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XR420C 

ชุดควบคุมแบบ Dual Temperature  
 

1. คําเตือนทั่วไป 

 โปรดอานกอนการใชคูมือนี้ 

• คูมือนี้เปนสวนหนึ่งของผลิตภัณฑ และควรเก็บรักษาไวใกลอุปกรณ 
เพื่อความสะดวกในการหยิบใชงานหรือใชในการอางอิง 

• ไมใชอุปกรณ เพื่อวัตถุประสงคที่เบี่ยงเบนไปจากคูมือที่ใหนี้ เพราะ
อุปกรณอาจเกิดความเสียหาย และเปนอันตรายตอผูใชได 

• ตรวจสอบขีดจํากัดดานตาง ๆ กอนใชงาน 

 ขอควรระวังเรื่องความปลอดภัย 

• ตรวจสอบแหลงจายไฟใหถูกตองกอนตอเขากับอุปกรณ 
• หลีกเลี่ยงการใชงานที่เส่ียงตอการสัมผัสกับน้ําหรือความชื้นโดยตรง: 

ใชงานอุปกรณเฉพาะในขีดจํากัดการทํางานที่กําหนด หลีกเลี่ยงการ

นําไปใชในสถานที่ที่มีความชื้นสูงและมีการเปลี่ยนแปลงของ

อุณหภูมิฉับพลัน เพื่อปองกันการเกิดหยดน้ําที่ตัวอุปกรณและระบบ

ไฟฟา 

• คําเตือน:ปลดสายไฟที่ตอเขากับอุปกรณออกกอนการซอมบํารุงทุก

ครั้ง 

• ไมติดตั้งหัววัดไวในบริเวณที่ผูใชงานสามารถสัมผัสไดโดยงาย และ

ตองไมเปดตูคอนโทรลทิ้งไวจนสามารถเขาถึงจุดตอของอุปกรณได 

• ในกรณีที่เกิดการทํางานผิดปกติใหสงอุปกรณกับไปยังผูแทน
จําหนายพรอมอธิบายรายละเอียดของความผิดปกติ 

• ใหตรวจสอบคากระแสไฟฟาสูงสุดที่รีเลยแตละตัวสามารถรับได (ให
ดูในสวนขอมูลทางเทคนิค) 

• ใหแนใจวาสายที่ใชเดินสําหรับหัววัด โหลดและแหลงจายไฟแยก

ออกจากกันโดยเด็ดขาดและหางเพียงพอโดยไมตัดกันหรือพันกัน 

• ในกรณีที่นําไปใชงานในสภาพแวดลอมที่เปนโรงงานอุตสาหกรรม 

การใชตัวกรองสัญญาณรบกวน (Filter) ตอขนานกับโหลดที่เปนตัว

เหนี่ยวนําจะเปนประโยชนยิ่งขึ้น 

2. รายละเอียดทั่วไป 

ชุดควบคุมรุน XR420C, ขนาด 32X74 มม.ใชไมโครโปรเซสเซอรในการ

ควบคุมการทํางาน สามารถควบคุมอุณหภูมิ 2 จุดที่เปนอิสระตอกัน ทั้ง

สองสวน เหมาะสําหรับระบบทําความเย็นที่มีอุณหภูมิปกติ หรือ ปาน

กลาง ปรือการใชงานดานการทําอาหาร ประกอบดวยเอาทพุทรีเลย 3 

ตัว เพื่อควบคุม 2คอมเพรสเซอร และ แสงสวาง การละลายน้ําแข็ง โดย

การหยุดการทํางานของคอมเพรสเซอร  สามารถเลือกหัววัดเปน PTC 

หรือ NTC  หัววัดอันหนึ่งสําหรับควบคุมอุณหภูมิสวนที่ 1 อีกอันควบคุม

อุณหภูมิสวนที่ 2 มีดิจิตอลอินพุท (Free Voltage contact) ซึ่งสามารถ

กําหนดคาพารามิเตอรได มีพอรทมาตรฐานเอาทพุท TTL สามารถตอ

รวมกับ TTL/RS485 ของโมดูลภายนอกได มีการสื่อสารแบบ ModBUS-

RTU สามารถตอรวมกับระบบมอนิเตอริ่งได  สามารถโปรแกรม

พารามิเตอรโดยผานทาง Hot Key 

3. การควบคุมการทํางาน 
 

ทั้งสองสวนสามารถตั้งคาการทํางานไดทั้งแบบ Cooling และ Heating 

โดยตั้งคาจากพารามิเตอร cH1/cH2 

3.1 การตั้งคาการทํางาน 

พารามิเตอร cH1/2 เปนการตั้งคาการทํางานซึ่งสามารถตั้งคาของ 

แตละสวนได โดย 

 cH1/cH2 =CL : โหมด Cooling (1/2) 

 cH1/cH2 =Ht   : โหมด Heating (1/2) 

3.2 CH1/CH2 =CL การทํางานในโหมด COOLING 
 

 
แตละสวน การทํางานของคอมเพรสเซอรจะถูกควบคุมโดยตรงจาก

อุณหภูมิที่วัดจากเทอรโมสตัตหัววัดโดยมีตัวแปรจากคาดิฟเฟอเรนเชียล 

(HY)ซึ่งเปนคาอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจากคาอุณหภูมิที่ตั้งไว หากอุณหภูมิ

เพิ่มขึ้น และถึงคาอุณหภูมิที่ตั้งบวกกับคาดิฟเฟอเรนเชียล 

คอมเพรสเซอรจึงจะเริ่มทํางาน และจะเลิกทํางานเมื่ออุณหภูมิถึงคาที่ตั้ง

อีกครั้ง 

ในกรณีที่เทอรโมสตัตหัววัดชํารุด คอมเพรสเซอรจะเปลี่ยนไปถูกส่ังการ

ดวยเวลาที่กําหนดผานพารามิเตอร “Con1(2)” และ “COF1(2)”แทน 

3.3 CH1/CH2 =HT การทํางานในโหมด HEATING 
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แตละสวน การทํางานของจะถูกควบคุมโดยตรงจากอุณหภูมิที่วัดจาก

เทอรโมสตัตหัววัดโดยมีตัวแปรจากคาดิฟเฟอเรนเชียล (HY) ซึ่งเปนคา

อุณหภูมิที่ลดลงจากคาอุณหภูมิที่ตั้งไว หากอุณหภูมิลดลง และถึงคา

อุณหภูมิที่ตั้งลบกับคาดิฟเฟอเรนเชียล จึงจะเริ่มทํางาน และจะเลิก

ทํางานเมื่ออุณหภูมิถึงคาที่ตั้งอีกครั้ง 

หมายเหตุ ถาไมตองการใชงานการละลายน้ําแข็ง สามารถตั้งคา 

MdF/MdF2=0 

4. การละลายน้ําแข็ง 

4.1 สวนที่ 1(2) 

