยลเย็น 
เลือกรูปแบบการควบคุมพัดลมไดโดยพารามิเตอร“ Fnc ” 
FnC = C-n พัดลมจะทํางานหรือหยุดทํางาน พรอมคอมเพรสเซอร และไมทํางานขณะละลายน้ําแข็ง 
FnC= O-n พัดลมทํางานติดตอกันไป แตไมทํางานในชวงละลายน้ําแข็ง  
FnC= C-y พัดลมจะทํางานหรือหยุดทํางานพรอมคอมเพรสเซอร และยังทํางานขณะละลายน้ําแข็ง 
FnC= O-y พัดลมทํางานตลอดเวลารวมทั้งขณะละลายน้ําแข็ง 
หลังจากละลายน้ําแข็ง  
“Fst” พัดลมจะถูกควบคุมดวยพารามิเตอร Fst ซึ่งควบคุมโดยอุณหภูมิคอยลเย็น เม่ืออุณหภูมิกวาพารามิเตอร “Fst” พัด
ลมจะหยุดหมุน 
 

3 คําส่ังตาง ๆ ที่แผงควบคุมดานหนา 

Panic LED

 
 

 

 

เพื่อการแสดงการกําหนดคา Set Point; ในโหมดการโปรแกรม เพื่อเลือกคาพารามิเตอร หรือยืนยันการปฏิบัติการ 

หรือกดปุมคาง 3 วินาที เม่ือคาอุณหภูมิมากสุด หรือตํ่าสุดแสดงอยู คานั้นจะถูกลบ 

 ในโหมดการโปรแกรมจะใชหาพารามิเตอร หรือเพิ่มคาที่แสดงอยู ปฏิบัติการ หรือกดปุมคาง 3 วินาที รอบการ
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ละลายน้ําแข็งอยางรวดเร็วจะเร่ิมทํางาน 

 ในโหมดการโปรแกรมจะใชหาพารามิเตอร หรือลดคาที่แสดงอยู 

 เพื่อเร่ิมตนการละลายน้ําแข็งดวยมือ: กดปุมคางเปนเวลาอยางนอย 3 วินาที 

 เปด หรือปดไฟถามีการใชงาน (oA1=lig) 

 ใชเพื่อเร่ิมฟงกชั่นประหยัดพลังงาน 

 ถา oA1 = AUS: ใชเปด/ปด เอาทพุทแสริม 

 เปด หรือปดอุปกรณ. 
 
กดปุม 2 ปุมรวมกัน: 
 

+  เพื่อล็อค หรือปลดล็อคคียบอรด 

+  เพื่อเขาสูโหมดการโปรแกรม 

+  เพื่อออกจากโหมดการโปรแกรม 

4.1 สถานะของหลอดไฟ LED 

อธิบายตามตารางตอไปนี้ 

LED MODE Function 
°C ไฟติด แสดงหนวยการวัด °C 

°C ไฟกระพริบ อยูในโหมดการโปรแกรม 

°F ไฟติด แสดงหนวยการวัด °F 

 ไฟติด คอมเพรสเซอรทํางาน 

 ไฟกระพริบ - อยูในโหมดการโปรแกรม (กระพริบรวมกับ LED ) 

-หนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร  

เพื่อปองกันการลัดวงจร 

 ไฟติด พัดลมทํางาน 

 ไฟกระพริบ อยูในโหมดการโปรแกรม (กระพริบรวมกับ LED ) 

 ไฟติด ชวงระหวางการละลายนํ้าแข็ง 

 ไฟกระพริบ ชวงระหวางการระบายน้ําจากการละลายน้ําแข็ง 

 ไฟติด ทํางานในรอบทํางานตอเนื่อง 

  ไฟติด - แสดงสัญญาณเตือน Alarm 

- แสดงในสวน “Pr2” หมายถึงพารามิเตอรนั้นอยูใน “Pr1” ดวย 

AUX ไฟติด เอาทพุทเสริมทํางาน 

 ไฟติด ทํางานในโหมดประหยัดพลังงาน 

 ไฟติด แสงสวางทํางาน 

 ไฟติด อุปกรณอยูในโหมดปด 
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4.2 วิธีการดูอุณหภูมิต่ําสุดที่บันทึกไว 

 1. กดแลวปลอยปุม n  
2. ขอความ “Lo” จะปรากฏข้ึนและตามดวยคาอุณหภูมิตํ่าสุดที่บันทึกไว 
3. เม่ือกด n อีกคร้ังหรือปลอยไว 5 วินาที ก็จะกลับสูหนาจอปกติ 
 

4.3 วิธีการดูคาอุณหภูมิสูงสุด 
 

 1.  กดแลวปลอยปุม o 
2.   ขอความ “Hi” จะปรากฏข้ึนแลวตามดวยคาอุณหภูมิที่บันทึกไวสูงสุด 
3.  เม่ือกด oอีกคร้ังหรือปลอยไว 5 วินาที ก็จะกลับสูหนาจอปกติ 

 
 

4.4 วิธีการรีเซตคาอุณหภูมิสูงสุดและต่ําสุดที่บันทึกไว 

การรีเซตคาอุณหภูมิสูงสุดและตํ่าสุดที่บันทึกไว  

1. กดปุม SET ประมาณ 3 วินาที ขณะที่หนาจอแสดงอุณหภูมิสูงสุด หรือตํ่าสุด( ขอความ “rSt” จะเร่ิมแสดงท่ีหนาจอ) 

2. ยืนยันการรีเซ็ตโดยขอความ “rSt” จะกระพริบ 

4.5 วิธีการดู  SET POINT 

  1. กดแลวปลอยปุม SET : หนาจอจะแสดง 

           คาอุณหภูมิที่ต้ังไว 

2. กดแลวปลอยปุม SET หรือรอ 5  วินาทีเพื่อกลับสูการแสดงคาอุณหภูมิปกติอีกคร้ัง 

4.6 วิธีการเปลี่ยนคาอุณหภูมิที่ตั้ง (SET POINT) 
1. กดปุม SET คางไว 3 วินาที เพื่อเปล่ียนคาอุณหภูมิที่ต้ัง 
2. คาของอุณหภูมิที่ต้ังจะปรากฏขึ้นและ LED  และ  จะเร่ิมกะพริบ 

3. ในการเปล่ียนคาใหกด oหรือ nภายใน 10 วินาที 
4. เพื่อใหอุปกรณจําคาที่ต้ังใหใหม ใหกดปุม SET อีกคร้ังหรือรอ 10 วินาที 

4.7 วิธีการเริ่มละลายน้ําแข็งดวยมือ 

 กดปุม  (DEF) คางไว 2 วินาที การละลายน้ําจะเร่ิมตนขึ้นหลังจากนั้น 

4.8 วิธีการเปลี่ยนคาในรายการพารามิเตอร “PR1” 
การเปล่ียนคาในรายการพารามิเตอร “PR1” ทําดังนี้: 
1.  เขาสูโหมดต้ังโปรแกรมโดยกดปุม SET + n พรอมกันคางไวนาน 3 วินาที (LED °C หรือ °F จะกระพริบ) 
2.  เลือกพารามิเตอรที่ตองการโดยกด SET เพื่อแสดงคาของพารามิเตอรนั้น 
3. กดปุม o หรือ n เพื่อเปล่ียนแปลงคาพารามิเตอร 
4. กดปุม SET เพื่อบันทึกคาใหมและเล่ือนไปยังพารามิเตอรตัวถัดไป 
สําหรับการออกจากการตั้งโปรแกรม: ใหกดปุม SET +o หรือรอ 15 วินาที โดยไมตองกดปุมใด 
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หมายเหตุ: คาที่ต้ังไวจะถูกบันทึกไวแมขั้นตอนการโปรแกรมจะถูกยกเลิกโดยเวลาท่ีกําหนด 

