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XR70CX 

 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
จําหนายพรอมอธิบายรายละเอียดของความผิดปกต ิ

• ใหตรวจสอบคากระแสไฟฟาสูงสุดที่รีเลยแตละตัวสามารถรับ
ได (ใหดูในสวนขอมูลทางเทคนิค) 

• ใหแนใจวาสายที่ใชเดินสําหรับหัววัด โหลดและแหลงจายไฟ
แยกออกจากกนัโดยเด็ดขาดและหางเพียงพอโดยไมตัดกันหรือ
พันกัน 

• ในกรณีที่นําไปใชงานในสภาพแวดลอมที่เปนโรงงาน
อุตสาหกรรม การใชตัวกรองสัญญาณรบกวนตอขนานกับ
โหลดที่เปนตัวเหนี่ยวนําจะเปนประโยชนยิ่งขึ้น 

 2. รายละเอียดทั่วไป 
XR70CX, 32X74 มม.ใชไมโครโปรเซสเซอรในการควบคุมการทํางาน 
เหมาะสําหรับระบบทําความเยน็ที่มีอุณหภูมิต่ําและปานกลาง 
ประกอบดวยเอาทพุทรีเลย 4 ตัว ควบคุมคอมเพรสเซอร การละลาย
น้ําแข็ง (แบบแกสรอน หรือไฟฟา) และพัดลมคอยลเย็น ผูใชสามารถ
เลือกหัววัดอุณหภูมิเปน PTC หรือ NTC หัววัดอุณหภูมิ อันหนึ่งสําหรับ
ควบคุมอุณหภูมิ อีกอันวัดที่คอยลเย็น สําหรับควบคุมการละลาย
น้ําแข็ง และควบคุมพัดลม  มี Option เพิ่มเติม คือ ดิจิตอลอินพุท
สามารถใชงานเปนหัววัดที่ 3 ได และสามารถตอหัววัดที่ 4 กับขั้วของ 

HOT KEY ได เพื่อใชวัดอุณหภูมิคอนเดนเซอร หรือ เพื่อแสดงผล
อุณหภูมิ 
เอาทพุทของ HOT KEY สามารถเชื่อมตอเขากับระบบมอนิเตอรร่ิง   
X-WEB ของ Dixell ผานทาง ModBus-RTU โดยใชโมดูลภายนอก 
XJ485-CX  เชื่อมตอ และสามารถโปรแกรมพารามิเตอรผานทาง  
HOT KEY  
ชุดควบคุมสามารถกําหนดคาพารามิเตอรได สามารถกําหนด
คาพารามิเตอรเองไดทั้งหมด และโปรแกรมเขาไปไดโดยงายผานทาง
ปุมกด 

 3. การควบคุมโหลด 

3.1 คอมเพรสเซอร 
 

Time

Temper.

Compr.

SET

ON

 
การทํางานของคอมเพรสเซอรจะถูกควบคุมโดยตรงจากอุณหภูมิที่
วัดจากหัววัดเทอรโมสตัทโดยมีตัวแปรจากคาดิฟเฟอเรนเชียลซึ่ง
เปนคาอุณหภูมิที่เพิ่มขึน้จากคาอุณหภูมิที่ตั้งไว: หากอุณหภูมิ
เพิ่มขึ้นและถึงคาอุณหภูมิที่ตั้งบวกกับคาดิฟเฟอเรนเชียล 
คอมเพรสเซอรจึงจะเริ่มทํางาน และจะเลิกทํางานเมื่ออุณหภูมิถึง
คาที่ตั้งอีกครั้ง 
ในกรณีที่เทอรโมสตัทหัววัดชํารุด คอมเพรสเซอรจะเปลี่ยนไปถูก
ส่ังการดวยเวลาที่กาํหนดผานพารามิเตอร “COn” และ 
“COF”แทน 

3.2 การละลายน้ําแข็ง 
วิธีการละลายน้ําแข็ง 2 แบบ สามารถเลือกไดโดยผานพารามิเตอร 
“tdF” : การละลายน้ําแข็งดวยฮีทเตอรไฟฟา  
(tdF = EL)  แกสรอน (tdF = in)  พารามิเตอรอื่นใช เพื่อควบคุม
ระยะรอบการละลายน้ําแข็ง “ ldF ” ระยะเวลาที่ใชละลายน้ําแข็ง
สูงสุด “MdF” และฟงกชั่นการละลายน้ําแข็ง 2 โหมด: ควบคุมโดย
เวลา หรือหัววัดคอยลเย็น (P2P) 
เมื่อส้ินสุดการละลายน้ําแข็งเวลา Drip time ถูกควบคุมผานทาง
พารามิเตอร “Fdt” 

3.3 การควบคุมพัดลมของคอยลเย็น 
เลือกรูปแบบการควบคุมพัดลมไดโดยพารามิเตอร“ Fnc ” 
FnC = C-n พัดลมจะทํางานหรือหยุดทํางาน พรอมคอมเพรสเซอร 
และไมทํางานขณะละลายน้ําแข็ง 
FnC= O-n พัดลมทํางานติดตอกันไป แตไมทํางานในชวงละลาย
น้ําแข็ง  
FnC= C-y พัดลมจะทํางานหรอืหยุดทํางานพรอมคอมเพรสเซอร 
และยังทํางานขณะละลายน้ําแข็ง 
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FnC= O-y พัดลมทํางานตลอดเวลารวมทั้งขณะละลายน้ําแข็ง 
หลังจากละลายน้ําแข็ง  
“Fst” พัดลมจะถูกควบคุมดวยพารามิเตอร Fst ซึ่งควบคุมโดย
อุณหภูมิคอยลเย็น เมื่ออุณหภูมิกวาพารามิเตอร “Fst” พัดลมจะ
หยุดหมุน 
3.3.1 Forced activation ของพัดลม 
ฟงกชั่นนี้จะถูกควบคุมโดยพารามิเตอร Fct ถูกออกแบบ เพื่อ
ปองกันการลัดวงจรของพัดลม ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นไดในกรณีที่ชุด
ควบคุมสวิทชเปด หรือหลังจากการละลายน้ําแข็ง เมื่ออากาศ
ภายในหองทําใหคอยลเย็นอุน 
ฟงกชั่นการทํางาน: ถาความแตกตางของอุณหภูมิระหวางคอยล
เย็น และอุณหภูมิภายในหองมากกวาคาพารามิเตอร Fct พัดลม
จะสวิทชเปด ถา Fct = 0 ฟงกชั่นนีจ้ะไมทํางาน 
3.3.2 Cyclical activation ของพัดลม รวมกับการหยุด
คอมเพรสเซอร 
เมื่อ FnC = C-n หรือ C-Y (พัดลมจะทํางานตามคอมเพรสเซอร ) 
โดยพารามิเตอร Fon และ FoF สามารถควบคุมพัดลมทํางานตอ
ในขณะที่คอมเพรสเซอรหยุดทํางานได โดยเมื่อคอมเพรสเซอร
หยุด พัดลมจะทํางานตอเปนเวลา Fon ถา Fon = 0 พัดลมจะ
หยุดทํางาน เมื่อคอมเพรสเซอรหยุด 

4 คําสั่งตาง ๆ ที่แผงควบคุมดานหนา 

 

