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XR77CX  

  1. คําเตือนทั่วไป 

 โปรดอานกอนการใชคูมือนี้ 
 คูมือนี้เปนสวนหนึ่งของผลิตภัณฑ และควรเก็บรักษาไวใกล

อุปกรณ เพ่ือความสะดวกในการหยิบใชงานหรือใชในการอางอิง 
 ไมใชอุปกรณเพ่ือวัตถุประสงคที่เบี่ยงเบนไปจากคูมือที่ใหนี้ 

เพราะอุปกรณอาจเกิดความเสียหาย และเปนอันตรายตอผูใชได 
 ตรวจสอบขีดจํากัดดานตางๆ กอนดําเนินการใดๆ 

 ขอควรระวังเรื่องความปลอดภัย 

 ตรวจสอบแหลงจายไฟใหถูกตองกอนตอเขากับอุปกรณ 
 หลีกเล่ียงการใชงานที่เส่ียงตอการสัมผัสกับน้ําหรือความช้ืน

โดยตรง: ใชงานอุปกรณเฉพาะในขีดจํากัดการทํางานที่กําหนด 
หลีกเล่ียงการนําไปใชในสถานที่ที่มีความช้ืนสูงและมีการ
เปล่ียนแปลงของอุณหภูมิฉับพลัน เพ่ือปองกันการเกิดหยดน้ําที่
ตัวอุปกรณและระบบไฟฟา 

 คําเตือน:ปลดสายไฟที่ตอเขากับอุปกรณออกกอนการซอมบํารุง
ทุกครั้ง 

 ไมติดตั้งหัววัดไวในบริเวณที่ผูใชงานสามารถสัมผัสไดโดยงาย 
และตองไมเปดตูคอนโทรลทิ้งไวจนสามารถเขาถึงจุดตอของ
อุปกรณได 

 ในกรณีที่เกิดการทํางานผิดปกติใหสงอุปกรณกับไปยังผูแทน
จําหนายพรอมอธิบายรายละเอียดของความผิดปกติ 

 ใหตรวจสอบคากระแสไฟฟาสูงสุดที่รีเลยแตละตัวสามารถรับได 
(ใหดูในสวนขอมูลทางเทคนิค) 

 ใหแนใจวาสายที่ใชเดินสําหรับหัววัด โหลดและแหลงจายไฟแยก
ออกจากกันโดยเด็ดขาดและหางเพียงพอโดยไมตัดกันหรือพันกัน 

 ในกรณีที่นําไปใชงานในสภาพแวดลอมที่เปนโรงงาน
อุตสาหกรรม การใชตัวกรองสัญญาณรบกวนตอขนานกับโหลดที่
เปนตัวเหนี่ยวนําจะเปนประโยชนยิ่งขึ้น 

   2. รายละเอียดทั่วไป 
XR77CX,ขนาด 32X74 มม.ใชไมโครโปรเซสเซอรในการควบคุมการ
ทํางาน เหมาะสําหรับระบบทําความเย็นที่มีอุณหภูมิต่ําและปาน
กลาง ประกอบดวยเอาทพุทรีเลย 4 ตัว ควบคุมคอมเพรสเซอร  ,พัด
ลม, การละลายน้ําแข็ง (แบบแกสรอน หรือไฟฟา) และแสงสวาง มี
นาฬิกาอยูภายในทําใหสามารถ และยังสามารถกําหนดใหเครื่องเย็น
ทําการละลายนํ้าแข็งไดเองถึง 6 แบบ โดยแบงเปนการทํางานในวัน
ทํางานและวันหยุด จากการทํางานของฟงกชั่น “Day and Night”  
ดังน้ันทําใหชวยประหยัดพลังงานที่ใชภายในระบบทําความเย็นมาก
ข้ึน  ผูใชสามารถเลือกหัววัดอุณหภูมิเปน NTC หรือ PT1000  หัววัด
อุณหภูมิ อันหนึ่งสําหรับควบคุมอุณหภูมิ อีกอันวัดที่คอยลเย็น 
สําหรับควบคุมการละลายน้ําแข็ง และควบคุมพัดลม  มี Option 