4.9 รายการพารามิเตอร “PR2” 
ในรายการพารามิเตอร “Pr2”จะรวมทุกพารามิเตอรในชุดควบคุม 
4.9.1 วิธีการเปลี่ยนคาในรายการพารามิเตอร “PR2”                 
1.  เขาสูโหมดต้ังโปรแกรมโดยกดปุม SET +n พรอมกันคางไวนาน 3 วินาที (LED °C หรือ °F จะกระพริบ) 
2. ปลอยและกดปุม SET +nยํ้าอีกคร้ังประมาณ 7 วินาที ขอความ Pr2 จะขึ้นสักครู พารามิเตอร HY จะแสดงบน
จอแสดงผล 
ขณะนี้จะอยูในพารามิเตอร “Pr2”  
3. เลือกพารามิเตอรที่ตองการ 
4. กด SET เพื่อแสดงคาของพารามิเตอรนั้น 
5. กดปุม o หรือ n เพื่อเปล่ียนแปลงคาพารามิเตอร 
6. กดปุม SET เพื่อบันทึกคาใหมและเล่ือนไปยังพารามิเตอรตัวถัดไป 
สําหรับการออกจากการตั้งโปรแกรม: ใหกดปุม SET +o หรือรอ 15 วินาที โดยไมตองกดปุมใด 
หมายเหตุ 1: ถาไมมีพารามิเตอรอยูในพารามิเตอร 1 หลังจาก 3 วินาที ขอความ “noP” จะแสดงขึ้น ใหกดปุม SET +n
ยํ้าอีกคร้ังประมาณ 7 วินาที จนขอความ Pr2 แสดงขึ้น 
หมายเหตุ 2: คาที่ต้ังไวจะถูกบันทึกไวแมขั้นตอนการโปรแกรมจะถูกยกเลิกโดยเวลาท่ีกําหนด 
4.9.2 วิธีการยายพารามิเตอรจากพารามิเตอร 2 ไปยังพารามิเตอร 1 หรือในทางกลับกัน 
คาของพารามิเตอรใน “Pr2” สามารถเคล่ือนยายเขาไปใน“Pr1”โดยการกด SET +nในพารามิเตอรของ“Pr1” LED 
แสดงจุดทศนิยมจะไมติด 

4.10 วิธีการล็อคปุมกด 

1.  กดปุม o + n คางไว 3 วินาที 
2.  ขอความ “POF” จะปรากฏข้ึนและปุมกดจะถูกล็อค จากจุดนี้จะสามารถทําไดเพียงการดูคาอุณหภูมิที่ต้ังไว หรือคา

อุณหภูมิที่บันทึกไวสูงสุดหรือตํ่าสุด 
3.  ถากดปุมใดบนหนาจอนานกวา 3 วินาที ขอความ “POF” จะปรากฏข้ึน 

4.11 วิธีการปลดล็อคปุมกด 

กดปุม o + n คางไว 3 วินาที จนขอความ “POF” ปรากฏขึ้นและปุมกดจะถูกปลดล็อค 

4.12 ฟงกช่ัน ON/OFF 
 ถาเซตใหฟงกชันการทํางานไว onF = oFF เม่ือกดปุม ON/OFF ชุดควบคุมจะ OFF และหนาจอจะโชว “OFF 

การควบคุมจะหยุดทํางาน ถาตองการเปดชุดควบคุมอีกคร้ังใหกดปุม ON/OFF อีกคร้ัง 
คําเตือน โหลดที่ตอจากขั้วไฟฟา normally closed ของรีเลยจะมีการจายไฟตลอด ถึงแมวาชุดควบคุมจะอยูในโหมดแส
ตนบายด  

7.  รายละเอียดพารามิเตอร 
Hy Differential: (0.1-25.5°C/1-45°F): คาเปล่ียนแปลงที่เพิ่มขึ้นจากคาอุณหภูมิ Set Point ซึ่งคอมเพรสเซอรจะเร่ิม
ทํางาน เม่ืออุณหภูมิเทากับคาอุณหภูมิที่ต้ังไวบวกกับคาความตาง (Hy) และคอมเพรสเซอรจะหยุดทํางานเม่ือ
อุณหภูมิคา Set Point  
LS Minimum set point: (-50°C-SET/ -58°F-SET) คาอุณหภูมิตํ่าสุด สําหรับการต้ังอุณหภูมิใหปรับใชงานได 
US Maximum set point: (SET- 110°C / SET -23°F) คาอุณหภูมิสูงสุด สําหรับการต้ังอุณหภูมิใหปรับใชงานได 
OdS Outputs activation delay at start up: (0-255 นาที) คาหนวงเวลาการทํางานของเอาทพุทใดๆ ในชวงเร่ิมการ
ทํางานของระบบตามเวลาท่ีไดต้ังคาไว 
 CCo Compressor: kind of activation ใชเม่ือ OA1=CP2 SE= การทํางานตามลําดับ, AL = การทํางานแบบ by       

       Turn 
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AC Anti-short cycle delay: (0-30 นาที) คาหนวงเวลาในการสตารทคอมเพรสเซอรคร้ังตอไป 
AC1 2nd Anti-short cycle delay: (0-255 วินาที) คาหนวงเวลาในการสตารทคอมเพรสเซอร2 หลังจากที่
คอมเพรสเซอร 1 สตารท 
CCt Compressor ON time during continuous  cycle: (0.0-23 ชั้วโมง 50 นาที; สเกล 10 นาที)  ใชกําหนด
ระยะเวลาของการทําความเย็นตอเนื่อง คอมเพรสเซอรจะยังคงทํางานตอเนื่องตามชวงเวลาที่ต้ังในพารามิเตอรนี้ เชน
ในกรณีที่โหลดสินคาใหมเขาหองเย็น 
CCS Set point for continuous cycle: (-50-150°C) คา Set Point สําหรับรอบการทําความเย็นตอเนื่อง 
Con Compressor ON time with faulty probe: (0-255นาที) ต้ังเวลาใหคอมเพรสเซอรทํางาน ในกรณีที่หัววัด
อุณหภูมิเทอรโมสตัทเสีย ถา Con = 0 คอมเพรสเซอรจะหยุดทํางานทันที 
COF Compressor OFF time with faulty probe: (0-255 นาที) ต้ังเวลาใหคอมเพรสเซอรหยุดทํางาน ในกรณีที่
หัววัดอุณหภูมิเสนที่หนึ่งเสีย COF = 0 คอมเพรสเซอรยังทํางานตลอด 