 
 

 : เพื่อการแสดงการกําหนดคา Set Point; ในโหมดการ
โปรแกรม เพื่อเลือกคาพารามิเตอร หรือยืนยันการ
ปฏิบัติการ 

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

รหัสพารามิเตอรหรอืเพิ่มคาที่แสดง 

 : ในหมวดโปรแกรม หรือ “หมวดแสดงการทํางาน” จะแสดง
รหัสพารามิเตอรหรือเปล่ียนคาพารามิเตอร   
 
กดปุม 2 ปุมรวมกัน: 

 +  : ล็อค หรือปลดล็อคคียบอรด  
 +   : เขาสูฟงชั่นเมนู  
 +  : กลับไปแสดงอณุหภูมิหอง  

 
 
 
 

4.1 สถานะของหลอดไฟ LED 

อธิบายตามตารางตอไปน้ี 

LED MODE FUNCTION 

 ไฟติด คอมเพรสเซอรทํางาน 

 
ไฟกระพริบ หนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร  

เพื่อปองกันการลัดวงจร 

 ไฟติด ระหวางละลายน้ําแข็งทํางาน  

 ไฟกระพริบ ระหวางหนวงเวลาหลังละลายน้ําแข็ง 

 ไฟติด พัดลมทํางาน 

 
ไฟกระพริบ หนวงเวลาการทาํงานของพัดลม  

หลังจากการละลายน้ําแข็ง 

 ไฟติด แสดงสัญญาณเตือน Alarm 

 ไฟติด ทํางานในรอบทํางานตอเนื่อง 

 ไฟติด ทํางานในโหมดประหยัดพลังงาน 

 ไฟติด แสงสวางทํางาน 

 ไฟติด รีเลยเสริมทํางาน 

°C/°F ไฟติด แสดงหนวยการวัด 

°C/°F ไฟกระพริบ อยูระหวางการโปรแกรม 

5 วิธีการดูคาอุณหภูมิต่ําสุด-สูงสุดที่บันทึกไว 

5.1 วิธีการดูอณุหภูมิต่ําสุดที่บันทึกไว 

1.  กดแลวปลอยปุม n  
2.  ขอความ “Lo” จะปรากฏขึ้นและตามดวยคาอุณหภูมิต่ําสุดที่

บันทึกไว 
3. เมื่อกด n อีกครั้งหรอืปลอยไว 5 วินาที ก็จะกลับสูหนาจอ

ปกติ 

5.2 วิธีการดูคาอุณหภูมิสูงสุด 

1.  กดแลวปลอยปุม o 
2.   ขอความ “Hi” จะปรากฏขึ้นแลวตามดวยคาอุณหภูมิที่บันทึก

ไวสูงสุด 
3.  เมื่อกด oอีกครั้งหรอืปลอยไว 5 วินาที ก็จะกลับสูหนาจอ

ปกติ 

5.3 วิธีการรีเซตคาอุณหภูมิสูงสุดและต่ําสุดที่บันทึกไว 

การรีเซตคาอุณหภูมิสูงสุดและต่ําสุดที่บันทึกไว  

1. กดปุม SET ประมาณ 3 วินาที ขณะที่หนาจอแสดงอุณหภูมิ

สูงสุด หรือต่ําสุด( ขอความ “rSt” จะเริ่มแสดงที่หนาจอ) 

2. ยืนยันการรีเซ็ตโดยขอความ “rSt” จะกระพริบ 
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6 ฟงกชั่นการทํางานหลัก 

6.1 วิธีการด ู SET POINT 

 1. กดแลวปลอยปุม SET : หนาจอจะแสดง 

 คาอุณหภูมิที่ตั้งไว 

2. กดแลวปลอยปุม SET หรือรอ 5 วินาทีเพื่อกลับสูการแสดงคา

อุณหภูมิปกติอีกครั้ง 

6.2 วิธีการเปลี่ยนคาอุณหภูมิที่ตั้ง (SET POINT) 
1. กดปุม SET คางไว 3 วินาที เพื่อเปล่ียนคาอุณหภูมิที่ตั้ง 
2. คาของอุณหภูมิที่ต้ังจะปรากฏขึ้นและ LED  และ  จะเริ่ม

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

10 วินาที 

6.3 วิธีการเริม่ละลายน้ําแข็งดวยมือ 

 กดปุม  (DEF) คางไว 2 วินาที การละลายน้ําจะ
เร่ิมตนขึ้นหลังจากนั้น 

6.4 วิธีการเปล่ียนคาในรายการพารามิเตอร “PR1” 
การเปลี่ยนคาในรายการพารามิเตอร “PR1” ทําดังนี:้ 
1.  เขาสูโหมดตั้งโปรแกรมโดยกดปุม SET + n พรอมกันคางไว
นาน 3 วินาท ี(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 

6.5 รายการพารามิเตอร “PR2” 
ในรายการพารามิเตอร “Pr2”จะรวมทุกพารามิเตอรในชุดควบคุม 
 6.5.1 วิธีการเปล่ียนคาในรายการพารามิเตอร “PR2”   
1.  เขาสูโหมดตั้งโปรแกรมโดยกดปุม SET +n พรอมกันคางไว
นาน 3 วินาท ี(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 เพื่อแสดงคาของพารามเิตอรนั้น 
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 
หมายเหตุ 2: คาที่ตั้งไวจะถูกบันทึกไวแมขั้นตอนการโปรแกรมจะ
ถูกยกเลิกโดยเวลาที่กําหนด 
6.5.2 วิธีการยายพารามิเตอรจากพารามิเตอร 2 ไปยัง
พารามิเตอร 1 หรือในทางกลับกัน 
คาของพารามิเตอรใน “Pr2” สามารถเคลื่อนยายเขาไปใน
“Pr1”โดยการกด SET +nในพารามิเตอรของ“Pr1” LED แสดง
จุดทศนิยมจะไมติด 

6.6 วิธีการล็อคปุมกด 

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

จะสามารถทําไดเพียงการดูคาอุณหภูมิที่ตั้งไว หรือคาอุณหภูมิ
ที่บันทึกไวสูงสุดหรือต่ําสุด 

3.  ถากดปุมใดบนหนาจอนานกวา 3 วินาที ขอความ “POF” จะ
ปรากฏขึ้น 

6.7 วิธีการปลดล็อคปุมกด 

กดปุม o + n คางไว 3 วินาที จนขอความ “POF” ปรากฏขึ้น
และปุมกดจะถูกปลดล็อค 

6.8 การทําความเย็นตอเนื่อง 
ขณะที่ไมไดทําการละลายน้ําแข็ง สามารถเริ่มการทําความเย็น
ตอเนื่องไดโดยการกดปุม o คางไว 3 วินาที คอมเพรสเซอรจะ
ทํางานตามคา Set Point สําหรับการทําความเย็นตอเนื่อง “ccS” 
เปนเวลาตามพารามิเตอร “CCt” รอบการทํางานนีส้ามารถสั่งให
หยุดการทํางานไดกอนจะสิ้นสุดการทํางานตามเวลาที่ตั้งไว โดย
การกดปุม o คางไว 3 วินาที 

