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XR01-02CX 

  1. คําเตือนทั่วไป 

 โปรดอานกอนการใชคูมือนี้ 
• คูมือนี้เปนสวนหนึ่งของผลิตภัณฑ และควรเก็บรักษาไวใกล

อุปกรณ เพื่อความสะดวกในการหยิบใชงานหรือใชในการ
อางอิง 

• ไมใชอุปกรณเพื่อวัตถุประสงคที่เบี่ยงเบนไปจากคูมือที่ใหนี้ 
เพราะอุปกรณอาจเกิดความเสียหาย และเปนอันตรายตอผู
ใชได 

• ตรวจสอบขีดจํากัดดานตางๆ กอนดําเนินการใดๆ 

 ขอควรระวังเรื่องความปลอดภัย 
• ตรวจสอบแหลงจายไฟใหถูกตองกอนตอเขากับอุปกรณ 
• หลีกเลี่ยงการใชงานที่เส่ียงตอการสัมผัสกับน้ําหรือความชื้น

โดยตรง: ใชงานอุปกรณเฉพาะในขีดจํากัดการทํางานที่กําหนด 
หลีกเลี่ยงการนําไปใชในสถานที่ที่มีความชื้นสูงและมีการ
เปล่ียนแปลงของอุณหภูมิฉับพลัน เพื่อปองกันการเกิดหยดน้ํา
ที่ตัวอุปกรณและระบบไฟฟา 

• คําเตือน:ปลดสายไฟที่ตอเขากับอุปกรณออกกอนการซอม
บํารุงทุกครั้ง 

• ไมติดตั้งหัววัดไวในบริเวณที่ผูใชงานสามารถสัมผัสไดโดยงาย 
และตองไมเปดตูคอนโทรลทิ้งไวจนสามารถเขาถึงจุดตอของ
อุปกรณได 

• ในกรณีที่เกิดการทํางานผิดปกติใหสงอุปกรณกับไปยังผูแทน
จําหนายพรอมอธิบายรายละเอียดของความผิดปกติ 

• ใหตรวจสอบคากระแสไฟฟาสูงสุดที่รีเลยแตละตัวสามารถรับ
ได (ใหดูในสวนขอมูลทางเทคนิค) 

• ใหแนใจวาสายที่ใชเดินสําหรับหัววัด โหลดและแหลงจายไฟ
แยกออกจากกันโดยเด็ดขาดและหางเพียงพอโดยไมตัดกันหรือ
พันกัน 

• ในกรณีที่นําไปใชงานในสภาพแวดลอมที่เปนโรงงาน
อุตสาหกรรม การใชตัวกรองสัญญาณรบกวนตอขนานกับ
โหลดที่เปนตัวเหนี่ยวนําจะเปนประโยชนยิ่งขึ้น 

   2. รายละเอียดทั่วไป 
XR01CX, 32X74X50 มม. เปนชุดควบคุมอุณหภูมิแบบ Single Stage 
เหมาะสําหรับระบบทําความเย็น หรือระบบความรอน ประกอบดวย
เอาทพุทรีเลย ควบคุมคอมเพรสเซอร หัววัด NTC และดิจิตอลอินพุท 
ชุดควบคุมสามารถกําหนดคาพารามิเตอรได สามารถกําหนด
คาพารามิเตอรเองไดทั้งหมด และโปรแกรมเขาไปไดโดยงายผานทาง
ปุมกด หรือ HOT KEY 
 

XR02CX, 32X74X50 มม. เปนดิจิตอลเทอรโมสตัทโดยใชฟงกชั่นการ
ละลายน้ําแข็งแบบ off cycle  เหมาะสําหรับระบบทําความเย็นที่มี
อุณหภูมิปกติ ประกอบดวยเอาทพุทรีเลย ควบคุม ใชไดกับหัววัด NTC 
และดิจิตอลอินพุท ชุดควบคุมสามารถกําหนดคาพารามิเตอรได 
สามารถกําหนดคาพารามิเตอรเองไดทั้งหมด และโปรแกรมเขาไปได
โดยงายผานทางปุมกด หรือ HOT KEY 
  3. การควบคุมโหลด 