หนาจอแสดงผล 
CF Temperature measurement unit: เลือกหนวยแสดงอุณหภูมิเปน 0C = องศาเซลเซียส   หรือ  0F = องศาฟาเรน
ไฮต หนวยที่ใชวัดอุณหภูมิ เปล่ียนโดยการ SET ที่คาพารามิเตอร 
rES Resolution (for °C): แสดงคาทศนิยม 
de = 0.1°C  in = 1 °C  
Lod Instrument display: (P1; P2, P3, P4, SET, dtr) : เลือกคาอุณหภูมิจากหัววัดอุณหภูมิใดมาแสดงผล 
P1    = หัววัดอุณหภูมิเทอรโมสตัท 
P2    = หัววัดอุณหภูมิคอยลเย็น 
P3    = หัววัดอุณหภูมิที่ 3  
1r2   = คาผลตางระหวาง P1 และ P2 
 

การละลายน้ําแข็ง 
tdF  Defrost type:  วิธีการละลายน้ําแข็ง 

rE = ฮีตเตอรไฟฟา (คอมเพรสเซอรไมทํางาน) 
rT = เคร่ืองควบคุมทําใหน้ําแข็งละลาย, ระหวางเวลาที่ละลายน้ําแข็งจะปรากฏ “ MdF ” , เคร่ืองควบคุมความ
รอนจะทํางาน โดย สวิทช  On และ OFF จะปรากฏ  “ dtF ” 
in = แกสรอน(คอมเพรสเซอรทํางาน) 

EdF Defrost mode:  
 in = interval mode การละลายจะเร่ิมเม่ือเวลา “Idf”  
  ส้ินสุดลง 

Sd = Smartfrost mode คา IdF (interval between defrosts) จะเพิ่มขึ้นเม่ือคอมเพรสเซอรทํางานเทานั้น 
(ยกเวนการต้ังโปรแกรมที่ไมสอดคลองกัน) และถาอุณหภูมิของคอยลเย็นนอยกวาคาของ “SdF” (อุณหภูมิที่ต้ัง
ไวของ SMARTFROST) 
rTC = เวลาการละลายนํ้าแข็งถูกกําหนดโดย real time clock 

SdF การตั้งคาสําหรับ SMARTFROST: (-30-30 °C / -22-86 °F)  
อุณหภูมิของคอยลเย็นที่ทําใหจะคา IdF เพิ่มขึ้นเม่ืออยูในโหมด SMARTFROST 
dtE Defrost termination temperature:(-50.0-110.0°C/-58-230°F) (ทํางานเม่ือมีการใชงานหัววัดอุณหภูมิคอยล
เย็น) ต้ังคาอุณหภูมิหัววัดอุณหภูมิคอยลเย็น เพื่อเปนการยกเลิกการละลายน้ําแข็ง  
dtS Defrost termination temperature for 2nd Evaporator: เม่ือ oA1 = dF2 (-50.0-110.0°C/-58-230°F) ต้ังคา
อุณหภูมิหัววัดอุณหภูมิคอยลเย็น ที่ 2 เพื่อเปนการยกเลิกการละลายน้ําแข็ง  
IdF Interval between defrost: (1-120 ชั่วโมง)  
ชวงเวลาระหวางในการละลายนํ้าแข็งแตละคร้ัง 
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MdF (Maximum) duration of defrost : (0-255 นาที)  
เม่ือ P2P= n: ไมมีหัววัดอุณหภูมิคอยลเย็น ใชเวลาเปนตัวกําหนดในการละลายน้ําแข็ง และเม่ือ P2P = y: ส่ังละลาย
น้ําแข็งตามอุณหภูมิพารามิเตอรนี้จะเปนการต้ังคาเวลาท่ีนานที่สุดที่จะละลายน้ําแข็งคอลยเย็น 
MdS (Maximum) duration of defrost 2nd Evaporator : เม่ือ oA1 = dF2 (0-255 นาที)  
ต้ังคาเวลาท่ีนานที่สุดที่จะละลายน้ําแข็งคอลยเย็นที่ 2 
dFd Display during defrost:  
 rt = คาอุณหภูมิจริง 
 it = คาอุณหภูมิที่การละลายน้ําแข็งเร่ิมตนขึ้น 
 SEt = คาอุณหภูมิที่ต้ัง 
 dEF =ขอความ “dEF” 
 dEG = ขอความ“dEG” 
dAd Defrost display time out: (0-250 นาที) หนวงเวลาแสดงคาอุณหภูมิจริงในหอง หลังจากการละลายน้ําแข็ง 

dSd Start defrost delay: (0-99 นาที) ฟงกชั่นนี้เปนประโยชนในการต้ังเวลาละลายน้ําแขง็ใหตางกัน เพื่อหลีกเล่ียง

การ overload 
Fdt Drain Down Time : (0-60 นาที) ชวงเวลาระหวางการยกเลิกการละลายน้ําแข็ง เม่ือถึงอุณหภูมิที่กําหนดกับการ
กลับมาสูระบบการควบคุมตามปกติ การใชพารามิเตอรนี้เพื่อใหคอยลเย็นสามารถปลอยน้ําที่ไดจากการละลาย
น้ําแข็งทิ้งไป 
dPO First defrost after start-up:   

y = ละลายน้ําแข็งทันทีที่เปดเคร่ือง 
n = ละลายน้ําแข็งหลังจากเวลา IdF 

dAF Defrost delay after fast freezing:  
(0-23 ชั่วโมง 50นาที) การหนวงเวลาการละลายนํ้าแข็ง หลังจากส้ินสุดการทําความเย็นอยางรวดเร็ว 

dFP End defrost probe for first evaporator selection – ต้ังคาหวัวัดที่ใช เพื่อยกเลิกการละลายน้ําแข็งของคอลย

เย็นที่ 1 nP =  ไมใชโพรบ ละลายน้ําแข็งตามเวลา ชวงเวลาถูกต้ังคาโดยพารามิเตอร MdF; P1 = หัววัดที่ 1 

(thermostat probe); P2 = หัววัดที่ 2 (evaporator probe); P3 = หัววัดที่ 3 (display probe) 

dSP End defrost probe for second evaporator selection – ต้ังคาหัววัดที่ใช เพื่อยกเลิกการละลายน้ําแข็งของ

คอลยเย็นที่ 1 nP =  ไมใชโพรบ ละลายน้ําแข็งตามเวลา ชวงเวลาถูกต้ังคาโดยพารามิเตอร MdF; P1 = หัววัดที่ 1 

(thermostat probe); P2 = หัววัดที่ 2 (evaporator probe); P3 = หัววัดที่ 3 (display probe). 