6.9 ฟงกชั่น ON/OFF 
 

 ถาเซตใหฟงกชันการทํางานไว onF = oFF เมือ่กดปุม 
ON/OFF ชุดควบคุมจะ OFF และหนาจอจะโชว “OFF 

การควบคุมจะหยุดทํางาน ถาตองการเปดชุดควบคุมอีกครั้งใหกด
ปุม ON/OFF อีกครั้ง 
คําเตือน โหลดที่ตอจากขั้วไฟฟา normally closed ของรีเลยจะมี
การจายไฟตลอด ถึงแมวาชุดควบคุมจะอยูในโหมดแสตนบายด  
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7.  รายละเอียดพารามิเตอร 
Hy Differential: (0.1-25.5°C/1-255°F): คาเปล่ียนแปลงที่
เพิ่มขึ้นจากคาอุณหภูมิ Set Point ซึ่งคอมเพรสเซอรจะเริ่ม
ทํางาน เมื่ออุณหภูมิเทากับคาอุณหภูมิที่ตั้งไวบวกกับคา
ความตาง (Hy) และคอมเพรสเซอรจะหยุดทํางานเมื่อ
อุณหภูมิคา Set Point  
LS Minimum set point: (-50°C-SET/ -58°F-SET) คา
อุณหภูมิต่ําสุด สําหรับการตั้งอุณหภูมิใหปรับใชงานได 
US Maximum set point: (SET- 110°C / SET -23°F) คา
อุณหภูมิสูงสุด สําหรับการตั้งอุณหภมูิใหปรับใชงานได 
Ot Thermostat probe calibration: (-12.0-12.0°C/ -120-
120°F) การปรับชดเชยคาอุณหภูมิที่แตกตางของหัววัด
อุณหภูมิเทอรโมสตัท 
P2P Evaporator probe presence: กําหนดการทํางานของ
หัววัดอุณหภมูิคอยลเย็น 
 n = ไมทํางาน : การละลายน้ําแข็งถูกยกเลิกไดจาก 
 และเวลา   
 y = ทํางาน : การละลายน้ําแข็งถูกยกเลิกไดจาก 
  อุณหภูมิและเวลา  

    OE Evaporator probe calibration: (-12.0-12.0°C/ -120-  
   120°F)  การปรับชดเชยคาอุณหภูมิที่แตกตางของหัววัด  
   อุณหภูมิคอยลเย็น 

P3P Third probe presence (P3) - เฉพาะรุนที่ม ีOption นี้ 
 n = ไมทํางาน : เทอรมินอลที่ 9 ใชงานเปนดจิิตอลอินพุท 
 y = ทํางาน : เทอรมินอลที่ 9 ใชงานเปนหัววัดที ่3 
O3 Third probe calibration (P3) - เฉพาะรุนที่ม ีOption นี้ 
(-12.0-12.0°C/ -120-120°F) การปรับชดเชยคาอุณหภูมิที่
แตกตางของหัววัดอุณหภูมิ ณ จุดที่ตองการแสดงบนหนาจอ 
P4P Fourth probe presence (P3): 
 n = ไมทํางาน   y = ทํางาน 
O4 Fourth probe calibration (P3): (-12.0-12.0°C) การ
ปรับชดเชยคาอุณหภูมทิี่แตกตางของหัววัดที่ 4 
OdS Outputs activation delay at start up: (0-255 นาที) 

  คาหนวงเวลาการทํางานของเอาทพุทใดๆ ในชวงเริ่มการ   
 ทํางานของระบบตามเวลาที่ไดตั้งคาไว 

AC Anti-short cycle delay: (0-50 นาที) คาหนวงเวลาใน
การสตารทคอมเพรสเซอรครั้งตอไป 
rtr Percentage of the second and first probe for 
regulation (0-100; 100 = P1, 0 = P2): สําหรับตั้งคา
ควบคุมตามเปอรเซน็ตของหัววัดที่ 1 และหัววัดที ่2 ตามสูตร  

(rtr(P1-P2)/100 + P2) 
CCt Compressor ON time during continuous  cycle: 
(0.0-24.0 ชั้วโมง; สเกล 10 นาที)  ใชกําหนดระยะเวลาของ
การทําความเย็นตอเนื่อง คอมเพรสเซอรจะยังคงทํางาน

ตอเนื่องตามชวงเวลาที่ตั้งในพารามิเตอรนี้ เชนในกรณีที่โหลด
สินคาใหมเขาหองเย็น 
CCS Set point for continuous cycle: (-50-150°C) คา Set 
Point สําหรับรอบการทําความเย็นตอเนื่อง 
Con Compressor ON time with faulty probe: (0-
255นาที) ตั้งเวลาใหคอมเพรสเซอรทํางาน ในกรณีที่หัววัด
อุณหภูมิเทอรโมสตัทเสีย ถา Con = 0 คอมเพรสเซอรจะหยุด
ทํางานทันท ี
COF Compressor OFF time with faulty probe: (0-255 
นาที) ตั้งเวลาใหคอมเพรสเซอรหยุดทํางาน ในกรณีที่หัววัด
อุณหภูมิเสนท่ีหนึ่งเสีย COF = 0 คอมเพรสเซอรยังทํางาน
ตลอด 

หนาจอแสดงผล 
CF Temperature measurement unit: เลือกหนวยแสดง
อุณหภูมิเปน 0C = องศาเซลเซียส หรือ  0F = องศาฟาเรน
ไฮต หนวยที่ใชวัดอุณหภูมิ เปล่ียนโดยการ SET ที่
คาพารามิเตอร 
rES Resolution (for °C): แสดงคาทศนิยม 
de = 0.1°C  in = 1 °C  
Lod Instrument display: (P1; P2, P3, P4, SET, dtr) : เลือก
คาอุณหภูมิจากหัววัดอุณหภูมิใดมาแสดงผล 
P1   = หัววัดอุณหภูมิเทอรโมสตัท 
P2  = หัววัดอุณหภมูิคอยลเย็น 
P3   = หัววัดอุณหภูมทิี่ 3 – เฉพาะโมเดลที่มี Option นี้ 
P4   = หัววัดอุณหภูมทิี่ 4 
SET = Set Point 
dtr  =  การใชเปอรเซ็นตในการควบคุม 
rEd X- REP display (optional): (P1; P2, P3, P4, SET, 
dtr):  
เลือกคาอุณหภูมิจากหัววัดอุณหภูมิใดมาแสดงผลบน X-REP 
P1   = หัววัดอุณหภูมิเทอรโมสตัท 
P2  = หัววัดอุณหภมูิคอยลเย็น 
P3   = หัววัดอุณหภูมทิี่ 3 – เฉพาะโมเดลที่มี Option นี้ 
P4   = หัววัดอุณหภูมทิี่ 4 
SET = Set Point 
dtr  =  การใชเปอรเซ็นตในการควบคุม 

dLy Display delay: (0-20.0 นาที สเกล 10 วินาท)ี  เมื่อ

อุณหภมูิเพิ่มขึ้น หนาจอแสดงผลจะเปลี่ยนคาใหม 1 °C/1°F 

หลังจากเวลาน 
dtr Percentage of the second and first probe for 
visualization when Lod = dtr (0-100; 100 = P1, 0 = P2 ): 