3.1 การทํางานเอาทพุท 
การทํางานของเอาทพุทควบคุมโดยการวัดอุณหภูมิดวยหัววัด 
โดยสามารถกําหนดดวย  CH พารามิเตอร ซึ่งผูใชสามารถที่จะ
กําหนดใหใชงานควบคุมทําความเย็น หรือ ความรอน 
 CH = CL; ควบคุมทําความเย็น 
 CH = Ht; ควบคุมทําความรอน 
3.2  CH = CL: ใชงานควบคุมทําความเย็น 

 
การทํางานของคอมเพรสเซอรจะถูกควบคุมโดยตรงจากอุณหภูมิที่
วัดจากหัววัดอุณหภูมิเทอรโมสตัตโดยมีตัวแปรจากคาดิฟเฟอเรน
เชียลซึ่งเปนคาอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจากคาอุณหภูมิที่ตั้งไว: หาก
อุณหภูมิเพิ่มขึ้นและถึงคาอุณหภูมิที่ตั้งบวกกับคาดิฟเฟอเรนเชียล 
คอมเพรสเซอรจึงจะเริ่มทํางาน และจะเลิกทํางานเมื่ออุณหภูมิถึง
คาที่ตั้งอีกครั้ง 
ในกรณีที่เทอรโมสตัทหัววัดชํารุด คอมเพรสเซอรจะเปลี่ยนไปถูก
ส่ังการดวยเวลาที่กําหนดผานพารามิเตอร “Cy” และ “Cn”แทน 
 
3.3 CH = HT: ใชงานควบคุมทําความรอน 

 
คา Hy จะถูกตั้งโดยอัตโนมัติภายใต คา อุณหภูมิที่ตั้งไว หาก
อุณหภูมิลดลงและถึงคาอุณหภูมิที่ตั้งลบดวบคาดิฟเฟอเรนเชียล 
เอาทพุท (regulation output) จึงจะเริ่มทํางาน และจะเลิกทํางาน
เมื่ออุณหภูมิถึงคาที่ตั้งอีกครั้ง 
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  4. การละลายน้ําแข็ง 
การละลายน้ําแข็งทําโดยการหยุดการทํางานของคอมเพรสเซอร 
พารามิเตอร “id” จะควบคุมแตละชวงการละลายน้ําแข็ง ขณะที่
ชวงเวลาการละลายน้ําแข็งถูกควบคุมโดยพารามิเตอร “Md” 
5. คําสั่งตาง ๆ ที่แผงควบคุมดานหนา 

 

 
 : เพื่อการแสดงการกําหนดคา Set Point; ในโหมดการ
โปรแกรม เพื่อเลือกคาพารามิเตอร หรือยืนยันการ
ปฏิบัติการ 

       :  ส่ังละลายน้ําแข็ง (MANUAL DEFROST)  
   : ในหมวดโปรแกรมหรือ “หมวดแสดงการทํางาน” จะแสดง

รหัสพารามิเตอรหรือเพิ่มคาที่แสดง 

 AUX : ในหมวดโปรแกรม หรือ “หมวดแสดงการทํางาน” จะ
แสดงรหัสพารามิเตอรหรือเปล่ียนคาพารามิเตอร   
 
กดปุม 2 ปุมรวมกัน: 

    +    : ล็อค หรือปลดล็อคคียบอรด  
 +     : เขาสูฟงชั่นเมนู  
 +   : กลับไปแสดงอุณหภูมิหอง  

 
LED MODE FUNCTION 

 ไฟติด คอมเพรสเซอรทํางาน 

 
ไฟกระพริบ หนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร  

เพื่อปองกันการลัดวงจร 

 ไฟติด ระหวางละลายน้ําแข็งทํางาน  

 ไฟกระพริบ ระหวางหนวงเวลาหลังละลายน้ําแข็ง 
°C/°F ไฟติด แสดงหนวยการวัด 
°C/°F ไฟกระพริบ อยูระหวางการโปรแกรม 
 