การทํางานของพัดลม 
FnC Fan operating mode: 

C-n พัดลมจะทํางานหรือหยุดทํางานพรอมคอมเพรสเซอร และไมทํางานขณะละลายน้ําแข็ง 
C-y พัดลมจะทํางานหรือหยุดทํางานพรอมคอมเพรสเซอร และยังทํางานขณะละลายน้ําแข็ง 
O-n พัดลมทํางานติดตอกันไป แตไมทํางานในชวงละลายน้ําแข็ง  
O-y ทํางานตลอดเวลา 

Fnd Fan delay after defrost: (0-255 นาที) การหนวงเวลาการทํางานของพัดลมที่คอยลเย็น หลังจากเสร็จการ
ละลายน้ําแข็ง 
FSt Fan stop temperature: (- 50.0°C-110°C/ -58°F-203°F) ต้ังอุณหภูมิหยุดการทํางานของพัดลมที่คอยลเย็น วัด
โดยหัววดัอุณหภูมิ ใหพัดลมหยุดทํางาน ดวยอุณหภูมิที่สูงกวาที่ต้ังไว  

dSP Fan probe selection – nP =  ไมใชโพรบ พัดลมทํางานตามพารามิเตอร Fnc P1 = หัววัดที่ 1 (thermostat 

probe); P2 = หัววัดที่ 2 (evaporator probe); P3 = หัววัดที่ 3 (display probe). 
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สัญญาณเตือน 
ALC Temperature alarms configuration 
 rE = อุณหภูมิเตือนสัมพันธกับอุณหภูมิที่ต้ัง 
 Ab= อุณหภูมิเตือนจะถูกกําหนดจากคาอุณหภูมิสัมบูรณ 
ALU High temperature alarm setting: 

ALC= rE, 0-50°C หรือ 90°F 
ALC= Ab, ALL, -110°C หรือ 230°F 
อุณหภูมิสูงสุดที่ใหสัญญาณเตือนทํางาน เม่ืออุณหภูมิถึงคา ALU จะเกิดการเตือนหลังจากการหนวงเวลาดวย
พารามิเตอร “ALd” 

ALL Low temperature alarm setting:  
ALC= rE, 0-50°C หรือ 90°F 
ALC= Ab, -50°C หรือ -58°F, -ALU 
อุณหภูมิตํ่าสุดที่ใหสัญญาณเตือนทํางาน เม่ืออุณหภูมิถึงคา ALL จะเกิดการเตือนหลังจากการหนวงเวลาดวย
พารามิเตอร “ALd” 

AFH Temperature alarm and fan differential: (0.1-25.5°C;1-45°F) คาความตางระหวางสัญญาณเตือนอุณหภูมิ
ที่ต้ังไว กับคาของพัดลม (FST-AFH) จะเปนคาบวกเสมอ 
ALd Temperature alarm delay: (0-255 นาที) ชวงหนวงเวลาในการสงสัญญาณเตือน 
dAO Delay of temperature alarm at start-up:  
(0 นาที -23ชั่วโมง 50นาที)  
ชวงหนวงเวลาการสงสัญญาณเตือน หลังจากเร่ิมเดินเคร่ือง 
EdA Alarm delays at the end of defrost:  
(0-255 นาที) ชวงหนวงเวลาการสงสัญญาณเตือน เม่ือส้ินสุดการละลายน้ําแข็ง 
dot Delay of temperature alarm after closing the door:(0-255 นาที) ชวงหนวงเวลาสัญญาณเตือนหลังจาก
ประตูปด 
doA Open door alarm delay:(0-255 นาที) ชวงหนวงเวลาสัญญาณเตือนประตูเปด หนวงเวลาสัญญาณเตือนเม่ือ
พบวามีการเปดประตู จะมีขอความ “dA” แสดงขึ้น 

rrd Outputs restart after doA alarm:  
no = เอาทพุทไมมีผลกับสัญญาณเตือน doA   

yES = เอาทพุทเร่ิมทํางานใหมตามสัญญาณเตือน doA  
tbA Buzzer and alarm relay silencing :เม่ือมีสัญญาณเตือนแลวกดปุมใดปุมหนึ่ง  

n= Buzzer หยุดทํางาน  
y= Buzzer และ Relay หยุดทํางาน 

nPS Pressure switch number: (0-15) หมายเลขของสวิทชความดันที่มีการทํางาน, ระหวาง “did” interval, กอน
สัญญาณเตือนเหตุการณ (I2F= PAL) 

หัววัดอุณหภูมิอินพุท 
Ot Thermostat probe calibration: (-12.0-12.0°C/ -21-21°F) การปรับชดเชยคาอุณหภูมิที่แตกตางของหัววัด
อุณหภูมิเทอรโมสตัท 
OE Evaporator probe calibration: (-12.0-12.0°C/ -21-21°F) การปรับชดเชยคาอุณหภูมิที่แตกตางของหัววัด
อุณหภูมิคอยลเย็น 
O3 Third probe calibration: (-12.0-12.0°C/ -21-21°F) การปรับชดเชยคาอุณหภูมิที่แตกตางของหัววัดอุณหภูมิ ณ 
จุดที่ตองการแสดงบนหนาจอ 
P2P Evaporator probe presence: กําหนดการทํางานของหัววัดอุณหภูมิคอยลเย็น 
 n= ไมทํางาน: การละลายน้ําแข็งถูกยกเลิกไดจาก และเวลา   
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 y= ทํางาน: การละลายน้ําแข็งถูกยกเลิกไดจากอุณหภูมิและเวลา  
P3P Auxiliary probe presence:  
 n= ไมทํางาน  y= ทํางาน 
Pbr Regulation probe selection: เลือกหัววัดอุณหภูมิ 
ที่ทําการควบคุม 

P1 = หัววัดอุณหภูมิเทอรโมสตัท 
P2 = หัววัดอุณหภูมิคอยลเย็น 
P3 = หัววัดอุณหภูมิ ณ จุดที่ตองการแสดง 
1r2 = คาความแตกตางระหวาง P1 และ P2 

HES Temperature increase during the Energy Saving cycle : (-30-30°C / -22-86°F) กําหนดการเพิ่มของ
อณุหภูมิขณะอยูใน   โหมดประหยัดพลังงาน 

สัญญาณดิจิตอลอินพุท 
odc Compressor and fan status when open door:  
 no = ทํางานตามปกติ 
 Fan = พัดลมไมทํางาน 
 CPr = คอมเพรสเซอรไมทํางาน 
 F_C = คอมเพรสเซอร และพัดลมไมทํางาน 
i1P Door switch input polarity: ลักษณะการทํางาน 
ของสวิทชประตู 
      CL : ดิจิตอลอินพุททํางานเม่ือหนาสัมผัสปดวงจร 

OP : ดิจิตอลอินพุททํางานเม่ือหนาสัมผัสเปดวงจร 
i2P Configurable digital input polarity :ลักษณะทํางานของขั้วคอนแทคทของดิจิตอลอินพุท 
      CL : ดิจิตอลอินพุททาํงานเม่ือหนาสัมผัสปดวงจร 
      OP : ดิจิตอลอินพุททํางานเม่ือหนาสัมผัสเปดวงจร 
i2F Digital input operating mode: โหมดการทํางานของดิจิตอลอินพุท 
 EAL = สัญญาณเตือนทั่วไป 
 bAL = สัญญาณเตือนรุนแรง 
 PAL = สวิทชแรงดัน 
 dFr = สัญญาณการละลายน้ําแข็ง   
 AUS = มีการใชรีเลยเสริม 
 Es = โหมดประหยัดพลังงาน   
 onF = รีโมทควบคุมการเปด-ปด 
did Time interval/delay for digital input alarm: 
(0-255 นาที) ชวงเวลาในการคํานวณจํานวนการทํางานของสวิทซความดัน เม่ือ I2F=PAL, ถา I2F=EAL หรือ bAL 
คา“did”จะเปนการหนวงเวลาเม่ือมีการเจอสัญญาณเตือน 