ถา Lod = dtr จะสามารถดูคาเปอรเซ็นตของหัววัดที่ 1 และ

หัววัดที่ 2 ตามสูตร (dtr(P1-P2)/100 + P2). 
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การละลายน้ําแข็ง 
tdF  Defrost type:  วิธีการละลายน้ําแข็ง 

EL = ฮีตเตอรไฟฟา 
in = แกสรอน 

dtE Defrost termination temperature:(-50.0-50.0°C/-58-
122°F) (ทํางานเมื่อ EdF = Pb) ตั้งคาอุณหภูมหิัววัดอุณหภูมิ
คอยลเย็น เพื่อเปนการยกเลิกการละลายน้ําแข็ง  
IdF Interval between defrost: (1-120 ชั่วโมง)  
ชวงเวลาระหวางในการละลายน้ําแข็งแตละครั้ง 
MdF (Maximum) duration of defrost : (0-255 นาที)  
เมื่อ P2P= n: ไมมีหัววัดอุณหภูมิคอยลเยน็ ใชเวลาเปน
ตัวกําหนดในการละลายน้ําแข็ง และเมื่อ P2P = y: ส่ังละลาย
น้ําแข็งตามอุณหภูมิพารามิเตอรนี้จะถูกกําหนดไวใหมี
คาสูงสุด 

 dSd Start defrost delay: ( 0-99 นาที) หนวงเวลาการ  
 เร่ิมตนละลายน้ําแข็ง เพื่อปองกันการใชโหลดเกิน 
dFd Temperature displayed during defrost::  
 rt = คาอุณหภูมิจริง 
 it = คาอุณหภูมิที่การละลายน้ําแข็งเริ่มตนขึ้น 
 SEt = คาอุณหภูมิที่ตั้ง 
 dEF =ขอความ “dEF” 
dAd MAX display delay after defrost: (0-255 นาที) หนวง
เวลาแสดงคาอุณหภูมิจริงในหอง หลังจากการละลายน้ําแข็ง 
Fdt Drip Time : (0-120 นาที) ชวงเวลาระหวางการยกเลิก
การละลายน้ําแข็ง เมื่อถึงอุณหภูมิที่กําหนดกับการกลับมาสู
ระบบการควบคุมตามปกติ การใชพารามิเตอรนี้เพื่อใหคอยล
เย็นสามารถปลอยน้ําที่ไดจากการละลายน้ําแข็งทิ้งไป 
dPO First defrost after start-up:   

y = ละลายน้ําแข็งทันทีที่เปดเครื่อง 
n = ละลายน้ําแข็งหลังจากเวลา IdF 

dAF Defrost delay after continuous cycle:  
(0-23 ชั่วโมง 50นาที) การหนวงเวลาการละลายน้ําแข็ง 
หลังจากสิ้นสุดการทําความเย็นอยางรวดเร็ว 

การทํางานของพัดลม 
FnC Fan operating mode: 

C-n พัดลมจะทํางานหรือหยุดทํางานพรอม
คอมเพรสเซอร และไมทํางานขณะละลายน้ําแข็ง 

C-y พัดลมจะทํางานหรือหยุดทํางานพรอม
คอมเพรสเซอร และยังทํางานขณะละลายน้ําแข็ง 

O-n พัดลมทํางานติดตอกันไป แตไมทํางานในชวง
ละลายน้ําแข็ง  

O-y ทํางานตลอดเวลา 
Fnd Fan delay after defrost: (0-255 นาที) การหนวงเวลา
การทํางานของพัดลมที่คอยลเย็น หลังจากเสร็จการละลาย
น้ําแข็ง 

  Fct Temperature differential avoiding short cycles of 
fans (0-59°C; Fct=0 ไมใชงานฟงกชั่นนี้) ถาผลตางของ

อุณหภูมิระหวางคอยลเย็น และอุณหภูมิหองมากกวา

คาพารามิเตอร Fct พัดลมจะทํางาน 
FSt Fan stop temperature: (- 50.0°C-50°C/ -122°F-
122°F) ตั้งอุณหภูมิหยุดการทํางานของพัดลมที่คอยลเย็น วัด
โดยหัววัดอุณหภูม ิใหพัดลมหยุดทํางาน เมื่ออุณหภูมิที่สูงกวา
ที่ตั้งไว  
Fon Fan ON time: (0-15 นาที) เมื่อ Fnc = C_n หรือ C_y 

(พัดลมทํางานตามคอมเพรสเซอร) คานี้จะใชสําหรับตั้งคาเวลา

การทํางานของพัดลมคอยลเย็น เมื่อคอมเพรสเซอรหยุดทํางาน 

เมื่อ Fon =0 และ FoF ≠ 0 พัดลมจะหยุดทํางานทันที หรือ 

เมื่อ Fon=0 และ FoF =0 พัดลมจะหยุดทํางานทันทีเชนกัน 

FoF Fan OFF time:  (0-15 นาที) เมื่อ Fnc = C_n หรือ C_y 

(พัดลมทํางานตามคอมเพรสเซอร) คานี้จะใชสําหรับตั้งคาเวลา

การทํางานของพัดลมคอยลเย็น เมื่อคอมเพรสเซอรหยุดทํางาน 

เมื่อ Fon =0 และ FoF ≠ 0 พัดลมจะหยุดทํางานทันที หรือ 

เมื่อ Fon=0 และ FoF =0 พัดลมจะหยุดทํางานทันทีเชนกัน 

สัญญาณเตือน 
ALC Temperature alarms configuration 

rE = อุณหภูมิเตือนสัมพันธกับอุณหภูมิที่ตั้ง กําหนดโดย 
พารามิเตอร ALL หรือ ALU 
Ab= อุณหภูมิเตือนจะถูกกําหนดจากคาอุณหภูมิสัมบูรณ 
โดยจะเกิดสัญญาณเตือน เมื่ออุณหภูมิเกินคา  
“SET+ALU” หรือ“SET-ALL” 

ALU MAXIMUM temperature alarm: (SET-110°C; SET-
230°F) อุณหภูมิสูงสุดที่ใหสัญญาณเตือนทํางาน เมื่อ
อุณหภูมิถึงคา ALU จะเกิดการเตือนหลงัจากการหนวงเวลา
ดวยพารามเิตอร “ALd” 
ALL Minimum temperature alarm: (-50.0 ÷ SET°C; -
58÷230°F) อุณหภูมิต่ําสุดที่ใหสัญญาณเตือนทํางาน เมื่อ
อุณหภูมิถึงคา ALL จะเกิดการเตือนหลังจากการหนวงเวลา
ดวยพารามิเตอร “ALd” 
AFH Differential for temperature alarm/ fan recovery: 
(0.1-25.5°C;1-45°F) คาความตางระหวางสัญญาณเตือน
อุณหภูมิที่ตั้งไว กับคาของพัดลม ใชสําหรับเร่ิมตนการทํางาน
ของพัดลม เมื่ออุณหภูมิถึงคา FST 
ALd Temperature alarm delay: (0-255 นาที) ชวงหนวง
เวลาในการสงสัญญาณเตือน 
 
 
 



Dixell Installing and Operating Instructions 1592020070 
 

 XR70CX 6/10 

dAO Exclusion of temperature alarm at startup::  
(0 นาที -23ชั่วโมง 50นาที)  
ชวงหนวงเวลาการสงสัญญาณเตือน หลังจากเริ่มเดินเครื่อง 