วิธีการดู  SET POINT 
1. กดแลวปลอยปุม SET : หนาจอจะแสดงคาอุณหภูมิที่ตั้งไว 
2. กดแลวปลอยปุม SET หรือรอ 5  วินาทีเพื่อกลับสูการแสดงคา
อุณหภูมิปกติอีกครั้ง 

วิธีการเปลี่ยนคาอุณหภูมิที่ตั้ง (SET POINT) 
1. กดปุม SET คางไว 3 วินาที เพื่อเปล่ียนคาอุณหภูมิที่ตั้ง 
2. คาของอุณหภูมิที่ตั้งจะปรากฏขึ้นและ LED ° C หรือ °F จะเริ่ม

กระพริบ 
3. ในการเปลี่ยนคาใหกด oหรือ nภายใน 10 วินาที 
4. เพื่อใหอุปกรณจําคาที่ตั้งใหใหม ใหกดปุม SET อีกครั้งหรือรอ 

10 วินาที 

วิธีการเริ่มละลายน้ําแข็งดวยมือ 
กดปุม  (DEF) คางไว 2 วินาที การละลายน้ําจะเริ่มตนขึ้นหลัง
จากนั้น 

วิธีการเปลี่ยนคาในรายการพารามิเตอร “PR1” 
การเปลี่ยนคาในรายการพารามิเตอร “PR1” ทําดังนี้: 
1.  เขาสูโหมดตั้งโปรแกรมโดยกดปุม SET + n พรอมกันคางไว
นาน 3 วินาที (LED °C หรือ °F จะกระพริบ) 
2.  เลือกพารามิเตอรที่ตองการโดยกด SET เพื่อแสดงคาของ
พารามิเตอรนั้น 
3. กดปุม o หรือ n เพื่อเปล่ียนแปลงคาพารามิเตอร 
4. กดปุม SET เพื่อบันทึกคาใหมและเลื่อนไปยังพารามิเตอรตัว
ถัดไป 
สําหรับการออกจากการตั้งโปรแกรม: ใหกดปุม SET +o 
หรือรอ 15 วินาที โดยไมตองกดปุมใด 
หมายเหตุ: คาที่ตั้งไวจะถูกบันทึกไวแมขั้นตอนการโปรแกรมจะ
ถูกยกเลิกโดยเวลาที่กําหนด 

รายการพารามิเตอร “PR2” 
ในรายการพารามิเตอร “Pr2”จะรวมทุกพารามิเตอรในชุดควบคุม 
วิธีการเปลี่ยนคาในรายการพารามิเตอร “PR2”                 
1.  เขาสูโหมดตั้งโปรแกรมโดยกดปุม SET +n พรอมกันคางไว
นาน 3 วินาที (LED °C หรือ °F จะกระพริบ) 
2. ปลอยและกดปุม SET +nย้ําอีกครั้งประมาณ 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 เพื่อบันทึกคาใหมและเลื่อนไปยังพารามิเตอรตัว
ถัดไป 
สําหรับการออกจากการตั้งโปรแกรม: ใหกดปุม SET +o 
หรือรอ 15 วินาที โดยไมตองกดปุมใด 
หมายเหตุ 1: ถาไมมีพารามิเตอรอยูในพารามิเตอร 1 หลังจาก 3 
วินาที ขอความ “noP” จะแสดงขึ้น ใหกดปุม SET +nย้ําอีกครั้ง
ประมาณ 7 วินาที จนขอความ Pr2 แสดงขึ้น 
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หมายเหตุ 2: คาที่ตั้งไวจะถูกบันทึกไวแมขั้นตอนการโปรแกรมจะ
ถูกยกเลิกโดยเวลาที่กําหนด 
วิธีการยายพารามิเตอรจากพารามิเตอร 2 ไปยังพารามิเตอร 
1 หรือในทางกลับกัน 
คาของพารามิเตอรใน “Pr2” สามารถเคลื่อนยายเขาไปใน“Pr1”
โดยการกด SET +nในพารามิเตอรของ“Pr1” LED แสดงจุด
ทศนิยมจะไมติด 

วิธีการล็อคปุมกด 
1.  กดปุม o + n คางไว 3 วินาที 
2.  ขอความ “OF” จะปรากฏขึ้นและปุมกดจะถูกล็อค จากจุดนี้จะ