การละลายน้ําแข็งสามารถทําไดโดยหยุดการทํางานของคอมเพรสเซอร 

แตละสวนสามารถตั้งคาการละลายน้ําแข็งไดตางชนิดกัน 

4.2 ความสัมพันธในการละลายน้ําแข็ง 

ความสัมพันธในการละลายน้ําแข็ง สามารถตั้งคาไดโดยพารามิเตอร 

“dFS” โดยสามารถแบงไดเปน 4 แบบ เพื่อการใชงานที่เหมาะสมในแต

ละงาน ไดแก  

- In  การละลายน้ําแข็งที่เปนอิสระจากกัน 

- StS เริ่มตนพรอมกัน และจบพรอมกัน 

- St  เริ่มตนพรอมกัน แตจบโดยเปนอิสระตอกัน 

- SE การละลายน้ําแข็งตามลําดับ 
4.2.1 dFS = In –การละลายน้ําแข็งที่เปนอิสระจากกัน 
การละลายน้ําแข็งของทั้งสองสวนทํางานแยกอิสระจากกัน 

สวนที่ 1 ละลายน้ําแข็งตามคาพารามิเตอร IdF1 

สวนที่ 2 ละลายน้ําแข็งตามคาพารามิเตอร IdF2 

ชวงเวลาการละลายน้ําแข็ง ควบคุมโดยพารามิเตอร “EdF1(2)” 

-  in ละลายน้ําแข็งทุกๆ เวลา IdF1(2) 

- Sd ชวงเวลา IdF1(2) ถูกคํานวณโดยอัลกอริทึมของ Smart 

Defrost (เฉพาะเมื่อคอมเพรสเซอรทํางาน) 

การละลายน้ําแข็งดวยมือ โดยการกดปุม n(ละลายน้ําแข็งสวนที่ 1) 

กดปุม o (ละลายน้ําแข็งสวนที่ 2) คาง 3 วินาที การละลายน้ําแข็งจะ

เริ่มขึ้นตามคําส่ัง 
  4.2.1 dFS = StS เริ่มตนพรอมกัน และจบพรอมกัน หรือ 

dFS = St  เริ่มตนพรอมกัน แตจบโดยเปนอิสระตอกัน 
การละลายน้ําแข็งของทั้ง 2 สวนที่เริ่มตนพรอมกัน พารามิเตอร idF1 

ใชเพื่อตั้งคาชวงเวลาการละลายน้ําแข็งของทั้ง 2 สวน   

การละลายน้ําแข็งทํางานตามชวงเวลาปกติ ถา EdF1 = in หรือ ทําตาม

อัลกอริทึมของ Smart Defrost ถา EdF1 = Sd 

ถา dFS = StS การทํางานของคอมเพรสเซอรจะเริ่มตนใหม เมื่อ

ละลายน้ําแข็งเสร็จส้ินแลวทั้ง 2 สวน 

การละลายน้ําแข็งดวยมือ โดยการกดปุม n(ละลายน้ําแข็งสวนที่ 1) 

กดปุม o (ละลายน้ําแข็งสวนที่ 2) คาง 3 วินาที การละลายน้ําแข็งจะ

เริ่มขึ้นตามคําส่ัง 

ถา dFS = St แตละสวนจะเริ่มทํางานใหมทั้งที เมื่อการละลายน้ําแข็ง

ของสวนนั้นเสร็จส้ิน 
4.2.3 dFS = SE การละลายน้ําแข็งตามลําดับ 
การละลาน้ําแข็งของทั้ง 2 สวนจะทํางานตามลําดับ พารามิเตอร  idF1 

ถูกตั้งคาชวงเวลาละลายน้ําแข็งของทั้ง 2 สวน การละลายน้ําแข็งทํางาน

ตามชวงเวลาปกติ ถา EdF1 = in หรือ ทําตามอัลกอริทึมของ Smart 

Defrost ถา EdF1 = Sd โดยสวนที่ 1 เริ่มการละลายน้ําแข็งกอน เมื่อ

เสร็จส้ินการละลายน้ําแข็งของสวนที่ 1 สวนที่ 2 จึงเริ่มตนละลายน้ําแข็ง 

การละลายน้ําแข็งดวยมือ โดยการกดปุม n(ละลายน้ําแข็งสวนที่ 1) 

กดปุม o (ละลายน้ําแข็งสวนที่ 2) คาง 3 วินาที การละลายน้ําแข็งจะ

เริ่มขึ้นตามคําส่ัง 

5. คําส่ังตาง ๆ ที่แผงควบคุมดานหนา 
 

 
 

จอแสดงผลแบงเปน 2 สวน 

สวนดานบนซาย: เพื่อแสดงอุณหภูมิของสวนที่ 2 (จอแสดงผลดานบน) 

สวนดานลางซาย: เพื่อแสดงอุณหภูมิของสวนที่ 1  

(จอแสดงผลดานลาง) 

SET: เพื่อแสดงและเปลี่ยนคาอุณหภูมิที่ตั้งไวของ set point 1 และ set 

point 2 หรือเพื่อยืนยังการเปลี่ยนแปลงคาในโหมดการโปรแกรม 

o/     2 : ในโหมดโปรแกรมหรือ “โหมดแสดงการทํางาน” จะแสดงรหัส

พารามิเตอร หรือเพิ่มคาที่แสดง ถากดปุมคางไว จะเปลี่ยนคาอยางเร็ว 

โดยการกดปุมคาง 3 วินาที การละลายน้ําแข็งของสวนที่ 2 จะเริ่มขึ้น 

n/  1   : ในโหมดโปรแกรม หรือ “โหมดแสดงการทํางาน” จะแสดง

รหัสพารามิเตอร หรือเปล่ียนคาพารามิเตอร  ถากดปุมคางไว    จะ

เปล่ียนคาอยางเร็ว การละลายน้ําแข็งของสวนที่ 1 จะเริ่มขึ้น 

o+n   : ปลดล็อคคียบอรด เมื่อกดคางไว 3 วินาที  

SET +n: เขาสูฟงกชั่นเมนู (Function Menu) เมื่อกดคางไว 3 วินาที 

SET +o: กลับไปแสดงอุณหภูมิหอง ส้ินสุดการโปรแกรม  
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5.1 สถานะของหลอดไฟ LED 
 

LED ไฟสัญญาณ LED FUNCTION 

°C 
ไฟติด องศาเซลเซียส 

°F 
ไฟติด องศาฟาเรนไฮต 

  1   ไฟติด คอมเพรสเซอร 1 ทํางาน 

  1  ไฟกระพริบ ระหวางหนวงเวลาคอมเพรสเซอร 1 

  2 ไฟติด คอมเพรสเซอร 2 ทํางาน 

    ไฟกระพริบ ระหวางหนวงเวลาคอมเพรสเซอร 2 

 1    ไฟติด ระหวางละลายน้ําแข็ง 1 ทํางาน ( defrost ) 