สัญญาณเตือนอุณหภูมคิอนเดนเซอร 
AL2 Low temperature alarm of condenser: (-55-150°C)  
อุณหภูมิสูงสุดที่ใหสัญญาณเตือนทํางาน เมื่ออุณหภูมิถึงคา 
AL2 จะเกิดการเตือนหลังจากการหนวงเวลาดวยพารามิเตอร 
“AL2” 
Au2 High temperature alarm of condenser: (-55-150°C)  
อุณหภูมิต่ําสุดที่ใหสัญญาณเตือนทํางาน เมื่ออุณหภูมิถึงคา 
Au2 จะเกิดการเตือนหลังจากการหนวงเวลาดวยพารามิเตอร 
“AL2” 
AH2 Differential for temperature condenser alarm 
recovery: (0.1-25.5°C; 1-45°F) 
Ad2 Condenser temperature alarm delay (0-255 นาที) 
ชวงหนวงเวลาในการสงสัญญาณเตือนของอุณหภูมิ
คอนเดนเซอร 

  dA2 Condenser temperature alarm exclusion at  
  start  up: (0.0 นาที -23.5 ชั่วโมง, สเกล 10นาท)ี 

bLL Compressor off with low temperature alarm of 
condenser:  

n = no: คอมเพรสเซอรทํางานตอไป;  

y = yes, คอมเพรสเซอรหยุดการทํางาน ขณะที่เกิด

สัญญาณเตือน ในกรณีอื่นๆ คอมเพรสเซอรจะทํางานหลังจาก

หนวงเวลาตามพารามิเตอร AC 
AC2 Compressor off with high temperature alarm of 
condenser:  

n = no: คอมเพรสเซอรทํางานตอไป;  

y = yes, คอมเพรสเซอรหยุดการทํางาน ขณะที่เกิด

สัญญาณเตือน ในกรณีอื่นๆ คอมเพรสเซอรจะทํางานหลังจาก

หนวงเวลาตามพารามิเตอร AC 
รีเลยที่ 4 
tbA Alarm relay silencing (oA3 = ALr) 

n= Buzzer หยุดทํางาน  
y= Buzzer และ Relay หยุดทํางาน 

OA3 Fourth relay configuration: กําหนดการ 
ทํางานของรเีลยเสริม  

ALr = รีเลยสัญญาณเตือน 
Lig= แสงสวาง  AuS = รีเลยเสริม  

onF = ทํางานเมื่อชดุควบคุมเปด  db = ไมใชงาน  

dEF = ไมใชงาน  Fan = ไมใชงาน  dF2 = ไมใชงาน 

  AoP Alarm relay polarity: การตั้งคาใหรีเลยสัญญาณเตือน

เปด หรือปด เมื่อเกิดสัญญาณเตือน 

 CL= เทอรมินอล 1-2 ปด ขณะเกิดสัญญาณเตือน  

 oP = เทอรมินอล 1-2 เปด ขณะเกิดสัญญาณเตือน 

สัญญาณดจิิตอลอินพุท 
i1P Digital input polarity: ลักษณะการทํางาน 
ของดิจิตอล 
 CL : ดิจิตอลอินพุททํางานเมื่อหนาสัมผัสปดวงจร 

OP : ดิจิตอลอินพุททํางานเมื่อหนาสัมผัสเปดวงจร 
I1F Digital input configuration: โหมดการทาํงานของ
ดิจิตอลอินพุท 
 EAL = สัญญาณเตือนทั่วไป ขอความ “EA” ขึ้นเตือน 
 bAL = สัญญาณเตอืนรุนแรง ขอความ “CA”ขึ้นเตือน 
 PAL = สวิทชแรงดัน ขอความ “CA”ขึ้นเตือน 
 dor = สวิทชประตู 
 dEF = สัญญาณการละลายน้ําแข็ง   
 AUS = มีการใชรีเลยเสริม 
 Htr = ชนิดของการทํางานแบบอินเวอรส 
  (cooling – heating) 
 FAn = ไมใชงาน 
 Es = โหมดประหยดัพลังงาน  
did Time interval/delay for digital input alarm: 
(0-255 นาท)ี ชวงเวลาในการคํานวณจํานวนการทํางานของ
สวิทซความดัน เมื่อ I2F=PAL, ถา I2F=EAL หรือ bAL 
คา“did”จะเปนการหนวงเวลาเมือ่มีการเจอสัญญาณเตือน 
nPS Pressure switch number: (0-15) หมายเลขของสวิทช
ความดันที่มีการทํางาน, ระหวาง “did” interval, กอน
สัญญาณเตือนเหตุการณ (I2F= PAL) 
odc Compressor and fan status when open door:  
 no = ทํางานตามปกต ิ
 Fan = พัดลมไมทํางาน 
 CPr = คอมเพรสเซอรไมทํางาน 
 F_C = คอมเพรสเซอร และพัดลมไมทํางาน 

rrd Outputs restart after doA alarm:  
no = เอาทพุทไมมีผลกับสัญญาณเตือน doA   

yES = เอาทพุทเริ่มทํางานใหมตามสัญญาณเตือน doA  
HES Temperature increase during the Energy Saving 
cycle : (-30-30°C / -22-86°F) กําหนดการเพิม่ของอุณหภูมิ
ขณะอยูใน   โหมดประหยัดพลังงาน 
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อื่นๆ 
 Adr Serial address (1-244): ระบุแอดเดรสในการตอ 
เขากับระบบ Monitoring โดยการสื่อสารผานทางระบบ  
ModBus-RTU เทานั้น 
Pbc Type of probe: กําหนดชนิดหัววัดอุณหภูมิ 
 PbC = หัววัด Pbc หรือ ntc= หัววัด NTC 
onF on/off key enabling:  
nu = ไมใชงาน; oFF = ใชงาน; ES = ไมมีการตั้งคา 

dP1 แสดงผลหัววัดเทอรโมสตัท 

dP2 แสดงผลหัววดัคอยลเย็น 

dP3 แสดงผลหัววัดหัววัดที่ 3 optional 

dP4 แสดงผลหัววัดหัววัดที่ 4 

rSE Real set point: แสดงคา set point ระหวางการใชงาน

ในโหมดประหยัดพลังงาน หรือระหวางรอบการทําความเย็น

ตอเนื่อง 
rEL Release Sofeware: (อานอยางเดียว) 
แสดงเวอรชั่นของซอฟแวรภายในไมโครโปรเซสเซอร 
Ptb Parameter Table: (อานอยางเดียว) แสดงตาราพารามิเตอร 
ตามมาตรฐานของ DIXELL  

8 ดิจิตอลอินพุท 
ดิจิตอลอินพุตแบบไมมีโวลต สามารถโปรแกรมใหปรับตั้งคาได
แตกตางกัน โดยใชพารามิเตอร “I1F” 

8.1 อินพุตสวิทชประตู ( i1F = dor ) 
สถานะสัญญาณประตูและหนวงเวลาเอาตพุตผานตรง “ odc”
พารามิเตอร  

on    = ปกต ิ(เปล่ียนบาง) 
Fan  = พัดลมหยุด 
CPr  = คอมเพรสเซอรหยุด 
F_C = คอมเพรสเซอร และพัดลมหยุด 