สามารถทําไดเพียงการดูคาอุณหภูมิที่ตั้งไว หรือคาอุณหภูมิที่
บันทึกไวสูงสุดหรือต่ําสุด 

3.  ถากดปุมใดบนหนาจอนานกวา 3 วินาที ขอความ “OF” จะ
ปรากฏขึ้น 

วิธีการปลดล็อคปุมกด 
กดปุม o + n คางไว 3 วินาที จนขอความ “ON” ปรากฏขึ้น
และปุมกดจะถูกปลดล็อค  
6.  รายละเอียดพารามิเตอร 

Hy Differential: (0.1-25°C): คาเปล่ียนแปลงที่เพิ่มขึ้นจากคา
อุณหภูมิ Set Point ซึ่งคอมเพรสเซอรจะเริ่มทํางาน เมื่อ
อุณหภูมิเทากับคาอุณหภูมิที่ตั้งไวบวกกับคาความตาง (Hy) 
และคอมเพรสเซอรจะหยุดทํางานเมื่ออุณหภูมิคา Set Point  
LS Minimum set point: (-55°C-SET/ -58°F-SET) คา
อุณหภูมิต่ําสุด สําหรับการตั้งอุณหภูมิใหปรับใชงานได 
US Maximum set point: (SET- 99°C / SET -99°F) คา
อุณหภูมิสูงสุด สําหรับการตั้งอุณหภูมิใหปรับใชงานได 
Ot Thermostat probe calibration: (-9.9-9.9°C) การปรับ
ชดเชยคาอุณหภูมิที่แตกตางของหัววัดอุณหภูมิเทอรโมสตัท 
Od Outputs activation delay at start up: (0-99นาที) 

  คาหนวงเวลาการทํางานของเอาทพุทใดๆ ในชวงเริ่มการ   
      ทํางานของระบบตามเวลาที่ไดตั้งคาไว 

AC Anti-short cycle delay: (0-50 นาที) คาหนวงเวลาใน
การสตารทคอมเพรสเซอรครั้งตอไป 
Cy Compressor ON time with faulty probe: (0-99นาที) 
ตั้งเวลาใหคอมเพรสเซอรทํางาน ในกรณีที่หัววัดอุณหภูมิเทอร
โมสตัทเสีย ถา Cy = 0 คอมเพรสเซอรจะหยุดทํางานทันที 
Cn Compressor OFF time with faulty probe: (0-99นาที) 
ตั้งเวลาใหคอมเพรสเซอรหยุดทํางาน ในกรณีที่หัววัดอุณหภูมิ
เสนที่หนึ่งเสีย Cn = 0 คอมเพรสเซอรยังทํางานตลอด 
หนาจอแสดงผล 
CF Temperature measurement unit: เลือกหนวยแสดง
อุณหภูมิเปน 0C = องศาเซลเซียส   หรือ  0F = องศาฟาเรน

ไฮต หนวยที่ใชวัดอุณหภูมิ เปล่ียนโดยการ SET ที่
คาพารามิเตอร 
 
rE Resolution (for °C): แสดงคาทศนิยม 

dy Display delay: (0-15 นาที)  เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น หนา
จอแสดงผลจะเปลี่ยนคาใหม 1 °C/1°F หลังจากเวลาน 
การละลายน้ําแข็ง 
Id Interval between defrost: (1-99 ชั่วโมง)  
ชวงเวลาระหวางในการละลายน้ําแข็งแตละครั้ง 
Md (Maximum) duration of defrost : (0-99 นาที)  
เมื่อ Ot = n ไมมีหัววัดอุณหภูมิคอยลเย็น ใชเวลาเปน
ตัวกําหนดในการละลายน้ําแข็ง และเมื่อ Ot = y ส่ังละลาย
น้ําแข็งตามอุณหภูมิพารามิเตอรนี้จะถูกกําหนดไวใหมี
คาสูงสุด 

dF Temperature displayed during defrost::  
 rt = คาอุณหภูมิจริง 
 it = คาอุณหภูมิที่การละลายน้ําแข็งเริ่มตนขึ้น 
 SP= คาอุณหภูมิที่ตั้ง 
 dF =ขอความ “dF” 