 2   ไฟติด ระหวางละลายน้ําแข็ง 2 ทํางาน ( defrost ) 

    ไฟติด แสดงสัญญาณเตือน Alarm 

5.2 วิธีการดูอุณหภูมิที่ตั้ง และเปลี่ยนอุณหภูมิที่ตั้ง 

1. กดแลวปลอยปุม SET  

2. จอแสดงผลดานลางจะแสดงสัญลักษณ St1 

3. จอแสดงผลดานบนจะแสดงคา Set point กระพริบ 

4. เพื่อใหอุปกรณจําคาที่ตั้งใหใหม ใหกดปุม SET อีกครั้ง 

5. การเปลี่ยนคา SET 2 ใหทําซ้ําวิธีการเดิม 

5.3 วิธีการเริ่มละลายน้ําแข็งดวยมือ สําหรับสวนที่ 1 หรือสวนที่ 2 

วิธีการเริ่มละลายน้ําแข็งดวยมือ สําหรับสวนที่ 1 กดปุม  1 (DEF) 

คางไว 3 วินาที  การละลายน้ําจะเริ่มตนขึ้นหลังจากนั้น 

วิธีการเริ่มละลายน้ําแข็งดวยมือ สําหรับสวนที่ 2 กดปุม  2 (DEF) 

คางไว 3 วินาที  การละลายน้ําจะเริ่มตนขึ้นหลังจากนั้น 

5.4 การเขารายการพารามิเตอร “PR1” 

ผูใชสามารถเขารายการพารามิเตอร “Pr1” โดยวิธีการดังนี้ 

1. เขาสูโหมดตั้งโปรแกรมโดยกดปุม SET และoพรอมกันคางไว  

       นาน  3 วินาที  

    2.   ชุดควบคุมจะแสดงรายการพารามิเตอร “PR1” 

5.5 การเขารายการพารามิเตอร “PR2” 

ผูใชสามารถเขารายการพารามิเตอร “Pr2”โดยวิธีการดังนี้   

1. เขาสูโหมดตั้งโปรแกรมใน“Pr1” 

2. เลือกพารามิเตอร “Pr2” โดยกดปุม “ SET ” 

3. ขอความ“PAS” จะกระพริบบนหนาจอ ,  โดยจะปรากฏ “0 - -”

โดยเลขศูนยจะกระพริบ 

4. ใช oหรือ nในการเปลี่ยนตําแหนงไฟกระพริบ, กดปุม 

“ SET ” เพื่อยืนยันตัวเลข  ในรหัส “ 321 ” 

5. รหัสที่ปลอดภัยในการเขาไปแกไขใน“Pr2” โดยการกดปุม“ SET ” 

หมายเหตุ:  คาของพารามิเตอรใน “Pr2” สามารถเคลื่อนยายหรือ เขา

ไปใน“Pr1” โดยการกด SET +n 

5.6 วิธีการเปลี่ยนคาพารามิเตอรตาง ๆ 

ในการเปลี่ยนคาพารามิเตอรตาง ๆ ใหทําดังนี้: 

1. เขาสูโหมดตั้งโปรแกรมโดยกดปุม SET และ n พรอมกันคางไวนาน 

3 วินาที 

2. เลือกพารามิเตอรที่ตองการ 
3. กดปุม “SET” เพื่อแสดงคาของพารามิเตอรนั้น 

4. กดปุม o หรือ n เพื่อเปล่ียนคา 

5. กดปุม SET เพื่อบันทึกคาใหมและเลื่อนไปยังพารามิเตอรตัวถัดไป 

สําหรับการออกจากการตั้งโปรแกรม: ใหกดปุม SET + o หรือรอ 

15 วินาทีโดยไมตองกดปุมใด 

หมายเหตุ: คาที่ตั้งไวจะถูกบันทึกไวแมขั้นตอนการโปรแกรมจะถูก

ยกเลิกโดยเวลาที่กําหนด 

5.7 วิธีการล็อคปุมกด 

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

สามารถทําไดเพียงการดูคาอุณหภูมิที่ตั้งไว หรือคาอุณหภูมิที่บันทึก

ไวสูงสุดหรือต่ําสุด 

3.  หากมีการพยายามกดปุมใดปุมหนึ่งนานเกิน 3 วินาที ขอความ 

“POF” จะปรากฏขึ้น 

5.8 วิธีการปลดล็อคปุมกด 

ใหกดปุม o + n คางไว 3 วินาที 

5.9 ฟงกชัน ON/OFF 

ถาเซตใหฟงกชันนี้ทํางานไว (Onf = yES)  เมื่อทําการกดปุม SET 

ประมาณ 5 วินาที แลวหนาจอจะโชว “OFF” การควบคุมจะหยุดทํางาน 

ในระหวางสแตนดบายนี้ ถาตอกับระบบมอนิเตอรร่ิงจะไมบันทึกเปน

ขอมูลสัญญาณเตือน 

เพื่อตองการใชชุดควบคุมเปดอีกครั้งใหกดปุม SET1 ประมาณ 5 วินาที 

6.  รายละเอียดพารามิเตอร 

DIFFERNTIALS 

Hy1 Differential1: (0.1 – 25.5°C/ 1 - 54°F): คาเปลี่ยนแปลงของ

อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจากอุณหภูมิ Set Point1 คอมเพรสเซอร จะทํางาน ที่
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อุณหภูมิที่ตั้งไวบวกกับคา Differential1 (HY1) คอมเพรสเซอรจะหยุด

ทํางาน ที่อุณหภูมิ  Set Point1 

Hy2 Differential2: (0.1 – 25.5°C/ 1 - 54°F): คาเปลี่ยนแปลงของ

อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจากอุณหภูมิ Set Point 2 คอมเพรสเซอร จะทํางาน ที่

อุณหภูมิที่ตั้งไวบวกกับคา Differential 2 (HY2)คอมเพรสเซอรจะหยุด

ทํางาน ที่อุณหภูมิ  Set Point 2 

การทํางาน –สวนที่ 1 

LS1 Minimum set point limit: (- 50.0°C-SET/ -58°F-SET) 

คาอุณหภูมิต่ําสุด สําหรับการตั้ง Set Point 1 

US1 Maximum set point limit: (SET- 150°C / SET -302°F)  

 คาอุณหภูมิสูงสุด สําหรับการตั้ง Set Point 1 

OdS1 Outputs activation delay at start up: (0-250 นาที)  