เนื่องดวยประตูเปด หลังจากหนวงเวลาการตั้งคาผานพารามิเตอร   
“ doA” , สัญญาณเตือนผานพารามิเตอร “ doA”  สัญญาณเตือน 
จะโชวขอความ “ dA”   ที่แสดงเมื่อสัญญาณหยุดทําใหดิจิตอล 
อินพุตไมสามารถทํางานไดอีกครั้ง ในระหวางเวลา และดังนั้น ใน 
การหนวงเวลา “ dot” หลังประตูเปด อุณหภูมิสูงหรอืตํ่าสัญญาณ 
เตือนก็ไมสามารถทํางานได  

8.2  สัญญาณเตือนทั่วไป ( i1F = EAL )   
เมื่อดิจิตอลอินพุตถูกกระตุน จะมีการหนวงเวลา “did”  กอนสง
สัญญาณ “ EAL”  สถานะเอาตพตุไมเปล่ียน สัญญาณเตือนจะ
หยุดหลังจากดิจิตอลอินพุตถูก de -activated 

8.3 สัญญาณเตือนสําคัญ   ( i1F = BAL )   
เมื่อดิจิตอลอินพุตถูกกระตุน จะมีการหนวงเวลา “did”  กอนสง
สัญญาณ “ BAL”  สถานะเอาตพตุไมเปล่ียน สัญญาณเตือนจะ
หยุดหลังจากดจิิตอลอินพุตถูก de -activated 

8.4 สวิทชเพรชเชอร  ( i1F = PAL )   

ถาระหวางเวลาที่ชวงระหวางเวลาที่ตั้งคาพารามิเตอร “ did”  
สวิทชแรงดันมีขอบเขตการการกระตุนตัวเลขพารามิเตอร “ nPS”  
สัญญาณเตอืนแรงดัน “ PAL” สงขอความมาแสดงที่จอแสดงผล 
คอมเพรสเซอรจะถูกปรับใหหยุด เมื่อไรที่ดิจิตอลอินพุต ON คอม
เพรสเชอร OFF ตลอดเวลา 

8.5  เริ่มการละลายน้ําแข็ง ( i1F = DFR ) 
การละลายน้ําแขง็สําเร็จหากเงื่อนไขที่ตั้งไวทั้งหมดถูกตอง 
หลังจากสิ้นสุดการละลายแลว เครื่องจะเริ่มทํางานตามปกติอีก
คร้ังเมื่อดิจิตอลอินพุทหยุดทํางาน หรือเครื่องจะรอจนกวาเวลา 
“Mdf” จะสิ้นสุดลง 

8.6 การอินเวิอรสชนิดของการทํางาน HEATING-COOLING 
( i1F = Htr ) 

ฟงกชั่นนี้จะยอมใหเปล่ียนการทํางานของชุดควบคุม จาก cooling 

เปน heating หรือทางตรงกันขาม 

8.7 ประหยัดพลังงาน  ( i1F = ES ) 
การปรับคาอินพุทจะทําการปรับคา Set Point เปนคา Set+HES 
ฟงกชั่นนี้จะทํางานจนกระทั่งมีการทํางานของดิจิตอลอินพุท 

8.8 รูปแบบของขั้วดิจิตอลอินพุต  
รูปแบบดิจิตอลอินพุท ขึ้นอยูกับพารามิเตอร “ I1P”  

CL: ดิจิตอลอินพุทจะทํางานเมื่อมีการปดคอนแทคท 
OP: ดิจิตอลอินพุทจะทํางานเมื่อมีการเปดคอนแทคท 

9. TTL SERIAL LINE – FOR MONITORING SYSTEM 
TTL มีพอรทสําหรับ “Hot key” และสามารถใชรวมกับ 
TTL/RS485 XJ485-CX สําหรับตออปุกรณไปยังเครือขาย 
ModBUS – RTU ของระบบมอนเิตอรร่ิง เชน 
XWEB500/3000/300 

10. X-REP OUTPUT – OPTIONAL 

 มีออพชั่นเพิ่มเติม คือ  สามารถตอ X-REPเขากับชุดควบคุมผาน

ทางขั้ว HOY KEY เอาทพุท X-REP ไมรวม อุปกรณเชื่อมตอกับ

ระบบมอนิตอร่ิง 
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การเชื่อมตอ X-REPไปยังชุดอุปกรณ จะตองใช  CAB-51F(1m), 
CAB-52F(2m), CAB-55F(5m), 

11. INSTALLATION AND MOUNTING 

 

อุปกรณ XR70CX ควรจะเปนยึดผนังใน
ชองขนาด 29×71 มม. และทําใหแนนเปน
พิเศษ ยานอุณหภูมิ สําหรับการทํางานที่
ถูกตองคือ 0-60 ° C ออกหางจาก
ตําแหนงที่เกิดการสั่นละเทือนที่รุนแรง 
กาชที่มีคุณสมบตัิในการกัดกรอน สกปรก
หรือมีความชื้นมากเกินไป บางคําแนะนํา
ถึงการใชหัววัด ใหลมผานหมุนเวียนโดย
ความเย็นผานชอง 
 
 

 

12. ELECTRICAL CONNECTIONS 
ขั้วตอตางๆ ของอุปกรณเปนแบบบล็อคขันเกลียวกับสายไฟขนาด
ไมเกิน 2.5 mm2 ควรที่จะมีอุปกรณกันความรอนติดตั้งดวยกอน
ตอสายจายไฟใหแนใจวาตรงกับความตองการของอุปกรณ แยก
สายหัววัดอุณหภูมิออกจากสายไฟเลี้ยง สายเอาทพุทตางๆ และ
สายไฟแรงสูง หามตอรีเลยเอาทพุทไปใชกับโหลดที่ใชกระแสไฟฟา
เกินคาที่ระบุไว หากจําเปนใหนําไปตอพวงรีเลยภายนอกที่รับ
กระแสไฟฟาไดมากกวา 
12.1 การเชื่อมตอหัววัด  
ควรติดตั้งใหหัววดัอุณหภูมิชี้ขึ้น เพื่อปองกันความเสียหายจากการ
สะสมของหยดน้ํา แนะนําใหติดตั้งเทอรโมสตัทหัววัดอุณหภูมเิทอร
โมสตัทหางจากกระแสลมเย็นโดยตรง เพื่อใหสามารถวัดอุณหภูมิ
เฉลี่ยของหองไดอยางถูกตอง และติดตั้งหัววัดอุณหภูมิยกเลิกการ
ละลายน้ําแข็งที่คอยลเย็นในจุดที่เย็นที่สุด (ที่ที่มีน้ําแข็งเกาะมาก
ที่สุด) วางใหหางจากฮีตเตอรหรือจุดที่เกิดความรอนระหวางการ
ละลายน้ําแข็ง เพื่อปองกันการสั่งยกเลิกละลายน้ําแข็งกอนน้ําแข็ง
ละลายหมด 

13. HOW TO USE THE HOT KEY 
XR70CX สามารถ UPLOAD หรือ DOWNLOAD คาพารามิเตอร
จากหนวยความจําภายในสู “Hot key”หรือในทางตรงกันขาม 