สัญญาณเตือน 
AU MAXIMUM temperature alarm: (AL-99°C) อุณหภูมิ
สูงสุดที่ใหสัญญาณเตือนทํางาน เมื่ออุณหภูมิถึงคา AU จะ
เกิดการเตือนหลังจากการหนวงเวลาดวยพารามิเตอร “Ad” 
AL Minimum temperature alarm: (-55 ÷ AU°C) อุณหภูมิ
ต่ําสุดที่ใหสัญญาณเตือนทํางาน เมื่ออุณหภูมิถึงคา AL จะ
เกิดการเตือนหลังจากการหนวงเวลาดวยพารามิเตอร “Ad” 
Ad Temperature alarm delay: (0-99 นาที) ชวงหนวงเวลา
ในการสงสัญญาณเตือน 
dA Exclusion of temperature alarm at startup::  
(0-99นาที) ชวงหนวงเวลาการสงสัญญาณเตือน หลังจากเริ่ม
เดินเครื่อง 
ดิจิตอลอินพุท 
iP Digital input polarity 
CL : ดิจิตอลอินพุททํางานเมื่อหนาสัมผัสปดวงจร 
OP : ดิจิตอลอินพุททํางานเมื่อหนาสัมผัสเปดวงจร 
iF Digital input Configuration: โหมดการทํางานของดิจิตอล
อินพุท 
EA = สัญญาณเตือนทั่วไป 
bA = สัญญาณเตือนรุนแรง 
do  = สัญญาณเตือนประตูเปด 

   AU = ไมใช 
HC = สลับชนิดของการทํางาน 
di Time interval/delay for digital input alarm:(0÷99นาที)  
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ชวงเวลาในการคํานวณจํานวนการทํางานของสวิทซความดัน 
เมื่อ IF =  EL หรือ bA 
ถา iF = do คา“di”จะเปนการหนวงเวลาเมื่อมีการเจอ
สัญญาณเตือน 
dC Compressor and fan status when open door:  
no = ทํางานตามปกติ 
Fn = พัดลมไมทํางาน 
CP = คอมเพรสเซอรไมทํางาน 
FC = คอมเพรสเซอร และพัดลมไมทํางาน 
Rd Regulation with door open (n-y):  
n= ไมมีการทํางานถาประตูเปด 

 y = หลังจากหนวงเวลา di โหลดจะเริ่มการทํางาน 
อื่นๆ 
rL Release Sofeware: (อานอยางเดียว) 
แสดงเวอรชั่นของซอฟแวรภายในไมโครโปรเซสเซอร 
Pt Parameter Table: (อานอยางเดียว) แสดงตาราพารามิเตอร 
ตามมาตรฐานของ DIXELL  

7. ดิจิตอลอินพุท 
ดิจิตอลอินพุตแบบไมมีโวลต สามารถโปรแกรมใหปรับตั้งคาได
แตกตางกัน โดยใชพารามิเตอร “IF” 

อินพุตสวิทชประตู  ( iF = do ) 
สถานะสัญญาณประตูและหนวงเวลาเอาตพุตผานตรง “ dc”
พารามิเตอร      

on  = ปกติ (เปล่ียนบาง) 
Fn  = พัดลมหยุด 
CP = คอมเพรสเซอรหยุด 
FC = คอมเพรสเซอร และพัดลมหยุด 

เนื่องดวยประตูเปด หลังจากหนวงเวลาการตั้งคาผานพารามิเตอร   
“ di” , สัญญาณเตือนผานพารามิเตอร “ di”  สัญญาณเตือน 
จะโชวขอความ “ dA”   และการทํางานจะเริ่มตนใหม ถา rd =y  
สัญญาณเตือนจะหยุด ดิจิตอลอินพุตไมสามารถทํางานไดอีก 
ครั้ง ถาประตูเปดอุณหภูมิสูงหรือตํ่าสัญญาณเตือนก็ไมสามารถ 
ทํางานได                                                 