หนวงเวลาการสตารท เมื่อเริ่มเดินเครื่องในกรณีที่มีหลายคอมเพรสเซอร 

สามารถตั้งเวลาไมใหสตารทพรอมกัน  

AC1 Anti-short cycle delay: (0-30 นาที)  คาหนวงเวลาในการสตารท

คอมเพรสเซอรครั้งตอไป 

Con1 Compressor1 ON time with faulty probe: (0-250 นาที)  

ตั้งเวลาใหคอมเพรสเซอรทํางาน  ในกรณีที่หัววัดเสนที่หนึ่งเสีย  

Con1 = 0 คอมเพรสเซอรหยุดตลอด 

COF1 Compressor1 OFF time with faulty probe: (0-250 min) 

ตั้งเวลาใหคอมเพรสเซอรหยุดทํางาน  ในกรณีที่หัววัดเสนที่หนึ่งเสีย  

COF1 = 0 คอมเพรสเซอรยังทํางานตลอด 

CH1 Kind of action for section1: CL = cooling; Ht = heating 

การทํางาน –สวนที่ 2 

LS2 Minimum set point limit: (- 50.0°C-SET/ -58°F-SET) 

คาอุณหภูมิต่ําสุด สําหรับการตั้ง Set Point 2 

US2 Maximum set point limit: (SET- 150°C / SET -302°F)  

 คาอุณหภูมิสูงสุด สําหรับการตั้ง Set Point 2 

OdS2 Outputs activation delay at start up: (0-250 นาที)  

หนวงเวลาการสตารท เมื่อเริ่มเดินเครื่องในกรณีที่มีหลายคอมเพรสเซอร 

สามารถตั้งเวลาไมใหสตารทพรอมกัน  

AC2 Anti-short cycle delay: (0-30 นาที)  คาหนวงเวลาในการสตารท

คอมเพรสเซอรครั้งตอไป 

Con2 Compressor2 ON time with faulty probe: (0-250 นาที)  

ตั้งเวลาใหคอมเพรสเซอรทํางาน  ในกรณีที่หัววัดเสนที่หนึ่งเสีย  

Con2 = 0 คอมเพรสเซอรหยุดตลอด 

COF2 Compressor2 OFF time with faulty probe: (0-250 นาที)  

ตั้งเวลาใหคอมเพรสเซอรหยุดทํางาน  ในกรณีที่หัววัดเสนที่หนึ่งเสีย  

COF2 = 0 คอมเพรสเซอรยังทํางานตลอด 

CH2 Kind of action for section2: CL = cooling; Ht = heating 

การแสดงผล 

CF Temperature measurement unit: เลือกหนวยแสดงอุณหภูมิเปน 
0C  หรือ  0F หนวยที่ใชวัดอุณหภูมิ 

C = องศาเซลเซียส   F = องศาฟาเรนไฮต 

rES Resolution (for °C): แสดงคาทศนิยม 0 = 0.1°C, 1 = 1 °C  

Lod1 Button display visualization : เลือกคาอุณหภูมิจากหัววัดใด

แสดงผล P1= หัววัดเทอรโมสตัท 1 P2 = หัววัดคอยลเย็น  

P2= หัววัดเทอรโมสตัท 2 

Lod2 Upper display visualization : เลือกคาอุณหภูมิจากหัววัดใด

แสดงผล P1= หัววัดเทอรโมสตัท 1 P2 = หัววัดคอยลเย็น  

P2= หัววัดเทอรโมสตัท 2 

การละลายน้ําแข็ง 

dFS relation between defrost โดยสามารถแบงไดเปน 4 แบบ เพื่อ

การใชงานที่เหมาะสมในแตละงาน ไดแก  

 In  การละลายน้ําแข็งที่เปนอิสระจากกัน 

 StS เริ่มตนพรอมกัน และจบพรอมกัน 

 St   เริ่มตนพรอมกัน แตจบโดยเปนอิสระตอกัน 

 SE  การละลายน้ําแข็งตามลําดับ 
EdF1 Defrost mode สวนที่ 1 : 
       In = interval mode เริ่มตนละลายน้ําแข็ง เมื่อหมดเวลา ‘IdF’ 

IdF1 Interval between defrosts: (1-120 ชั่วโมง) ระยะเวลาหางในการ

ละลายน้ําแข็ง   

MdF1 (Maximum) duration of defrost: (0-255 นาที) ระยะเวลาใน

การละลายน้ําแข็งแตละครั้ง  

ถา P2P = no evaporator probe ทํางานตามระยะเวลาในการละลาย

น้ําแข็ง 

ถา P2P = yes ส้ินสุดการละลายน้ําแข็ง โดยอุณหภูมิหรือไมเกินเวลา

ที่ตั้งไว 
EdF2 Defrost mode สวนที่ 1 : 
       In = interval mode เริ่มตนละลายน้ําแข็ง เมื่อหมดเวลา ‘IdF’ 

IdF2 Interval between defrosts: (1-120 ชั่วโมง) ระยะเวลาหางในการ

ละลายน้ําแข็ง   

MdF2 (Maximum) duration of defrost: (0÷250 นาที) ระยะเวลาใน

การละลายน้ําแข็งแตละครั้ง  

dFd Display during defrost : แสดงคาอุณหภูมิระหวางการละลาย

น้ําแข็ง 
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rt = ใหแสดงคาอุณหภูมิจริงของหอง  

it = ใหแสดงคาอุณหภูมิกอนการละลายน้ําแข็ง 

Set  = ใหแสดงคาอุณหภูมิที่ตั้งไว  

dEF = ใหแสดง “dEF” ระหวางการละลายน้ําแข็ง 

dEG = ใหแสดง “dEG” ระหวางการละลายน้ําแข็ง 

dAd Defrost display time out: (0-250 นาที)  หนวงเวลาแสดงคา

อุณหภูมิจริงในหอง  หลังจากการละลายน้ําแข็ง 

สัญญาณเตือน 

ALc1 Temperature alarm configuration Section1: การตั้งสัญญาณ

อุณหภูมิ Alarm  สัมพันธกับอุณหภูมิที่ตั้ง (Set Point) หรือสัญญาณ

เตือนเมื่อถึงคาอุณหภูมิที่ตองการใหสงสัญญาณ  

rE = อุณหภูมิ alarm จะเปลี่ยนแปลงสัมพันธตามคา set point  ;  

Ab = อุณหภูมิ alarm จะไมเปล่ียน แปลงตาม คา set point   
ALL1 Low temperature alarm Section1: คาอุณหภูมิที่ลดลงจาก
อุณหภูมิใชงาน (Set Point) สําหรับการตั้งคาอุณหภูมิต่ําสุดใหสัญญาณ

เตือนทํางาน 

เมื่อ  ALC1 = rE  :  ตั้งแต  0  ถึง  500C 

เมื่อ  ALC1 =Ab  :  Set1  ถึง  Full Sc 

อุณหภูมิ set point - คา ALL  ที่ตั้งไว  จะเปนอุณหภูมิที่ alarm เมื่อ

อุณหภูมิต่ําลง 

ALU1 High temperature alarm Section1: คาอุณหภูมิที่สูงจาก

อุณหภูมิใชงาน(Set Point) สําหรับการตั้งคาอุณหภูมิสูงสุดใหสัญญาณ

เตือนทํางาน 

เมื่อ  ALC1 = rE :  ตั้งแต  0  ถึง  500C 

เมื่อ  ALC1 =Ab :  Set1  ถึง  Full Sc. 