เพ่ิมเติม คือ ดิจิตอลอินพุทสามารถใชงานเปนหัววัดที่ 3 ได และ
สามารถตอหัววัดที่ 4 เพ่ือใชวัดอุณหภูมิคอนเดนเซอร หรือ เพ่ือ
แสดงผลอุณหภูมิ 
เอาทพุทของ RS485  สามารถเช่ือมตอเขากับระบบมอนิเตอรริ่ง   
X-WEB ของ Dixell ผานทาง ModBus-RTU   และสามารถโปรแกรม
พารามิเตอรผานทาง HOT KEY  
ชุดควบคุมสามารถกําหนดคาพารามิเตอรได สามารถกําหนด
คาพารามิเตอรเองไดทั้งหมด และโปรแกรมเขาไปไดโดยงายผานทาง
คียบอรด 

  3. การควบคุมโหลด 

3.1 คอมเพรสเซอร 

 

Time

Temper.

Compr.

SET

ON

 
การทํางานของคอมเพรสเซอรจะถูกควบคุมโดยตรงจากอุณหภูมิที่
วัดจากหัววัดเทอรโมสตัทโดยมีตัวแปรจากคาดิฟเฟอเรนเชียลซ่ึงเปน
คาอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นจากคาอุณหภูมิที่ตั้งไว: หากอุณหภูมิเพ่ิมขึ้น
และถึงคาอุณหภูมิที่ตั้งบวกกับคาดิฟเฟอเรนเชียล คอมเพรสเซอรจึง
จะเร่ิมทํางาน และจะเลิกทํางานเม่ืออุณหภูมิถึงคาที่ตั้งอีกครั้ง 
ในกรณีที่เทอรโมสตัทหัววัดชํารุด คอมเพรสเซอรจะเปล่ียนไปถูกส่ัง
การดวยเวลาที่กําหนดผานพารามิเตอร “COn” และ “COF”แทน 

3.2 การละลายน้ําแข็ง 
วิธีการละลายน้ําแข็ง 2 แบบ สามารถเลือกไดโดยผานพารามิเตอร 
“tdF” : การละลายน้ําแข็งดวยฮีทเตอรไฟฟา  
(tdF = EL)  แกสรอน (tdF = in)  เพ่ือควบคุมระยะรอบการละลาย
น้ําแข็ง ดวยพารามิเตอร “EdF” 
 สําหรับ Edf =in การละลายน้ําแข็งจะทํางานตาม IdF 
สําหรับ Edf=rtc การละลายน้ําแข็งจะทํางานตามเวลาจริงโดยการ
ตั้งช่ัวโมงการทํางานดวยพารามิเตอร Ld1….Ld6 ในวันทํางานและ
Sd1…Sd6 ในวันหยุด พารามิเตอรอ่ืนๆที่ใชคอนโทรลการละลาย
น้ําแข็ง ระยะเวลาท่ีใชละลายน้ําแข็งสูงสุด “MdF” และฟงกช่ันการ
ละลายน้ําแข็ง 2 โหมด: ควบคุมโดยเวลา หรือหัววัดคอยลเย็น (P2P) 
เม่ือสิ้นสุดการละลายนํ้าแข็งเวลา Drip time ถูกควบคุมผานทาง
พารามิเตอร “Fdt” 

3.3 การควบคุมพัดลมของคอยลเย็น 
เลือกรูปแบบการควบคุมพัดลมไดโดยพารามิเตอร“ Fnc ” 
FnC = C-n พัดลมจะทํางานหรือหยุดทํางาน พรอมคอมเพรสเซอร 
และไมทํางานขณะละลายน้ําแข็ง 
FnC= O-n พัดลมทํางานติดตอกันไป แตไมทํางานในชวงละลาย
น้ําแข็ง  
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FnC= C-y พัดลมจะทํางานหรือหยุดทํางานพรอมคอมเพรสเซอร 
และยังทํางานขณะละลายน้ําแข็ง 
FnC= O-y พัดลมทํางานตลอดเวลารวมทั้งขณะละลายนํ้าแข็ง 
หลังจากละลายนํ้าแข็ง  
“Fst” พัดลมจะถูกควบคุมดวยพารามิเตอร Fst ซ่ึงควบคุมโดย
อุณหภูมิคอยลเย็น เม่ืออุณหภูมิกวาพารามิเตอร “Fst” พัดลมจะ
หยุดหมุน 
3.3.1 Forced activation ของพัดลม 
ฟงกช่ันนี้จะถูกควบคุมโดยพารามิเตอร Fct ถูกออกแบบ เพ่ือปองกัน
การลัดวงจรของพัดลม ซ่ึงอาจจะเกิดขึ้นไดในกรณีที่ชุดควบคุมสวิทช
เปด หรือหลังจากการละลายน้ําแข็ง เม่ืออากาศภายในหองทําให
คอยลเย็นอุน 
ฟงกช่ันการทํางาน: ถาความแตกตางของอุณหภูมิระหวางคอยล
เย็น และอุณหภูมิภายในหองมากกวาคาพารามิเตอร Fct พัดลมจะ
สวิทชเปด ถา Fct = 0 ฟงกช่ันนี้จะไมทํางาน 
3.3.2 Cyclical activation ของพัดลม รวมกับการหยุด
คอมเพรสเซอร 
เม่ือ FnC = C-n หรือ C-Y (พัดลมจะทํางานตามคอมเพรสเซอร ) 
โดยพารามิเตอร Fon และ FoF สามารถควบคุมพัดลมทํางานตอใน
ขณะที่คอมเพรสเซอรหยุดทํางานได โดยเม่ือคอมเพรสเซอรหยุด พัด
ลมจะทํางานตอเปนเวลา Fon ถา Fon = 0 พัดลมจะหยุดทํางาน 
เม่ือคอมเพรสเซอรหยุด 