สัญญาณเตือนทั่วไป  ( iF = EA )    
เมื่อดิจิตอลอินพุตถูกกระตุน  จะมีการหนวงเวลา “di”  กอนสง
สัญญาณ “ EA”  สถานะเอาตพุตไมเปล่ียน สัญญาณเตือนจะ
หยุดหลังจากดิจิตอลอินพุตถูก de -activated 

สัญญาณเตือนสําคัญ   ( i1F = BA )    
เมื่อดิจิตอลอินพุตถูกกระตุน  จะมีการหนวงเวลา “di”  กอนสง
สัญญาณ “ BA”  สถานะเอาตพุตไมเปล่ียน สัญญาณเตือนจะ
หยุดหลังจากดิจิตอลอินพุตถูก de -activated 

สวิทชเปดรีเลยที่ 2 ( iF = AU )   
เมื่อ o1 = AU จะสวิทชเปด และปดรีเลยที่ 2 

เริ่มการละลายน้ําแข็ง ( iF = DF ) 
การละลายน้ําแข็งสําเร็จหากเงื่อนไขที่ตั้งไวทั้งหมดถูกตอง 
หลังจากสิ้นสุดการละลายแลว เครื่องจะเริ่มทํางานตามปกติอีก
คร้ังเมื่อดิจิตอลอินพุทหยุดทํางาน หรือเครื่องจะรอจนกวาเวลา 
“Mdf” จะสิ้นสุดลง 

การอินเวิอรสชนิดของการทํางาน HEATING-COOLING  

( iF = Hc ) 
ฟงกชั่นนี้จะยอมใหเปล่ียนการทํางานของชุดควบคุม จาก cooling 
เปน heating หรือทางตรงกันขาม 

8. INSTALLATION AND MOUNTING 

 

อุปกรณ XR03CX และ XR04CX ควรจะ
เปนยึดผนังในชองขนาด 29×71 มม. และ
ทําใหแนนเปนพิเศษ ยานอุณหภูมิ สําหรับ
การทํางานที่ถูกตองคือ 0-60 ° C ออกหาง
จากตําแหนงที่เกิดการสั่นละเทือนที่รุนแรง 
กาชที่มีคุณสมบัติในการกัดกรอน สกปรก
หรือมีความชื้นมากเกินไป บางคําแนะนํา
ถึงการใชหัววัด ใหลมผานหมุนเวียนโดย
ความเย็นผานชอง 
 
 

 
9. ELECTRICAL CONNECTIONS 
ขั้วตอตางๆ ของอุปกรณเปนแบบบล็อคขันเกลียวกับสายไฟขนาด
ไมเกิน 2.5 mm2 ควรที่จะมีอุปกรณกันความรอนติดตั้งดวยกอน
ตอสายจายไฟใหแนใจวาตรงกับความตองการของอุปกรณ แยก
สายหัววัดอุณหภูมิออกจากสายไฟเลี้ยง สายเอาทพุทตางๆ และ
สายไฟแรงสูง หามตอรีเลยเอาทพุทไปใชกับโหลดที่ใชกระแสไฟฟา
เกินคาที่ระบุไว หากจําเปนใหนําไปตอพวงรีเลยภายนอกที่รับ
กระแสไฟฟาไดมากกวา 
10.1 การเชื่อมตอหัววัด                                                      
ควรติดตั้งใหหัววัดอุณหภูมิชี้ขึ้น เพื่อปองกันความเสียหายจากการ
สะสมของหยดน้ํา แนะนําใหติดตั้งเทอรโมสตัทหัววัดอุณหภูมิเทอร
โมสตัทหางจากกระแสลมเย็นโดยตรง เพื่อใหสามารถวัดอุณหภูมิ
เฉลี่ยของหองไดอยางถูกตอง และติดตั้งหัววัดอุณหภูมิยกเลิกการ
ละลายน้ําแข็งที่คอยลเย็นในจุดที่เย็นที่สุด (ที่ที่มีน้ําแข็งเกาะมาก
ที่สุด) วางใหหางจากฮีตเตอรหรือจุดที่เกิดความรอนระหวางการ
ละลายน้ําแข็ง เพื่อปองกันการสั่งยกเลิกละลายน้ําแข็งกอนน้ําแข็ง
ละลายหมด 
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10. HOW TO USE THE HOT KEY 
XR03CX และ XR04CX สามารถ UPLOAD หรือ DOWNLOAD 
คาพารามิเตอรจากหนวยความจําภายในสู “Hot key”หรือในทาง
ตรงกันขาม 
10.1 DOWNLOAD ( จาก HOT KEY ไปยังอุปกรณ) 
1. ทําการปดอุปกรณกอนเพื่อตอเขากับ “Hot Key” แลวจึงเปด 
    อุปกรณอีกครั้ง 
2. รายการพารามิเตอรตางๆใน “Hot Key” จะถูกดาวโหลดสู  
    หนวยความจําโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะมีขอความ “doL”กระพริบ    
    จากนั้น 10 วินาที อุปกรณจะเริ่มทํางานใหมดวยพารามิเตอรที่  
    ดาวโหลดมาใหมนี้ 
3. ปดอุปกรณเพื่อถอด “Hot Key” ออกและตอสาย TTL  
    ใหเรียบรอย แลวจึงเปดอุปกรณใหมอีกครั้ง 
    เมื่อส้ินสุดการถายโอนขอมูลอุปกรณจะแสดงขอความ 