อุณหภูมิ set point + คา ALU  ที่ตั้งไว  จะเปน อุณหภูมิที่ alarm เมื่อ

อุณหภูมิสูงขึ้น 

ALd1 Temperature alarm delay Section1: (0-255 นาที) หนวงเวลา

การสงสัญญาณเตือน 
dAO1 Delay of temperature alarm at start-up Section1: (0-23 

ชั่วโมง 50 นาที)  หนวงเวลาการสงสัญญาณ alarm เมื่อเริ่มเดินเครื่อง 

ALc2 Temperature alarm configuration Section2: การตั้งสัญญาณ

อุณหภูมิ Alarm  สัมพันธกับอุณหภูมิที่ตั้ง (Set Point) หรือสัญญาณ

เตือนเมื่อถึงคาอุณหภูมิที่ตองการใหสงสัญญาณ  

rE = อุณหภูมิ alarm จะเปลี่ยนแปลงสัมพันธตามคา set point   

Ab = อุณหภูมิ alarm จะไมเปล่ียน แปลงตาม คา set point   
ALL2 Low temperature alarm Section2: คาอุณหภูมิที่ลดลงจาก
อุณหภูมิใชงาน (Set Point) สําหรับการตั้งคาอุณหภูมิต่ําสุดใหสัญญาณ

เตือนทํางาน 

เมื่อ  ALC1 = rE  :  ตั้งแต  0  ถึง  500C 

เมื่อ  ALC1 =Ab  :  ทุกคา  ถึง  990C 

อุณหภูมิ set point - คา ALL  ที่ตั้งไว  จะเปนอุณหภูมิที่ alarm เมื่อ

อุณหภูมิต่ําลง 

ALU2 High temperature alarm Section2: คาอุณหภูมิที่สูงจาก

อุณหภูมิใชงาน(Set Point) สําหรับการตั้งคาอุณหภูมิสูงสุดใหสัญญาณ

เตือนทํางาน 

เมื่อ  ALC1 = rE :  ตั้งแต  0  ถึง  500C 

เมื่อ  ALC1 =Ab :  ทุกคา  ถึง  99 0C 

อุณหภูมิ set point + คา ALU  ที่ตั้งไว  จะเปน อุณหภูมิที่ alarm เมื่อ

อุณหภูมิสูงขึ้น 

Ald2 Temperature alarm delay Section2: (0-255 นาที) หนวงเวลา

การสงสัญญาณ alarm 
dAO2 Delay of temperature alarm at start-up Section2: (0-23 

ชั่วโมง 50 นาที)  หนวงเวลาการสงสัญญาณ alarm เมื่อเริ่มเดินเครื่อง 

AFH Temperature alarm and fan differential: (0.1-25.5°C;1-45°F) 

คาความตางระหวางสัญญาณเตือนอุณหภูมิที่ตั้งไว กับคาของพัดลม 

(FST-AFH) จะเปนคาบวกเสมอ 

EdA Alarm delay at the end of defrost: (0-250 นาที) หนวงเวลาการ

สงสัญญาณ alarm เมื่อส้ินสุดการละลายน้ําแข็ง 

dot Delay of temperature alarm after closing the door : (0-250 

นาที)  หนวงเวลาการสงสัญญาณ alarm หลังจากปดประตู 

doA Open door alarm delay:(0÷255 นาที) ชวงหนวงเวลาสัญญาณ

เตือนประตูเปด หนวงเวลาสัญญาณเตือนเมื่อพบวามีการเปดประตู จะมี

ขอความ “dA” แสดงขึ้น 

PROBE INPUT 

Pbc Type of probe: กําหนดชนิดหัววัดอุณหภูมิเปน 

แบบ PTC หรือ NTC 

OFS1 Thermostat1 probe calibration: (-12.0÷12.0°C/ -21÷21°F) 

การปรับชดเชยคาอุณหภูมิที่แตกตางของหัววัดอุณหภูมิเทอรโมสตัต 1 

OFS2 Thermostat2 probe calibration: (-12.0÷12.0°C/ -21÷21°F) 

การปรับชดเชยคาอุณหภูมิที่แตกตางของหัววัดอุณหภูมิเทอรโมสตัต 2 

P2P Evaporator probe presence: กําหนดการทํางานของหัววัด

อุณหภูมิคอยลเย็น 

 No= ไมทํางาน: การละลายน้ําแข็งถูกยกเลิกไดจากอุณหภูมิ และเวลา   

 yES = ทํางาน: การละลายน้ําแข็งถูกยกเลิกไดจากอณุหภูมิ และเวลา  
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DIGITAL INPUT 

i1P Digital input 1 polarity : กําหนดรูปแบบคอนแทคท 
  CL : ดิจิตอลอินพุตทํางานเมื่อหนาสัมผัสปดวงจร 
        OP : ดิจิตอลอินพุตทํางานเมื่อหนาสัมผัสเปดวงจร 
I1F Digital input operating mode: โหมดการทํางานของดิจิตอลอินพุท 
 MP1 = สวิทชประตู สวนที่  1 
 MP2 = สวิทชประตู สวนที่ 2  
 MP   = สวิทชประตู (ถาใชทั้ง 2 สวน) 
 EA1 = สัญญาณเตือนทั่วไป สวนที่ 1 
 EA2 = สัญญาณเตือนทั่วไป สวนที่ 2 
 EAL = สัญญาณเตือนทั่วไป (ถาใชทั้ง 2 สวน) 
 bA1 = สัญญาณเตือนอยางรายแรง สวนที่ 1 
 bA2 = สัญญาณเตือนอยางรายแรง สวนที่ 2 
 bAL = สัญญาณเตือนอยางรายแรง (ถาใชทั้ง 2 สวน) 
 dF1 = เริ่มการละลายน้ําแข็ง สวนที่ 1 
 dF2 = เริ่มการละลายน้ําแข็ง สวนที่ 2 
 dEF = เริ่มการละลายน้ําแข็ง (ถาใชทั้ง 2 สวน) 
 oF1 = รีโมทควบคุมการเปด-ปด สวนที่ 1 
 oF2 = รีโมทควบคุมการเปด-ปด สวนที่ 2  
 oFF = รีโมทควบคุมการเปด-ปด สวนที่ 2 
 Es = โหมดประหยัดพลังงาน   
Odc1 Compressor and fan status when open door สวนที่ 1 : 
สถานะของคอมเพรสเซอรและพัดลม เมื่อเปดประตู   

 no   = คอมเพรสเซอรและพัดลมทํางานตามปกติ 
  Fan = พัดลมไมทํางาน 

 CPr = คอมเพรสเซอรไมทํางาน 
  F_C = คอมเพรสเซอรและพัดลมไมทํางาน 

rrd 1 Outputs restrart after door open alarm, สวนที่ 1 : 
 n = สถานะของเอาทพุทตาม odc1 
 y = เอาทพุทเริ่มทํางานใหม  
did1 Time interval/delay for digital input alarm สวนที่ 1 :  