3.4 การตั้งคารีเลย แสงสวาง  (พารามิเตอร OA3; เทอรมินอล 
10-12) 

การทํางานของรีเลยเสริม(เทอรมินอล 10-12 ) สามารถกําหนดโดย
พารามิเตอร oA3 นั้นเราสามารถต้ังคารีเลยได ดังจะอธิบายตอไปนี้ 
3.4.1 รีเลยแสงสวาง  
เม่ือตั้งคา oA3 = Lig รีเลยจะทํางานเปนรีเลยไฟแสงสวาง, 
 
3.4.2  รีเลยเสริม  (Auxiliary relay )  oA3 = AUS 
เม่ือตั้งคา oA3 = AUS 
a .รีเลยจะทํางานโดยการกระตุนจากดิจิตอลอินพุท (oA3 = AUS, 
i2F = AUS) 
เม่ือตั้งคา oA3 = AUS และ i2F = AUS รีเลย เสริม (เทอรมินอล10-
12)ทํางาน ปด-เปด โดยดิจิตอลอินพุท 
 
b. Auxiliary thermostat 
I.E.. anti condensing heater) และถูกควบคุมการเปดปดโดยปุมกด
บนคียบอรด 
พารามิเตอรที่เกี่ยวของดังนี้: 
     -  ACH : ชนิดของการควบคุม Ht=ควบคุมความรอน /CL = 
ควบคุมความเย็น 
    -  SAA : กําหนดคา Set point ของรีเลย Auxiliary 
    -  SHy :กําหนดคา Differential สําหรับรีเลย Auxiliary 

    - ArP  :เลือกหัววัดที่ตองการ 
    - Sdd : รีเลย Auxiliaryทํางานพรอมกับการละลายน้ําแข็ง 

โดยวิธีการตั้งคาทั้ง 5 พารามิเตอร การทํางานของรีเลยเสริม
สามารถตั้งคา Differential โดยพารามิเตอร Shy 

 
หมายุเหตุ : หากต้ังคา oA3=AUS และ ArP = nP 

ในกรณีนี้รีเลยเสริม (เทอรมินอล 10-12  )จะทํางานโดยดิจิตอลอิท
พุทเทานั้น สําหรับ i1Fหรือ i2F= AUS 
 
3.4.3 On/off relay – oA3 = onF 
   รีเลยจะใชงานเปนรีเลยเปด-ปด ซ่ึงจะเปดใชงานเม่ือคอนโทรลเปด 
และจะปดใชงานเม่ือคอนโทรลอยูในสถานะพรอมใชงาน 
 
3.4.4 Neutral zone regulation 
เม่ือตั้งคา oA3=db จะทําการควบคุมคาที่ neutral zone ตัวทําความ
รอนจะถูกตอกับรีเลย oA3 (22-23) ถาอุณหภูมิเพ่ิมขึ้น สูงกวาคา
ท่ีตั้งไว (+HY) คอมเพรสเซอรจะทํางานและหยุดเม่ือถึงคาที่ตองการ
และถาอุณหภูมิลดลงจนต่ํากวาคาที่ตั้งไว (-HY) oA3 จะส่ังเครื่องทํา
ความรอนใหทํางาน และปดเม่ืออุณหภูมิถึงคาที่ตองการ 
 