กําหนดการทํางานของรีเลยเสริม 
OA1 Auxiliary relay configuration (terminal 15-16): กําหนดการทํางานของรีเลยเสริม 

ALr = รีเลยสัญญาณเตือน 
Lig= แสงสวาง  AuS = รีเลยเสริม  

onF = ทํางานเม่ือชุดควบคุมเปด  dEF = ไมใชงาน  

dEF = ไมใชงาน  Fan = ไมใชงาน  dF2 = ละลายน้ําแข็งที่ 2 CP2 = คอมเพรสเซอรที่ 2 

ACH  Kind of regulation for auxiliary relay: Ht = heating; CL = cooling 
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 SAA  Set Point for auxiliary relay: (-50.0-110.0°C; -58-230°F) การกําหนดคา setpoint  ของอุณหภูมิหอง เพื่อส่ัง

การทํางานของรีเลยเสริม 

ArP Probe selection for auxiliary: nP =  ไมใชโพรบ รีเลยเสริมทํางานตามการกดปุม P1 = หัววัดที่ 1 

(thermostat probe); P2 = หัววัดที่ 2 (evaporator probe); P3 = หัววัดที่ 3 (display probe) 

     AoP Alarm relay polarity: การต้ังคาใหรีเลยสัญญาณเตือนเปด หรือปด เม่ือเกิดสัญญาณเตือน 

 CL= เทอรมินอล 29-30 ปด ขณะเกิดสัญญาณเตือน  

 oP = เทอรมินอล 29-30 เปด ขณะเกิดสัญญาณเตือน 

การประหยัดพลังงาน 

ILE Energy Saving cycle start during workdays:  

(0-23h 50 min.) ระหวางรอบการประหยัดพลังงาน คา set point จะเพิ่มขึ้นตามพารามิเตอร HES โดยอุณหภูมิที่ทํางาน

จะอยูที่ SET + HES 

dLE Energy Saving cycle length during workdays:  

(0-24h 00 min.) ต้ังคาชวงเวลา สําหรับทํางานในโหมดประหยัดพลังงานในแตละวันทํางาน 

ISE Energy Saving cycle start on holidays: 

(0-23h 50 min.) ต้ังคาชวงเวลา สําหรับทํางานในโหมดประหยัดพลังงานในวันหยุด 
dSE Energy Saving cycle length on holidays  
(0-24h 00 min.) ระยะเวลา สําหรับทํางานในโหมดประหยัดพลังงานในวันหยุด 

HES Temperature increase during the Energy Saving cycle (-30-30°C / -54-54°F) ต้ังคาอุณหภูมิที่ตองการใหปรับ

เพิ่มขึ้นในชวงประหยัดพลังงาน  

อ่ืนๆ 
Adr RS485 serial address (0-247): ระบุแอดเดรสในการตอเขากับระบบ Monitoring โดยการส่ือสารผานทางระบบ 
ModBus-RTU เทานั้น 
Pbc Type of probe: กําหนดชนิดหัววัดอุณหภูมิเปนแบบ PTC หรือ NTC 
OnF Stand-by function:  

0 = ไม Stand-by 
1 = Stand-by 

rEL Release Sofeware: (อานอยางเดียว) แสดงเวอรชั่นของซอฟแวรภายในไมโครโปรเซสเซอร 
Ptb Parameter Table: (อานอยางเดียว) แสดงตาราพารามิเตอรตามมาตรฐานของ DIXELL  
Prd Probe Display: (อานอยางเดียว) แสดงคาอุณหภูมิของหัววัดอุณหภูมิคอยลเย็น และหัววัดอุณหภูมิ auxiliary หัววดั

ที่ 3 
Pr2 การเขาพารามิเตอรในช้ันที่ปองกันไว:(อานไดอยางเดียว) 

7. ดิจิตอลอินพุท 
XLR170 สามารถรองรับดิจิตอลอินพุต ถึง 2 Free contact 1 ขั้วจะใชเปนสวิทชประตู ขั้วที่ 2 จะโปรแกรมใหปรับต้ังคา
ไดแตกตางกัน 7 แบบ โดยใชพารามิเตอร “I2F” 

  7.1    อินพุตสวิทชประตู    
สถานะสัญญาณประตูและหนวงเวลาเอาตพุตผานตรง “ odc”พารามิเตอร      

on    = ปกติ (เปล่ียนบาง) 
Fan  = พัดลมหยุด 
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CPr  = คอมเพรสเซอร หยุด 
F_C = คอมเพรสเซอร และพัดลมหยุด 
เนื่องดวยประตูเปด หลังจากหนวงเวลาการต้ังคาผานพารามิเตอร  “ doA” , สัญญาณเตือนผานพารามิเตอร “ doA”  
สัญญาณเตือนจะโชวขอความ “ dA”   ที่แสดงเม่ือสัญญาณหยุดทําใหดิจิตอลอินพุตไมสามารถทํางานไดอีกคร้ัง ใน
ระหวางเวลา และดังนั้น ในการหนวงเวลา “ dot” หลังประตูเปด อุณหภูมิสูงหรือตํ่าสัญญาณเตือนก็ไมสามารถทํางาน
ได                                                 

7.2 องคประกอบอินพุต -  สัญญาณเตือนทั่วไป(EAL)    
ดังนั้นเม่ือดิจิตอลอินพุตกระตุน อาจจะรอคอยสําหรับ “did”  หนวงเวลากอนสัญญาณ “ BAL”  สงขอความ สถานะ
เอาตพุต 
ไมเปล่ียน สัญญาณเตือนจะหยุดหลังจากดิจิตอลอินพุต  
de -activated 

7.3 องคประกอบอินพุต – สัญญาณเตือนสําคัญ (BAL) 
ดังนั้นเม่ือดิจิตอลอินพุตกระตุน อาจจะรอคอยสําหรับ “ did”   หนวงเวลากอนสัญญาณ  “ BAL”  หนวงสวิทช เอาทพุต 
OFF สัญญาณเตือน จะหยุดหลังจากดิจิตอลอินพุต de -activated 

7.4  องคประกอบอินพุต – สวิทชเพรชเชอร ( PAL) 

ถาระหวางเวลาที่ชางระหวางเวลาท่ีต้ังคาพารามิเตอร “ did”  สวิทชแรงดันมีขอบเขตการการกระตุนตัวเลขพารามิเตอร “ 
nPS”  สัญญาณเตือนแรงดัน “ PAL” สงขอความมาแสดงท่ีจอแสดงผล คอมเพรสเซอรจะถูกปรับใหหยุด เม่ือไรที่ดิจิตอล
อินพุต ON คอมเพรสเชอร OFF ตลอดเวลา 

7.5  องคประกอบอินพุต – เริ่มละลายน้ําแข็ง (DFR) 
การละลายน้ําแข็งสําเร็จหากเงื่อนไขที่ต้ังไวทั้งหมดถูกตอง หลังจากส้ินสุดการละลายแลว เคร่ืองจะเร่ิมทํางานตามปกติอีก
คร้ังเม่ือดิจิตอลอินพุทหยุดทํางาน หรือเคร่ืองจะรอจนกวาเวลา “Mdf” จะส้ินสุดลง 