   “end “ เมื่อการถายโอนขอมูลเรียบรอย อุปกรณจะเริ่มทํางาน     
  ดวยคาพารามิเตอรคาใหม 
  “err” เมื่อการถายโอนลมเหลว ในกรณีนี้จะปดอุปกรณ แลว   
  เร่ิมทําการดาวโหลดใหมอีกครั้งหรืออาจยกเลิกการดาวโหลด 
  โดยการถอด “Hot Key”ออกก็ได 

10.2 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  
    ใหเรียบรอยแลวจึงเปดอุปกรณอีกครั้ง 
   เมื่อส้ินสุดการถายโอนขอมูลอุปกรณจะแสดงขอความ  
    “end “ เมื่อการถายโอนขอมูลเรียบรอย 
    “err” เมื่อการถายโอนลมเหลว ในกรณีนี้ใหกดปุม “SET”  
    เพื่อเร่ิมทําการดาวโหลดใหมอีกครั้งหรืออาจยกเลิกการดาว  
    โหลดโดยการถอด “Hot Key”ออกก็ได 
11. สัญญาณเตือน 
 

ขอความ สาเหตุ เอาทพุท 
“P1” หัววัดเทอรโทสตัสชํารุด คอมเพรสเซอร 

เอาตพุตขึ้นอยูกับ
พารามิเตอร “Cy” 
และ ‘Cn” 