3.4.5 Alarm relay 
เม่ือตั้งคา oA3 = ALr รีเลยทําหนาที่เปนสัญญาณเตือน จะถูกเปด
เม่ือเกิดคาความผิดพลาดข้ึน พารามิเตอรที่เกี่ยวของดังนี้: 
            -  tbA (n,y) รีเลยสัญญาณเตือนดวยเสียง 
            -  AoP (cL;oP) รีเลยสัญญาณเปนกระแสไฟฟา 
 
3.4.6 Night blind management during energy saving cycles 

เม่ือตั้งคา oA3 = HES, รีเลยทําหนาที่ในฟงชช่ันของ night 
blind  รีเลยจะทํางาน energized เม่ือรอบของการประหยัดพลังงาน
สามารถใชงานไดโดยดิจิตอลอินพุท, ปุมดานหนา หรือ RTC (ถามี) 
 

4 คําส่ังตาง ๆ ที่แผงควบคุมดานหนา 

 

 
 

 : เพ่ือการแสดงการกําหนดคา Set Point; ในโหมดการ
โปรแกรม เพ่ือเลือกคาพารามิเตอร หรือยืนยันการปฏิบัติการ 

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

รหัสพารามิเตอรหรือเพ่ิมคาที่แสดง 
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 : ในหมวดโปรแกรม หรือ “หมวดแสดงการทํางาน” จะแสดงรหัส
พารามิเตอรหรือเปล่ียนคาพารามิเตอร   

:เปด/ปด อุปกรณ. 
 :เปด/ปด ไฟแสงสวาง 

 
กดปุม 2 ปุมรวมกัน: 

    +    : ล็อค หรือปลดล็อคคียบอรด  
 +     : เขาสูฟงช่ันเมนู  
 +   : กลับไปแสดงอุณหภูมิหอง  

 

4.1 สถานะของหลอดไฟ LED 

อธิบายตามตารางตอไปนี้ 

LED MODE FUNCTION 

 ไฟติด คอมเพรสเซอรทํางาน 

 
ไฟกระพริบ หนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร  

เพ่ือปองกันการลัดวงจร 

 ไฟติด ระหวางละลายนํ้าแข็งทํางาน  

 ไฟกระพริบ ระหวางหนวงเวลาหลังละลายน้ําแข็ง 

 ไฟติด พัดลมทํางาน 

 
ไฟกระพริบ หนวงเวลาการทํางานของพัดลม  

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 วิธีการดูอุณหภูมิต่ําสุดที่บันทึกไว 
1.  กดแลวปลอยปุม n  
2.  ขอความ “Lo” จะปรากฏขึ้นและตามดวยคาอุณหภูมิต่ําสุดที่

บันทึกไว 
3. เม่ือกด n อีกครั้งหรือปลอยไว 5 วินาที ก็จะกลับสูหนาจอปกติ 

5.2 วิธีการดูคาอุณหภูมิสูงสุด 
1.  กดแลวปลอยปุม o 
2.   ขอความ “Hi” จะปรากฏขึ้นแลวตามดวยคาอุณหภูมิที่บันทึกไว

สูงสุด 

3.  เม่ือกด oอีกครั้งหรือปลอยไว 5 วินาที ก็จะกลับสูหนาจอปกติ 

5.3 วิธีการรีเซตคาอุณหภูมิสูงสุดและต่ําสุดที่บันทึกไว 

การรีเซตคาอุณหภูมิสูงสุดและต่ําสุดที่บันทึกไว  
1. กดปุม SET ประมาณ 3 วินาที ขณะที่หนาจอแสดงอุณหภูมิสูงสุด 
หรือต่ําสุด( ขอความ “rSt” จะเร่ิมแสดงที่หนาจอ) 
2. ยืนยันการรีเซ็ตโดยขอความ “rSt” จะกระพริบ 