7.6 องคประกอบอินพุต – รีเลยเสริม AUX (AUS)   
ฟงกชั่นนี้จะยอมให ON และ OFF รีเลยเสริม โดยพวกดิจิตอลหรือสวิทชภายนอก ดิจิตอลอินพุตเปนฟงกชั่นที่สามารถให
เกิดการกระตุน 

7.7 องคประกอบอินพุต – ประหยัดพลังงาน (ES)  
การปรับคาอินพุทจะทําการปรับคา Set Point เปนคา Set+HES 
ฟงกชั่นนี้จะทํางานจนกระท่ังมีการทํางานของดิจิตอลอินพุท 

7.8 องคประกอบอินพุต – รีโมท ON/ OFF (ONF) 

เปนฟงกชั่นยอมใหมีการเปด และปดอุปกรณ 

7.9 รูปแบบของขั้วดิจิตอลอินพุต   
รูปแบบดิจิตอลอินพุท ขึ้นอยูกับพารามิเตอร “ I1P”  และ “I2P”   

CL: ดิจิตอลอินพุทจะทํางานเม่ือมีการปดคอนแทคท 
OP: ดิจิตอลอินพุทจะทํางานเม่ือมีการเปดคอนแทคท 

 
8. INSTALLATION AND MOUNTING 
อุปกรณ XLR170 ติดต้ังไดทั้งแบบยึดผนัง หรือต้ังโตะ ยานอุณหภูมิ สําหรับการทํางานท่ีถูกตองคือ 0-60 ° C ออกหางจาก
ตําแหนงที่เกิดการส่ันละเทือนที่รุนแรง กาชที่มีคุณสมบัติในการกัดกรอน สกปรกหรือมีความช้ืนมากเกินไป บางคําแนะนํา
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ถึงการใชหัววัด ใหลมผานหมุนเวียนโดยความเย็นผานชอง 
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9. DIMENSIONS 
210 87
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10. ELECTRICAL CONNECTIONS 

 
ขั้วตอตางๆ ของอุปกรณเปนแบบบล็อคขันเกลียวกับสายไฟขนาดไมเกิน 2.5 mm2 ควรที่จะมีอุปกรณกันความรอนติดต้ัง
ดวยกอนตอสายจายไฟใหแนใจวาตรงกับความตองการของอุปกรณ แยกสายหัววัดอุณหภูมิออกจากสายไฟเล้ียง สาย
เอาทพุทตางๆ และสายไฟแรงสูง หามตอรีเลยเอาทพุทไปใชกับโหลดที่ใชกระแสไฟฟาเกินคาที่ระบุไว หากจําเปนใหนําไป
ตอพวงรีเลยภายนอกท่ีรับกระแสไฟฟาไดมากกวา 

10.1 การเช่ือมตอหัววัด 
 
ควรติดต้ังใหหัววัดอุณหภูมิชี้ขึ้น เพื่อปองกันความเสียหายจากการสะสมของหยดนํ้า แนะนําใหติดต้ังเทอรโมสตัทหัววัด
อุณหภูมิเทอรโมสตัทหางจากกระแสลมเย็นโดยตรง เพื่อใหสามารถวัดอุณหภูมิเฉล่ียของหองไดอยางถูกตอง และติดต้ัง
หัววัดอุณหภูมิยกเลิกการละลายน้ําแข็งที่คอยลเย็นในจุดที่เย็นที่สุด (ที่ที่มีน้ําแข็งเกาะมากที่สุด) วางใหหางจากฮีตเตอร
หรือจุดที่เกิดความรอนระหวางการละลายนํ้าแข็ง เพื่อปองกันการส่ังยกเลิกละลายนํ้าแข็งกอนน้ําแข็งละลายหมด 

11. RS 485 SERIAL COMMUNICATION 
RS485 SERIAL COMMUNICATIONมีพอรตของหนาสัมผัส   วิธีการงายๆ คือการตอเคเบิล 2สายเขาที่ เครือขาย 
ModBUS – RTU ตามของระบบมอนิเตอรร่ิง 
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12. USE OF THE PROGRMMING “ HOT KEY ” 
XLR170C สามารถ UPLOAD หรือ DOWNLOAD คาพารามิเตอรจากหนวยความจําภายใน E2 สู “Hot key”หรือในทาง
ตรงกันขาม 

12.1 DOWNLOAD ( จาก HOT KEY ไปยังอุปกรณ) 
1. ทําการปดอุปกรณกอนเพื่อตอเขากับ “Hot Key” แลวจึงเปดอุปกรณอีกคร้ัง 
2. รายการพารามิเตอรตางๆใน “Hot Key” จะถูกดาวโหลดสูหนวยความจําโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะมีขอความ “doL”กระพริบ 
จากนั้น 10 วินาที อุปกรณจะเร่ิมทํางานใหมดวยพารามิเตอรที่ ดาวโหลดมาใหมนี้ 
3. ปดอุปกรณเพื่อถอด “Hot Key” ออกและตอสาย TTL ใหเรียบรอย แลวจึงเปดอุปกรณใหมอีกคร้ังเม่ือส้ินสุดการถายโอน
ขอมูลอุปกรณจะแสดงขอความ “end “ เม่ือการถายโอนขอมูลเรียบรอย อุปกรณจะเร่ิมทํางาน  ดวยคาพารามิเตอรคาใหม 
“err” เม่ือการถายโอนลมเหลว ในกรณีนี้จะปดอุปกรณ แลวเร่ิมทําการดาวโหลดใหมอีกคร้ังหรืออาจยกเลิกการดาวโหลด 
โดยการถอด “Hot Key”ออกก็ได 

12.2 UPLOAD (จากอุปกรณไปยัง HOT KEY ) 
1. ตอ  “Hot key” เขากับอุปกรณใหเรียบรอย (ไมตองปดอุปกรณ) และกดปุมจะมีขอความ "uPL" ปรากฏขึ้น 
2. กดปุม “SET” เพื่อเร่ิมการอัพโหลด ซึ่งจะมีขอความ “uPL” กระพริบขึ้น 
3. ปดอุปกรณและถอด “Hot Key”ออกพรอมทั้งตอสาย TTL ใหเรียบรอยแลวจึงเปดอุปกรณอีกคร้ัง เม่ือส้ินสุดการถายโอน
ขอมูลอุปกรณจะแสดงขอความ “end “ เม่ือการถายโอนขอมูลเรียบรอย “err” เม่ือการถายโอนลมเหลว ในกรณีนี้ใหกดปุม 
“SET” เพื่อเร่ิมทําการดาวโหลดใหมอีกคร้ังหรืออาจยกเลิกการดาวนโหลดโดยการถอด “Hot Key”ออกก็ได 

13. สัญญาณเตือน 

 
ขอความ สาเหตุ เอาทพุท 
“P1” หัววัดเทอรโทสตัสชํารุด สัญญาณเตือน ON, คอมเพรสเซอร เอาตพุตขึ้นอยูกับ