(0-255 นาที)  เมื่อ i1F หรือ i2F = EAL1 หรือ bAL1, did1 จะหนวง

เวลาการสงสัญญาณเตือน ของดิจิตอลอินพุท 
Odc2 Compressor and fan status when open door สวนที่ 2 : 
สถานะของคอมเพรสเซอรและพัดลม เมื่อเปดประตู   

 no   = คอมเพรสเซอรและพัดลมทํางานตามปกติ 
  Fan = พัดลมไมทํางาน 

 CPr = คอมเพรสเซอรไมทํางาน 
  F_C = คอมเพรสเซอรและพัดลมไมทํางาน 

rrd 2 Outputs restrart after door open alarm, สวนที่ 2 : 
 n = สถานะของเอาทพุทตาม odc2 
 y = เอาทพุทเริ่มทํางานใหม  
did2 Time interval/delay for digital input alarm สวนที่ 2:  

(0-255 นาที)  เมื่อ i1F หรือ i2F = EAL1 หรือ bAL1, did1 จะหนวง

เวลาการสงสัญญาณเตือน ของดิจิตอลอินพุท 
 

OTHER 

HES1 Temperature increase during the Energy Saving cycle 
สวนที่ 1: (-30°C-30°C / -54-54°F) คาอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจากคา

อุณหภูมิที่ตั้งไว (set point 1) ในโหมดประหยัดพลังงาน   

HES1 Temperature increase during the Energy Saving cycle 
สวนที่ 2: (-30°C-30°C / -54-54°F) คาอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจากคา

อุณหภูมิที่ตั้งไว (set point 2) ในโหมดประหยัดพลังงาน   

Adr1 RS485 serial address สวนที่ 1 (0-247): กําหนดแอดเดรสใน

การตอเขากับระบบมอนิเตอรร่ิง 

Adr2 RS485 serial address สวนที่ 2 (0-247): กําหนดแอดเดรสใน

การตอเขากับระบบมอนิเตอรร่ิง 
OnF Stand-by function:  
 0 = ไมสแตนดบาย 

 1 = สแตนดบาย 
rEL Software release: (อานอยางเดียว) 
Ptb Parameters table: (อานอยางเดียว) แสดงโคดของตาราง
คาพารามิเตอร 
Pr2 Access to the protected parameter list: (อานอยางเดียว) 

7. การติดตั้ง 
XR420C เปนอุปกรณแบบยึดติดกับแผงในชองเจาะขนาด 29x71 mm 
และยึดโดยใชตัวล็อคพิเศษที่ใหมา  

 
 

และเพื่อใหสามารถปองกันไดตามมาตรฐาน IP65 แนะนําใหใชปะเก็น
ยางดานหนา (mod. RG-C) ดังที่แสดงในภาพ  

 
 
อุณหภูมิใชงานแวดลอมอุปกรณที่ยอมรับไดคือ 0-60 °C หลีกเลี่ยงการ
ติดตั้งในสถานที่ที่มีการสั่นสะเทือนมาก มีแกสที่มีฤทธิ์กัดกรอน มี
ความชื้นและฝุนละลองสูง หากติดตั้งในตูทึบควรมีชองระบายความรอน  
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8. การตอวงจรไฟฟา 
ขั้วตอตาง ๆ ของอุปกรณเปนแบบบล็อกขันเกลียวกับสายไฟขนาดไมเกิน 
2.5 mm2 กอนตอสายจายไฟใหแนใจวาตรงกับความตองการของ
อุปกรณ แยกสายโพรบออกจากสายไฟเลี้ยง สายเอาตพุตตาง ๆ และ
สายไฟแรงสูง หามตอรีเลยเอาตพุตไปใชกับโหลดที่ใชกระแสไฟฟาเกิน
คาที่ระบุไว หากจําเปนใหนําไปตอพวงรีเลยภายนอกที่รับกระแสไฟฟาได
มากกวา 

8.1 การตอโพรบ 

ควรติดตั้งใหหัวโพรบชี้ขึ้น เพื่อปองกันความเสียหายจากการสะสมของ

หยดน้ํา แนะนําใหติดตั้งเทอรโมสตัตโพรบหางจากกระแสลมเย็นโดยตรง 

เพื่อใหสามารถวัดอุณหภูมิเฉล่ียของหองไดอยางถูกตอง และติดตั้งโพรบ

ยกเลิกการละลายน้ําแข็งที่คอยลเย็นในจุดที่เย็นที่สุด (ที่ที่มีน้ําแข็งเกาะ

มากที่สุด) วางใหหางจากฮีตเตอร หรือจุดที่เกิดความรอนระหวางการ

ละลายน้ําแข็ง เพื่อปองกันการสั่งยกเลิกละลายน้ําแข็งกอนน้ําแข็ง

ละลายหมด 

9. การตอสายอนุกรม 
สามารถตอกับอุปกรณ  monitoring and supervising system (XJ500) 

ทางพอรตอนุกรมเขากับ อุปกรณ XJ485 ส่ือสารในระบบ MODBUS-

RTU 

10. การติดตอกับ “HOT KEY “ 

อุปกรณสามารถทําการอัพโหลดหรือดาวโหลดรายการพารามิเตอร

ตางๆไปมาระหวางหนวยความจํา E2 ที่อยูภายในอุปกรณและ “Hot 

Key” ได 

10.1 การดาวโหลดขอมูลจาก  “HOT KEY” ไปยังอุปกรณ 

1. ทําการปดอุปกรณกอนเพื่อตอเขากับ “Hot Key” แลวจึงเปด

อุปกรณอีกครั้ง 

2. รายการพารามิเตอรตางๆใน “Hot Key” จะถูกดาวโหลดไปยัง

หนวยความจําโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะมีขอความ “doL”กระพริบ จากนั้น 