13.1 DOWNLOAD ( จาก HOT KEY ไปยังอุปกรณ) 
1. ทําการปดอุปกรณกอนเพื่อตอเขากับ “Hot Key” แลวจึงเปด 
 อุปกรณอีกครั้ง 
 
2. รายการพารามิเตอรตางๆใน “Hot Key” จะถูกดาวโหลดสู  
 หนวยความจําโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะมีขอความ “doL”กระพริบ   
 จากนั้น 10 วินาที อุปกรณจะเริ่มทํางานใหมดวยพารามิเตอรที ่ 
 ดาวโหลดมาใหมนี้ 
3. ปดอุปกรณเพื่อถอด “Hot Key” ออกและตอสาย TTL  

 ใหเรียบรอย แลวจึงเปดอุปกรณใหมอีกครั้ง 
 เมื่อส้ินสุดการถายโอนขอมูลอุปกรณจะแสดงขอความ 

 “end “ เมื่อการถายโอนขอมูลเรียบรอย อุปกรณจะเร่ิมทํางาน   
 ดวยคาพารามเิตอรคาใหม 
  “err” เมื่อการถายโอนลมเหลว ในกรณีนี้จะปดอุปกรณ แลว  
 เร่ิมทําการดาวโหลดใหมอีกครั้งหรืออาจยกเลิกการดาวโหลด 
  โดยการถอด “Hot Key”ออกก็ได 

13.2 UPLOAD (จากอุปกรณไปยัง HOT KEY ) 
1. ตอ  “Hot key” เขากับอุปกรณใหเรียบรอย (ไมตองปดอุปกรณ)  
 และกดปุมจะมีขอความ "uPL" ปรากฏขึ้น 
2. กดปุม “SET” เพื่อเร่ิมการอัพโหลด ซึ่งจะมีขอความ “uPL”  
 กระพริบขึ้น 
3. ปดอุปกรณและถอด “Hot Key”ออกพรอมท้ังตอสาย TTL  
 ใหเรียบรอยแลวจึงเปดอุปกรณอีกครั้ง 
 เมื่อส้ินสุดการถายโอนขอมูลอุปกรณจะแสดงขอความ  
 “end “ เมื่อการถายโอนขอมูลเรียบรอย 
 “err” เมื่อการถายโอนลมเหลว ในกรณีนี้ใหกดปุม “SET”  
 เพื่อเร่ิมทําการดาวโหลดใหมอีกครั้งหรืออาจยกเลิกการดาว  
 โหลดโดยการถอด “Hot Key”ออกก็ได 

14. สัญญาณเตือน 
 

ขอความ สาเหต ุ เอาทพุท 
“P1” หัววัดเทอรโทสตัสชํารุด คอมเพรสเซอร เอาตพุต

ขึ้นอยูกับพารามิเตอร 
“COn” and ‘COF” 

“P2” หัววัดอุณหภูมิคอยลเยน็
ชํารุด 

หยุดการละลายน้ําแข็ง 

“P3” หัววัดอุณหภูมทิี 3 ชํารุด เอาตพุตไมเปลียน 
“P4” หัววัดอุณหภูมทิี 4 ชํารุด เอาตพุตไมเปลียน 
“HA” สัญญาณเตือนอุณหภูมิสูง เอาตพุตไมเปลียน 
“LA” สัญญาณเตือนอุณหภูมิตํา เอาตพุตไมเปลียน 
“HA2” สัญญาณเตือนอุณหภูมิที

คอนเดนเซอรสูง 
เอาตพุตไมเปลียน 

“LA2” สัญญาณเตือนอุณหภูมิที
คอนเดนเซอรต่ํา 

เอาตพุตไมเปลียน 

“dA” สัญญาณเตือนสวิทชประตู คอมเพรสเซอร และพัด
ลม เร่ิมทํางานใหม 

“EA” สัญญาณเตอืนภายนอก เอาตพุตไมเปลียน 
“CA” สัญญาณเตือนภายนอกที

สําคัญ ( i1F = bAL ) 
เอาตพุตไมเปลียน 

“CA” สัญญาณเตอืนสวิทช
แรงดัน ( i1F = PAL ) 

เอาตพุตไมเปลียน 
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14.1 ALARM RECOVERY   
สัญญาณเตือนหัววัด “P1”, “ P2”, “P3”  และ “P4” จะหยุด
อัตโนมัติ 10 วินาที  หลังจากหัววัดอุณหภูมิเร่ิมทํางานใหม เช็ค
การตอกอนที่จะวางหัววัดอุณหภูมิ 
สัญญาณเตือนอุณหภูม ิ“ HA” , “ LA”, “ HA1” และ  “LA2” จะ
หยุดโดยอัตโนมัต ิในขณะนั้นอุณหภูมิเทอรโมสตัทกลับสูคาปกติ 
หรือเร่ิมละลายน้ําแข็งใหม  
สัญญาณเตอืนภายนอก “EA” ,“CA” ( i1F = bAL )หยุดก็ตอเมื่อ
สัญญาณดิจติอลอินพุทภายนอกไมถูกใชงาน สัญญาณเตือน
“CA”( i1F = bAL ) จะกูคืนโดยสวิทช OFF และ ON อีกครั้งของ
อุปกรณ 
 

14.2 OTHER MESSAGES 
 

Pon คียบอรดปลดล็อค 

PoF คียบอรดล็อค 

noP ในโหมดการโปรแกรม: ไมมีพารามิเตอรปรากฏอยูใน Pr1 

บนหนาจอแสดงผล หรือ ใน dP2, dP3, dP4: หัววัดที่ถูก

เลือกจะไมทํางาน 

15. TECHNICAL DATA 

Housing: self extinguishing ABS. 

Case: XR70CX frontal 32x74 mm; depth 60mm; 

Mounting: XR70CX panel mounting in a 71x29mm panel 

cut-out 

Protection: IP20; Frontal protection: XR70CX 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: 3 digits, red LED, 14,2 mm high; Inputs: Up to 4 

NTC or PTC probes. 

Digital input:  free voltage contact 

Relay outputs: compressor SPST 8(3) A, 250Vac; SPST 

16(6)A 250Vac 

 defrost: SPDT 8(3) A, 250Vac or SPST 16(6)A 250Vac 

 fan: SPST 5A, 250Vac or SPST 16(6)A 250Vac 

 aux: SPDT 8(3) A, 250Vac or SPST 16(6)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.  