พารามิเตอร “COn” และ ‘COF” 
“P2” หัววัดอุณหภูมิคอยลเย็นชํารุด สัญญาณเตือน ON, เอาตพุตไมมีประจุไฟฟา 
“P3” หัววัดอุณหภูมิ Auxiliary ชํารุด สัญญาณเตือน ON, เอาตพุตไมมีประจุไฟฟา 
“HA” สัญญาณเตือนอุณหภูมิสูง สัญญาณเตือน ON, เอาตพุตไมมีประจุไฟฟา 
“LA” สัญญาณเตือนอุณหภูมิตํา สัญญาณเตือน ON, เอาตพุตไมมีประจุไฟฟา 
“EE” ขอมูลหรือหนวยความจํามีปญหา สัญญาณเตือน ON, เอาตพุตไมมีประจุไฟฟา 
“dA” สัญญาณเตือนสวิทชประตู สัญญาณเตือน ON, เอาตพุตไมมีประจุไฟฟา 
“EAL” สัญญาณเตือนภายนอก สัญญาณเตือน ON, เอาตพุตไมมีประจุไฟฟา 
“BAL” สัญญาณเตือนภายนอกทีสําคัญ สัญญาณเตือน ON, เอาตพุต OFF 
“PAL” สัญญาณเตือนสวิทชแรงดัน สัญญาณเตือน ON, เอาตพุต OFF 
 
เงื่อนไขการคืนสูสภาพเดิมขอความของสัญญาณเตือน  ขอความสัญญาณเตือนนั้นจะโชวสลับรวมกับอุณหภูมิภายนอก
หอง สําหรับ “ P1” ซึ่งจะกระพริบ รีเซตที่สัญญาณเตือน “EE” และเร่ิมฟงกชั่นตามปกติกดคีย ขอความ “rst” จะแสดงที่
displayed ประมาณ 3วินาที  

13.1 SILENCING BUZZER / ALARM RELAY OUTPUT 

                                                   
ถา “ tbA = n” สัญญาณเตือน มันถูกตรวจพบ มันจะสงสัญญาณ และ รีเลยเงียบ โดยการกดปุม 
ถา “ tbA = y” สัญญาณเตือนจะเงียบเทานั้น สัญญาณรีเลยจะคืนสูสภาพเดิม 
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13.2 “EE” ALARM 
 
อุปกรณ Dixell จะเตรียมการตรวจเช็คตามปกติ สําหรับขอมูลที่สมบูรณ สัญญาณเตือน “EE” จะกระพริบ เม่ือเกิดการ
ชํารุด ในหนวยความจําขอมูลที่มีอยู เชนกรณีที่สัญญาณเตือนเอาทพุทถูกใชงาน 

13.3 ALARM RECOVERY 
 
สัญญาณเตือนหัววัด “P1” (หัววัด 1 ชํารุด) , “ P2” และ “P3” จะหยุดอัตโนมัติ 10 วินาที  หลังจากหัววัดอุณหภูมิเร่ิมทํา
งานใหม เช็คการตอกอนที่จะวางหัววัดอุณหภูมิ  สัญญาณเตือนอุณหภูมิ “ HA” และ  “LA” จะหยุดโดยอัตโนมัติ ในขณะ
นั้นอุณหภูมิเทอรโมสตัทกลับสูคาปกติ หรือเร่ิมละลายน้ําแข็งใหม  
สัญญาณเตือนสวิทชประตู “dA” จะหยุดเม่ือประตูปด 
สัญญาณเตือนภายนอก “EAL” ,“BAL” หยุดก็ตอเม่ือสัญญาณดิจิตอลอินพุทภายนอกไมถูกใชงาน สัญญาณเตือน“PAL” 
จะกูคืนโดยสวิทช OFF ของอุปกรณ 

12. ขอมูลทางเทคนิค 

Housing: self extinguishing ABS; Case: frontal 210x230 mm; depth 87mm; Mounting: See par. 9; Protection: 

IP65  

Connections: Screw terminal block ≤ 2,5 mm2 wiring. 

Power supply: 230Vac 50/60Hz ± 10% or 110Vac 50/60Hz ± 10%; Power absorption: 10VA max. 

Display:3 digits, red LED, 30.5 mm high.  

Inputs: 3 NTC or PTC probes 
Digital inputs : doorswitch and configurable, free voltage. Max. distance 10m 
Relay outputs: 

compressor: relay SPST 20(8) A, 250Vac  

light: relay SPST 16(3) A, 250Vac 

fans: relay SPST 8(3) A, 250Vac 

defrost: relay SPDT 16(3) A, 250Vac  

alarm: SPDT relay 8(3) A, 250Vac 

auxiliary: SPST relay 20(8) A, 250Vac 
Other output : 
 Alarm buzzer (Standard) 

 Direct RS485 (optional) 

Serial output : TTL standard  

Communication protocol: Modbus - RTU 

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

Internal clock back-up: 24 hours 

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

Operating temperature: 0-60 °C. 

Storage temperature: -25-60 °C.  
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Relative humidity: 20-85% (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 CONNECTIONS 

14.1 XLR130 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Luce

16A
250V~

20A 250V
16FLA(96LRA)

20A 250V
16FLA(96LRA)

8A
250V~

N

Allarme
NC

35 36

RS 485
opzionale

Comp

 

14.2 XLR170 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 1819 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Luce

16A
250V~

16A
250V~

8A
250V~

20A 250V
16FLA(96LRA)

20A 250V
16FLA(96LRA)

8A
250V~

N

Comp

Linea

Sbr.
NC

Allarme
NC

Vent.

35 36

RS 485
opzionale

 
 

15 DEFAULT SETTING VALUES 

 

Label Name   Range XLR130 XLR170 Level 

 REGULATION     

Set Set point LS-US 3.0 -5.0 --- 

Hy Differential 0,1-25,5 °C / 1-45°F 2.0 2.0 Pr1 

LS Minimum set point  -50,0°C-SET / -58°F-SET -10.0 -30,0 Pr2 

US Maximum set point SET - 110°C / SET - 230°F 20.0 20.0 Pr2 

OdS Outputs activation delay at start up 0-255 min. 0 0 Pr2 

cco Compressor configuration SE; AL SE SE Pr2 

AC Anti-short cycle delay 0-30 min. 1 1 Pr1 

Ac1 Second compressor start up delay 0-255 sec. 0 0 Pr2 

CCt Compressor ON time during fast freezing 0 - 23h 50 min. 0.0 0.0 Pr2 

COn Compressor ON time with faulty probe 0-255 min. 15 15 Pr2 

COF Compressor OFF time with faulty probe 0-255 min. 30 30 Pr2 

CH Kind of action CL; Ht cL - - - Pr2 
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Label Name   Range XLR130 XLR170 Level 
 DISPLAY     

CF Temperature measurement unit °C - °F °C °C Pr2 

rES Resolution (integer/decimal point) in - de dE dE Pr1 

Lod Local display  P1 - 1r2 P1 P1 Pr2 

 DEFROST     

tdF Defrost type rE,  rT,  in  - - - rE Pr2 

EdF Defrost mode rtc, In, Sd in in Pr2 

SdF Set point for SMART DEFROST -30 - +30°C / -22-+86°F 0 0 Pr2 

dtE Defrost termination temperature 

(1°Evaporator) 

-50,0-110°C /-58-230°F 8.0 8.0 Pr2 

dtS Defrost termination temperature 

(2°Evaporator) 