10 วินาที อุปกรณจะเริ่มทํางานใหมดวยพารามิเตอรใหมนี้ 

3. ปดอุปกรณเพื่อถอด “Hot Key” ออกและตอสาย TTL ใหเรียบรอย 

แลวจึงเปดอุปกรณใหมอีกครั้ง 

เมื่อส้ินสุดการถายโอนขอมูลอุปกรณจะแสดงขอความ : 

“end “ เมื่อการถายโอนขอมูลเรียบรอย อุปกรณจะเริ่มทํางานดวย

คาพารามิเตอรคาใหม 

“err” เมื่อการถายโอนลมเหลว ในกรณีนี้จะปดอุปกรณแลวเริ่มทําการ

ดาวโหลดใหมอีกครั้งหรืออาจยกเลิกการดาวโหลดโดยการถอด “Hot 

Key”ออกก็ได 

10.2  อัพโหลดขอมลจากอุปกรณไปยัง “HOT KEY” 

1. ตอ  “Hot key” เขากับอุปกรณใหเรียบรอย (ไมตองปดอุปกรณ) 

และกดปุม o  จะมีขอความ "uPL" ปรากฏขึ้น 

2. กดปุม “SET” เพื่อเริ่มการอัพโหลด ซึ่งจะมีขอความ“uPL” กระพริบ 

3. ปดอุปกรณและถอด “Hot Key”ออกพรอมทั้งตอสาย TTL ให

เรียบรอยแลวจึงเปดอุปกรณอีกครั้ง 

เมื่อส้ินสุดการถายโอนขอมูลอุปกรณจะแสดงขอความ : 

“end “ เมื่อการถายโอนขอมูลเรียบรอย 

“err” เมื่อการถายโอนลมเหลว ในกรณีนี้ใหกดปุม “SET” เพื่อเริ่มทําการ

ดาวโหลดใหมอีกครั้งหรืออาจยกเลิกการดาวโหลดโดยการถอด “Hot 

Key”ออกก็ได 

11. สัญญาณเตือน 
 

ขอความ สาเหตุ เอาทพุท 
“P1” 
 

หัววัดที่ 1 เสียหาย
หรือไมไดตอ  

เอาทพุท1 ขึ้นอยูกับการเซต
พารามิเตอร Con1 และ CoF1 

“P2” 
 

หัววัดที่ 2 เสียหาย
หรือไมไดตอ  

เอาทพุท2 ขึ้นอยูกับการเซต
พารามิเตอร Con2 และ CoF2 

“HA” 
 

เตือนอุณหภูมิสูง
กวาที่โปรแกรม 

สัญญาณเตือน ON เอาทพุทอื่นๆ ไม
เปล่ียนแปลง 

“LA” 
 

เตือนอุณหภูมิต่ํา
กวาที่โปรแกรม 

สัญญาณเตือน ON เอาทพุทอื่นๆ ไม
เปล่ียนแปลง 

“EE” หนวยความจํา
บางสวนมีปญหา 

 

“dA” สัญญาณเตือนจาก
ประตู 

สัญญาณเตือน ON เอาทพุทอื่นๆ ไม
เปล่ียนแปลง 

“EAL” สัญญาณเตือนจาก
ภายนอก 

ไมมีการเปลี่ยนแปลงของเอาทพุท 

“bAL” สัญญาณเตือนจาก
ภายนอกอยาง
รายแรง 

เอาทพุท OFF 

“POF” คียบอรดถูกล็อค สัญญาณเตือน ON เอาทพุทอื่นๆ ไม
เปล่ียนแปลง 

“Pon” ไมมีการล็อค
คียบอรด 

สัญญาณเตือน ON เอาทพุทอื่นๆ ไม
เปล่ียนแปลง 

 

11.1 ปดเสียง BUZZER 

เมื่อเกิดเสียงสัญญาณเตือขึ้นสามารถปดไดโดยกดปุมใดๆ 

11.2 เมื่อเกิดขอความเตือน “EE” 

อุปกรณจะมีการตรวจสอบหนวยความจําภายในตลอดเวลา ขอความ

เตือน “EE” จะกะพริบขึ้นในกรณีที่เกิดความบกพรองกับหนวยความจํา

ภายใน ในกรณีดังกลาวใหแจงบริษัทตัวแทนจําหนายเพื่อตรวจสอบ 



Dixell Installing and Operating Instructions rel.1.0 - cod.1592008030 
 

XR420C(THAI).doc  8/8 

11.3  การแกไขสัญญาณเตือน  

ขอความเตือนโพรบบกพรอง  “P1” และ “P2”    จะเริ่มขึ้นหลังจากที่

อุปกรณตรวจพบวาโพรบบกพรองสองสามวินาที และจะหยุดโดย

อัตโนมัติหลังจากโพรบไดรับการแกไขใหทํางานไดตามปกติสองสาม

วินาที  ขอความเตือนอุณหภูมิ “HA” และ “LA” จะหยุดเองโดยอัตโนมัติ

ทันทีที่เทอรโมสตัตโพรบกลับสูคาปกติ และเมื่อการละลายน้ําแข็งเริ่มตน 

ขอความเตือน “dA” จะหายไปทันทีที่ปดประตู สัญญาณเตือน

ภายนอก ”EAL” และ “BAL” จะหายไปเมื่อดิจิตอลอินพุทไมตั้งคาใชงาน 

“PAL” หรือ โดยการปดชุดควบคุม 
 

12. ขอมูลทางเทคนิค 

ตัวถัง: Self extinguishing ABS  
หนาปด 32x74 มม. ความลึก 60 มม. 
การติดต้ัง: ติดตั้งกับแผงในชองเจาะขนาด 71x29 มม. 
ระดับการปองกัน: IP20 
ระดับการปองกันดานหนา: IP65 
การตอ: บล็อคขันเกลียวกับสายไฟขนาด  ≤ 2.5 มม.2 
แหลงจายไฟ: 230Vac±10%, 50/60Hz หรือ 110Vac, ± 10%, 
50/60Hz 
กําลังไฟฟาที่ใช: 5VA max 
หนาจอ: 3 ½ หลัก, LED สีแดง  
อินพุท:2 NTC หรือ PTC  
รีเลย เอาทพุท: 

คอมเพรสเซอร 1:  รีเลย 8(3)A, 250Vac 
แสงสวาง/สัญญาณเตือน :  รีเลย 8(3)A, 250Vac 
คอมเพรสเซอร 2:  รีเลย 8(3)A, 250Vac 
เอาทพุทอื่นๆ: Alarm buzzer 