“P2” หัววัดอุณหภูมิคอยลเย็น
ชํารุด 

หยุดการละลาย
น้ําแข็ง  

“HA” สัญญาณเตือนอุณหภูมิ
สูง 

เอาตพุตไมเปล่ียน 

“LA” สัญญาณเตือนอุณหภูมิ เอาตพุตไมเปล่ียน 

ต่ํา 
“EA” สัญญาณเตือนภายนอก เอาตพุตไมเปล่ียน 
“CA” สัญญาณเตือนภายนอก

ที่สําคัญ 
เอาตพุตปดทั้งหมด 

“dA” ประตูเปด คอมเพรสเซอร และ
พัดลมเริ่มทํางานใหม 

 
11.1 ALARM RECOVERY                                                   
สัญญาณเตือนหัววัด “P1”  และ “P2” จะหยุดอัตโนมัติ หลังจาก
หัววัดอุณหภูมิเร่ิมทํางานใหม เช็คการตอกอนที่จะวางหัววัด
อุณหภูมิ 
สัญญาณเตือนอุณหภูมิ “ HA”และ  “LA” จะหยุดโดยอัตโนมัติ 
ในขณะนั้นอุณหภูมิเทอรโมสตัทกลับสูคาปกติ หรือเร่ิมละลาย
น้ําแข็งใหม  
สัญญาณเตือนภายนอก “EA” ,“CA” ( iF = bA )หยุดก็ตอเมื่อ
สัญญาณดิจิตอลอินพุทภายนอกไมถูกใชงาน สัญญาณเตือน
“CA”( iF = bA ) จะกูคืน เมื่อดิจิตอลอินพุทไมทํางาน 
12. TECHNICAL DATA 
Housing: self extinguishing ABS. 
Case: frontal 32x74 mm; depth 60mm; 
Mounting: panel mounting in a 71x29mm panel cut-out 
Protection: IP20; Frontal protection: IP65 
Connections: Screw terminal block ≤ 2,5 mm2 wiring. 
Power supply: according to the model: 12Vac/dc, ±10%; 
24Vac/dc, ±10%;  230Vac ±10%, 50/60Hz, 110Vac ±10%, 
50/60Hz 
Power absorption: 3VA max 
Display: 2 digits, red LED, 14,2 mm high; Inputs: Up to 2 
NTC or PTC probes. 
Digital input:  free voltage contact 
Relay outputs:  compressor SPST 8(3) A, 250Vac; or 

20(8)A 250Vac 
  defrost or Aux: SPDT 8(3) A, 250Vac 
Data storing: on the non-volatile memory (EEPROM). 
Kind of action: 1B; Pollution grade: 2;Software class: A.;  
Rated impulsive voltage: 2500V; Overvoltage Category: II 
Operating temperature: 0÷60 °C; Storage temperature: -
30÷85 °C.  
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Relative humidity: 20÷85% (no condensing) 
Measuring and regulation range: NTC probe: -40÷110°C (-
40÷230°F);  
Resolution: 0,1 °C or 1°C or 1 °F (selectable); Accuracy 
(ambient temp. 25°C):  ±0,7 °C ±1 digit 
13. CONNECTIONS 
XR01CX-XR02CX –20A or 8A Compressor 
 

 
 

หมายเหตุ: รีเลยคอมเพรสเซอร 20(8)Aหรือ16(6)A แลวแตโมเดล 
 
14. DEFAULT SETTING VALUES 
 

LAB
EL DESCRIPTION RANGE DEFAULT 

REGULATION 

Hy Differential 0.1 ÷ 25°C/1 ÷ 45°F 2.0°C / 4 °F 

LS Minimum Set Point -55°C÷SET/-67°F÷SET -55 °C /-
55°F 

US Maximum Set Point SET÷99°C/ SET÷210°F 99 °C / 99°F

ot First probe calibration -9.9÷9.9°C/-18÷18°F  0.0 

od Outputs activation delay at start up 0 ÷ 99 min 0 

AC Anti-short cycle delay 0 ÷ 50 min 1 

Cy Compressor ON time faulty probe 0 ÷ 99 min 15 

Cn Compressor OFF time faulty probe 0 ÷ 99 min 30 

DISPLAY 

CF Measurement units °C - °F °C / °F 

rE Resolution (only for °C) dE – in dE 

dy Display delay 0 ÷ 15 min 0 

DEFROST 

id Interval between defrost cycles 0 ÷ 99 hours 6 

Md Maximum length for defrost 0 ÷ 99 min. 30 

dF Display during defrost rt – in – SP – dF it 

ALARMS 

AU Maximum temperature alarm ALL÷99°C / ALL÷210°F 99 °C / 99 
°F 

AL Minimum temperature alarm -55°C÷ALU/-67°F÷ALU -55 °C / -55 
°F 

Ad Temperature alarm delay 0 ÷ 99 min 15 

dA Exclusion of temperature alarm at 
startup 0 ÷ 99 min 90 

DIGITAL INPUT  

iP Digital input polarity cL – oP cL 

iF Digital input configuration EA – bA – do – dF – Au– 
db EA 

di Digital input delay 0 ÷ 99 min 5 

dC Compressor and fan status when open 
door no /Fn / cP / Fc FC 

rd Regulation with door open n - Y y 

OTHER 

d1 Thermostat probe display  Read Only - - -  

d2 Evaporator probe display Read Only - - -  

Pt Parameter code table Read Only - - -  

rL Firmware release Read Only - - -  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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