-50,0-110°C / -58-230°F - - - 8.0 Pr2 

IdF Interval between defrost cycles 1-120h 8 8 Pr1 

MdF (Maximum) length for 1° defrost 0-255 min. 20 20 Pr1 

MdS Maximum) length for 2° defrost. 0-255 min. - 0 Pr2 

dFd Displaying during defrost rt, it, SEt, dEF, dEG it it Pr2 

dAd MAX display delay after defrost 0-255 min. 30 30 Pr2 

dSd Start defrost delay  0-99 min. - - - 0 Pr2 

Fdt Draining time 0-60 min. - - - 0 Pr2 

dPO First defrost after start up n - y n n Pr2 

dAF Defrost delay after fast freezing 0 - 23h 50 min. 2 2.0 Pr2 

dFP End defrost probe for first evaporator  nP; P1, P2, P3 - - - P2 Pr2 

dSP End defrost probe for second evaporator  nP; P1, P2, P3 - - - nP Pr2 

 FANS     

FnC Fans operating mode C-n, C-y, O-n, O-y  O-n O-n Pr2 

Fnd Fans delay after defrost 0-255 min. 10 10 Pr2 

FSt Fans stop temperature -50,0-110°C /  -58-230°F 2.0 2.0 Pr2 

FAP Fan probe selection  nP; P1, P2, P3 nP P2 Pr2 

 ALARMS     

ALC Temperature alarms configuration rE-Ab rE rE Pr2 

ALU MAXIMUM temperature alarm -50,0-110°C/-58-230°F 10.0 10.0 Pr1 

ALL minimum temperature alarm -50,0-110°C/ -58-230°F 10.0 10.0 Pr1 

AFH Temperature alarm and fan differential 0,1-25,5 °C/ 1-45°F 2.0 2.0 Pr2 
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Label Name   Range XLR130 XLR170 Level 

ALd Temperature alarm delay 0-255 min. 15 15 Pr2 

dAO Delay of temperature alarm at start up 0 - 23h 50 min. 1.3 1.3 Pr2 

EdA Alarm delay at the end of defrost  0-255 min. 30 30 Pr2 

dot Delay of temperature alarm after closing 

the door  

0-255 min. 15 15 Pr2 

dOA Open door alarm delay  0-254 min.,nu 15 15 Pr2 

rrd Regulation restart after door open alarm y - n y y Pr2 

tBA Alarm relay silencing y - n y y Pr2 

nPS Pressure switch activation number 0-15 0 0 Pr2 

 ANALOGUE INPUTS     

Ot Thermostat probe calibration -12,0-12,0°C / -21-21°F 0 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 0.0 Pr2 

P2P Evaporator probe presence n - y - - - y Pr2 

P3P Auxiliary probe presence n - y n n Pr2 

Pbr Regulation probe selection P1, P2, P3, 1r2 P1 P1 Pr2 

HES Temperature increase during the Energy 

Saving cycle  

-30-30°C / -54-54°F 0 0 Pr2 

 DIGITAL INPUTS     

Odc Open door control  no, Fan, CPr, F_C FAn FAn Pr2 

I1P Door switch polarity CL-OP cL cL Pr2 

I2P Configurable digital input polarity CL-OP cL cL Pr2 

i2F Digital input configuration EAL, bAL, PAL, 

dFr, AUS, ES, OnF 

EAL EAL Pr2 

dId Digital input alarm delay 0-255 min. 5 5 Pr2 

oA1 Auxiliary relay configuration dEF / ALr / FAn / LiG / AUS / 

onF / dF2 / cP2 

AUS AUS Pr2 

ACH Kind of action for auxiliary relay  CL; Ht cL cL Pr2 

SAA Set Point for auxiliary relay -50,0-110°C /  -58-230°F 0.0 0.0 Pr2 

ArP Probe selection for auxiliary relay nP / P1 / P2 / P3 nP nP Pr2 

oAP Alarm relay polarity oP; cL cL cL Pr2 

 TIME AND WEEKLY HOLIDAYS     

Hur Current hour 0 - 23 0 Pr2 Pr2 
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Label Name   Range XLR130 XLR170 Level 

Min Current minute 0 - 59 0 Pr2 Pr2 

dAY Current day Sun - SAt Sun Pr2 Pr2 

Hd1 First weekly holiday Sun- SAt – nu nu Pr2 Pr2 

Hd2 Second weekly holiday Sun- SAt – nu nu Pr2 Pr2 

Hd3 Third weekly holiday Sun- SAt – nu nu Pr2 Pr2 

 ENERGY SAVING TIMES     

ILE Energy Saving cycle start during workdays 0 - 23h 50 min. 0 Pr2 Pr2 

dLE Energy Saving cycle length during 

workdays 

0 - 24h 00 min. 0 Pr2 Pr2 

ISE Energy Saving cycle start on holidays 0 - 23h 50 min. 0 Pr2 Pr2 

dSE Energy Saving cycle length on holidays 0 - 24h 00 min. 0 Pr2 Pr2 

HES Temperature increase during the Energy 

Saving cycle 

-30-30°C / -54-54°F 0 Pr2 Pr2 

 DEFROST TIMES     

Ld1 1st workdays defrost start 0 - 23h 50 min. - nu 6.0 6.0 Pr1 

Ld2 2nd workdays defrost start 0 - 23h 50 min. - nu 13.0 13.0 Pr1 

Ld3 3rd workdays defrost start 0 - 23h 50 min. - nu 21.0 21.0 Pr1 

Ld4 4th workdays defrost start 0 - 23h 50 min. - nu 0.0 0.0 Pr1 

Ld5 5th workdays defrost start 0 - 23h 50 min. - nu 0.0 0.0 Pr1 

Ld6 6th workdays defrost start 0 - 23h 50 min. - nu 0.0 0.0 Pr1 

Ld7 7th workdays defrost start 0 - 23h 50 min. - nu 0.0 0.0 Pr1 

Ld8 8th workdays defrost start 0 - 23h 50 min. - nu 0.0 0.0 Pr1 

Sd1 1st holiday defrost start 0 - 23h 50 min. - nu 6.0 6.0 Pr1 

Sd2 2nd holiday defrost start 0 - 23h 50 min. - nu 13.0 13.0 Pr1 

Sd3 3rd holiday defrost start 0 - 23h 50 min. - nu 21.0 21.0 Pr1 

Sd4 4th holiday defrost start 0 - 23h 50 min. - nu 0.0 0.0 Pr1 

Sd5 5th holiday defrost start 0 - 23h 50 min. - nu 0.0 0.0 Pr1 

Sd6 6th holiday defrost start 0 - 23h 50 min. - nu 0.0 0.0 Pr1 

Sd7 7th holiday defrost start 0 - 23h 50  min. - nu 0.0 0.0 Pr1 

Sd8 8th holiday defrost start 0 - 23h 50 min. - nu 0.0 0.0 Pr1 

 OTHER     

Adr Serial address 0-247 1 1 Pr2 

Pbc Kind of probe selection Pbc, ntc ntc ntc Pr2 
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Label Name   Range XLR130 XLR170 Level 

rEL Software release - - - 4.5 4.5 Pr1 

Ptb Map code - - - - - - - - - Pr1 

dP1 First probe display --- - - - - - - Pr1 

dP2 Second probe display --- - - - - - - Pr1 

dP3 Third probe display --- - - - - - - Pr1 

Pr2  Access parameter list - - - - - - - - - Pr1 

 

 

 

 

 