การเก็บขอมูล:หนวยความจําแบบ EEPROM 
อุณหภูมิใชงาน: 0-60 °C 
อุณหภูมิสถานที่เก็บ: -30-85 °C 
ความชื้นสัมพัทธ: 20-85% (ไมมีละอองน้ํา) 
ชวงการวัดและการควบคุม: หัววัด PTC -50-150°C,  
หัววัด NTC -40-110°C 
ความเที่ยงตรง (ที่อุณหภูมิหอง 25°C):  ±0.7 °C ±1 ตําแหนง 
 
 

13. ลักษณะการตอ 

13.1  XR420C 
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Power supply 110Vac: connect to 11-12 terminals 

 

14. คาที่เซตไวจากโรงงาน 
 

14.1 PARAMETER LIST 

Label Nome Limiti Default Livello 
 REGULATION    

Set1 Set point 1 LS1÷US1 3 - - - 
Set2 Set point 2 LS2÷US2 3 - - - 

Hy1 Differential 1 0,1÷25,5 °C / 1÷45°F 2 Pr1 
Hy2 Differential 2 0,1÷25,5 °C / 1÷45°F 2 Pr1 
 REGULATION – SECTION 1    
LS1 Minimum set point1 limit  -50,0°C÷SET1 / -58°F÷SET1 -50 Pr2 
US1 Maximum set point1 limit SET1 ÷ 150°C / SET1 ÷ 302°F 110 Pr2 
odS1 Outputs activation delay of sect. 1 at start up 0÷255 min. 0 Pr2 
Ac1 Anti-short cycle delay for compressor1 0÷30 min. 1 Pr1 
con1 Compressor1 ON time with faulty probe1 0÷255 min. 15 Pr2 
coF1 Compressor1 OFF time with faulty probe1 0÷255 min. 30 Pr2 
cH1 Kind of action for section 1 cL / Ht cL Pr2 
 REGULATION – SECTION 2    
LS2 Minimum set point2 limit  -50,0°C÷SET2 / -58°F÷SET2 -50 Pr2 
US2 Maximum set point2 limit SET2 ÷ 150°C / SET2 ÷ 302°F 110 Pr2 
odS2 Outputs activation delay of sect. 2 at start up 0÷255 min. 0 Pr2 
Ac2 Anti-short cycle delay for compressor2 0÷30 min. 1 Pr1 
con2 Compressor2 ON time with faulty probe2 0÷255 min. 15 Pr2 
coF2 Compressor2 OFF time with faulty probe2 0÷255 min. 30 Pr2 
cH2 Kind of action for section 2 cL / Ht cL Pr2 
 DISPLAY    
cF Temperature measurement unit °C / °F °C Pr2 
rES Resolution (for °C in ÷ de dE Pr1 
Lod1 Bottom display visualization P1 ÷ P4 P1 Pr2 
Lod2 Upper display visualization P1 ÷ P4 P2 Pr2 
 DEFROST    
dFS relation between defrosts ind; StS; Sti, SE  ind Pr2 
EdF1 Defrost mode, section 1 In, Sd,RTC In Pr2 
idF1 Interval between defrosts, section 1 1÷120ore 8 Pr1 
MdF1 Maximum duration of defrost, section 1 0÷255 min. 20 Pr1 
EdF2 Defrost mode, section 2: In, Sd, RTC In Pr2 
idF2 Interval between defrosts, section 2 1÷120ore 8 Pr1 
MdF2 (Maximum) duration of defrost, section 2 0÷255 min. 20 Pr1 
dFd Display during defrost rt, it, SEt, dEF, dEG it Pr2 
dAd Defrost display time out 0÷255 min. 20 Pr2 
 ALARM    
ALc1 Temperature alarms configuration, section 1 rE / Ab Ab Pr2 
ALu1 Maximum alarm, section 1 -50,0÷150°C/ -58÷302°F 110 Pr1 
ALL1 Minimum alarm, section 1 -50,0÷150°C/ -58÷302°F -50 Pr1 
ALd1 Temperature alarm delay, section 1 0÷255 min. 15 Pr2 
dAo1 Delay of temp. alarm at start-up, section 1 0 ÷ 23h 50 min. 1,3 Pr2 
ALc2 Temp. alarms configuration, section 2 re ÷ Ab Ab Pr2 
ALu2 Maximum alarm, section 2 -50,0÷150°C/ -58÷302°F 110 Pr1 
ALL2 Minimum alarm, section 2 -50,0÷150°C/ -58÷302°F -50 Pr1 
ALd2 Temperature alarm delay, section 2 0÷255 min. 15 Pr2 
dAo2 Delay of temp. alarm at start-up, section 2 0 ÷ 23h 50 min. 1,3 Pr2 
AFH Temperature alarm and fan differential 0,1÷25,5 °C / 1÷45°F 1 Pr2 
EdA Alarm delay at the end of defrost 0÷255 min. 20 Pr2 
dot Delay of temp. alarm after closing the door 0÷255 min. 20 Pr2 
doA Open door alarm delay 0÷254 min., nu 15 Pr2 
Pbc Kind of probe PTC/ntc ntc Pr2 
 ANALOG INPUTS    
oFS1 Thermostat1 probe calibration -12,0÷12,0°C / -21÷21°F 0 Pr2 
oFS2 Thermostat2 probe calibration -12,0÷12,0°C / -21÷21°F 0 Pr2 
P2P Thermostat2 probe presence n / y y Pr2 
 DIGITAL INPUTS    
i1P Digital input 1 polarity cL÷OP cL Pr2 

i1F Digital input 1 operating mode 
MP1; MP2, MP; EA1; EA2; EAL; 
bA1; bA2; , bAL; dF1; dF2; dEF;  
oF1; oF2; oFF; ES  

EAL Pr2 

odc1 Comp. and fan status when open door, sect 1 no, Fan, CPr, F_C no Pr2 
rrd1 Outputs restart after door open alarm, sect. 1 n, y y Pr2 
did1 Time interval delay for digital input alarm, sect. 1 0÷255 min. 5 Pr2 
odc2 Comp. status when open door, section 2: no, Fan, CPr, F_C no Pr2 
rrd2 Outputs restart after door open alarm, sect. 2 n, y y Pr2 
did2 Time interval delay for digital input alarm, sect. 2 0÷255 min. 5 Pr2 
 OTHER    
HES1 Temp. increase during the Energy Saving cycle, 

sect. 1 
-30÷30°C / -54÷54°F 0 Pr2 

HES2 Temp. increase during the Energy Saving cycle, 
section 2 

-30÷30°C / -54÷54°F 0 Pr2 

Adr1 RS485 serial address, section 1   1÷247  1 Pr2 
Adr2 RS485 serial address, section 2 1÷247  1 Pr2 
onF Stand-by function y, n n Pr2 
rEL Release software --- - - - Pr2 
Ptb Parameter  table - - - 1 Pr2 
Pr2  Access to the protected parameter list  - - - Pr1 

 