Relative humidity: 20÷85% (no condensing) 

Measuring and regulation range: NTC probe: -40÷110°C (-

40÷230°F);  

PTC probe: -50÷150°C (-58÷302°F) 

Resolution: 0,1 °C or 1°C or 1 °F (selectable); Accuracy 

(ambient temp. 25°C):  ±0,7 °C ±1 digit 

16. CONNECTIONS 

เอาทพุท X-REP ไมรวม อุปกรณเชื่อมตอกับระบบมอนิตอริ่ง 

มีในรุนดังตอไปน้ี  

XR70CX- xx2xx, XR70CX –xx3xx; XR70CX –xx6xx; XR70CX 

–xx7xx; 

ดิจิตอลอินพุทที่สามารถตั้งคาเปนหัววัดที่ 3 ไดมีในรุนดังตอไปน้ี 

XR70CX- xx4xx, XR70CX –xx5xx; XR70CX –xx6xx; XR70CX 

–xx7xx; 

16.1 XR70CX – 8A OR 16A COMP. RELAY - 
12VAC/DV OR 24 VAC/DV 

 

 

หมายเหตฺ : รีเลยคอมเพรสเซอร 8(3)A หรือ 16(6)A แลวแตรุน 

 แหลงจายไฟ 24Vac/dc: ตอท่ีขา 5 และขา 6 

 

16.2 XR70CX –4 X 16A - 12VAC/DC 
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17. DEFAULT SETTING VALUES  
Label Name Range °C/°F Level 
Set Set point LS÷US -5.0 - - - 
Hy Differential 0,1÷25.5°C/ 1÷ 255°F 2.0 Pr1 
LS Minimum set point -50°C÷SET/-58°F÷SET -50.0 Pr2 
US Maximum set point SET÷110°C/ SET ÷ 230°F 110 Pr2 
Ot Thermostat probe calibration -12÷12°C /-120÷120°F 0.0 Pr1 

P2P Evaporator probe presence n=not present; Y=pres. Y Pr1 
OE Evaporator probe calibration -12÷12°C /-120÷120°F 0.0 Pr2 

P3P1 Third probe presence n=not present; Y=pres. n Pr2 
O31 Third probe calibration -12÷12°C /-120÷120°F 0 Pr2 
P4P Fourth probe presence n=not present; Y=pres. n Pr2 
O4 Fourth probe calibration -12÷12°C /-120÷120°F 0 Pr2 

OdS Outputs delay at start up 0÷255 min 0 Pr2 
AC Anti-short cycle delay 0 ÷ 50 min 1 Pr1 
rtr P1-P2 percentage for regulation  0 ÷ 100 (100=P1 , 0=P2) 100 Pr2 

CCt Continuos cycle duration 0.0÷24.0h 0.0 Pr2 
CCS Set point for continuous cycle  (-55.0÷150,0°C) (-67÷302°F) -5 Pr2 
COn Compressor ON time with faulty probe 0 ÷ 255 min 15 Pr2 
COF Compressor OFF time with faulty probe 0 ÷ 255 min 30 Pr2 
CF Temperature measurement unit °C ÷ °F °C  Pr2 
rES Resolution in=integer; dE= dec.point dE  Pr1 
Lod Probe displayed P1;P2 P1 Pr2 
rEd2 X-REP display P1 - P2 - P3 - P4 - SEt - dtr P1 Pr2 
dLy Display temperature delay   0 ÷ 20.0 min  (10 sec.)  0 Pr2 
dtr P1-P2 percentage for disply  1 ÷ 99 50 Pr2 
tdF Defrost type EL=el. heater;  in= hot gas EL Pr1 
dtE Defrost termination temperature -50 ÷ 50 °C 8 Pr1 
IdF Interval between defrost cycles 1 ÷ 120 ore 6 Pr1 

MdF (Maximum) length for defrost 0 ÷ 255 min 30 Pr1 
dSd Start defrost delay 0÷99min 0 Pr2 
dFd Displaying during defrost rt, it, SEt, DEF it Pr2 
dAd MAX display delay after defrost 0 ÷ 255 min 30 Pr2 
Fdt Draining time 0÷120 min 0 Pr2 
dPo First defrost after startup n=after IdF; y=immed. n Pr2 
dAF Defrost delay after fast freezing 0 ÷ 23h e 50’ 0.0 Pr2 
Fnc Fan operating mode C-n, o-n, C-y, o-Y o-n Pr1 
Fnd Fan delay after defrost 0÷255min 10 Pr1 
Fct Differential of temperature for forced 

activation of fans 
0÷50°C 10 Pr2 

FSt Fan stop temperature -50÷50°C/-58÷122°F 2 Pr1 
Fon Fan on time with compressor off 0÷15 (min.) 0 Pr2 
FoF Fan off time with compressor off 0÷15 (min.) 0 Pr2 
ALc Temperat. alarms configuration rE= related to set; 

Ab = absolute Ab Pr2 

ALU MAXIMUM temperature alarm Set÷110.0°C; Set÷230°F 110 Pr1 
ALL Minimum temperature alarm -50.0°C÷Set/ -58°F÷Set -50.0 Pr1 
AFH Differential for temperat. alarm recovery (0,1°C÷25,5°C) (1°F÷45°F) 1 Pr2 
ALd Temperature alarm delay 0 ÷ 255 min 15 Pr2 
dAO Delay of temperature alarm at start up 0 ÷ 23h e 50’ 1.3 Pr2 
AL2 Condenser for low temperat. alarm (-55 ÷ 150°C) (-67÷ 302°F) -40 Pr2 
AU2 Condenser for high temperat. alarm (-55 ÷ 150°C) (-67÷ 302°F) 110 Pr2 
AH2 Differ. for condenser temp. alar. recovery [0,1°C ÷ 25,5°C]  [1°F ÷ 45°F] 5 Pr2 
Ad2 Condenser temperature alarm delay   0 ÷ 254 (min.) , 255=nU 15 Pr2 
dA2 Delay of cond. temper. alarm at start up 0.0 ÷ 23h  50’ 1,3 Pr2 

bLL 
Compr. off for condenser low temperature 
alarm n(0) - Y(1) n Pr2 

AC2 
Compr. off for condenser high temperature 
alarm n(0) - Y(1) n Pr2 

tbA Alarm relay disabling n=no; y=yes y Pr2 
oA3 Fourth relay configuration ALr = alarm; dEF = do not select it; 

Lig =Light; AUS =AUX; 
onF=always on; Fan= do not select 

it; db = do not select it; dF2 = do 
not select it 

ALr  Pr2 

AoP Alarm relay  polarity  (oA3=ALr) oP; cL cL Pr2 
i1P Digital input polarity oP=opening;CL=closing cL Pr1 
i1F Digital input configuration EAL, bAL, PAL, dor; dEF; Htr, AUS dor Pr1 
did Digital input alarm delay 0÷255min 15 Pr1 
Nps Number of activation of pressure switch 0 ÷15  15 Pr2 
odc Compress and fan status when open door no; Fan; CPr; F_C  F-c Pr2 
rrd Regulation restart with door open alarm n – Y y Pr2 

HES Differential for Energy Saving  (-30°C÷30°C) (-54°F÷54°F) 0 Pr2 
PbC Kind of probe Ptc; ntc 1 Pr2 
Adr Serrial address 1÷247 1 Pr2 
onF on/off key enabling nu, oFF; ES ntc Pr1 
dP1 Room probe display -- nu Pr2 
dP2 Evaporator probe display --  -- Pr1 
dP3 Third probe display --  -- Pr1 
dP4 Fourth probe display --  -- Pr1 
rSE Valore set operativo actual set  -- Pr2 
rEL Software release --  -- Pr2 
Ptb Map code --  -- Pr2 

 

1 Only for models: XR70CX–xx4xx, XR70CX–xx5xx; XR70CX–xx6xx; XR70CX–xx7xx 
2 Only for models XR70CX–xx2xx, XR70CX–xx3xx; XR70CX–xx6xx; XR70CX–xx7xx 
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