6 ฟงกช่ันการทํางานหลัก 

6.1 วิธีการตั้งคา วันและเวลา 
1.  เขาสูโหมด  Pr1 โดยกดปุม SET + n พรอมกันคางไวนาน 3 
วินาที  
2.  พารามิเตอร rtC จะปรากฎขึ้น กดปุม SET เขาสูโหมด real time 
clock 
3.   พารามิเตอร Hur จะปรากฎขึ้น 
4.  กดปุม SET และตั้งคา ช่ัวโมงโดยกดปุมoหรือ nและกดปุม 
SET เพ่ือบันทึกคาใหม 
5.  ทําซํ้าวิธีเดิมในพารามิเตอร Min (minutes)และ dAy (day) 
สําหรับการออกจากการต้ังโปรแกรม: ใหกดปุม SET +o หรือ
รอ 15 วินาที โดยไมตองกดปุมใด 

6.2 วิธีการดู  SET POINT 

  1. กดแลวปลอยปุม SET : หนาจอจะแสดง 
           คาอุณหภูมิที่ตั้งไว 

2. กดแลวปลอยปุม SET หรือรอ 5  วินาทีเพ่ือกลับสูการแสดงคา
อุณหภูมิปกติอีกครั้ง 

6.3 วิธีการเปล่ียนคาอุณหภูมิที่ตั้ง (SET POINT) 
1. กดปุม SET คางไว 3 วินาที เพ่ือเปล่ียนคาอุณหภูมิที่ตั้ง 
2. คาของอุณหภูมิที่ตั้งจะปรากฏข้ึนและ LED °C หรือ °F จะเร่ิม

กะพริบ 
3. ในการเปล่ียนคาใหกด oหรือ nภายใน 10 วินาที 
4. เพ่ือใหอุปกรณจําคาที่ตั้งใหใหม ใหกดปุม SET อีกครั้งหรือรอ 

10 วินาที 

6.4 วิธีการเริ่มละลายน้ําแข็งดวยมือ 

 กดปุม  (DEF) คางไว 2 วินาที การละลายน้ําจะ
เริ่มตนขึ้นหลังจากนั้น 

6.5 วิธีการเปล่ียนคาในรายการพารามิเตอร “PR1” 
การเปล่ียนคาในรายการพารามิเตอร “PR1” ทําดังนี้: 
1.  เขาสูโหมดตั้งโปรแกรมโดยกดปุม SET + n พรอมกันคางไว
นาน 3 วินาที (LED °C หรือ °F จะกระพริบ) 
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2.  เลือกพารามิเตอรที่ตองการโดยกด SET เพ่ือแสดงคาของ
พารามิเตอรนั้น 
3. กดปุม o หรือ n เพ่ือเปล่ียนแปลงคาพารามิเตอร 
4. กดปุม SET เพ่ือบันทึกคาใหมและเล่ือนไปยังพารามิเตอรตัว
ถัดไป 
สําหรับการออกจากการต้ังโปรแกรม: ใหกดปุม SET +o หรือ
รอ 15 วินาที โดยไมตองกดปุมใด 
หมายเหตุ: คาที่ตั้งไวจะถูกบันทึกไวแมขั้นตอนการโปรแกรมจะถูก
ยกเลิกโดยเวลาที่กําหนด 

6.6 รายการพารามิเตอร “PR2” 
ในรายการพารามิเตอร “Pr2”จะรวมทุกพารามิเตอรในชุดควบคุม 
 6.6.1 วิธีการเปล่ียนคาในรายการพารามิเตอร “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 จะแสดงบนจอแสดงผล 
ขณะนี้จะอยูในพารามิเตอร “Pr2”  
3. เลือกพารามิเตอรที่ตองการ 
4. กด SET เพ่ือแสดงคาของพารามิเตอรนั้น 
5. กดปุม o หรือ n เพ่ือเปล่ียนแปลงคาพารามิเตอร 
6. กดปุม SET เพ่ือบันทึกคาใหมและเล่ือนไปยังพารามิเตอรตัว
ถัดไป 
สําหรับการออกจากการต้ังโปรแกรม: ใหกดปุม SET +o หรือ
รอ 15 วินาที โดยไมตองกดปุมใด 
หมายเหตุ 1: ถาไมมีพารามิเตอรอยูในพารามิเตอร 1 หลังจาก 3 
วินาที ขอความ “noP” จะแสดงขึ้น ใหกดปุม SET +nย้ําอีกครั้ง
ประมาณ 7 วินาที จนขอความ Pr2 แสดงข้ึน 
หมายเหตุ 2: คาที่ตั้งไวจะถูกบันทึกไวแมขั้นตอนการโปรแกรมจะ
ถูกยกเลิกโดยเวลาที่กําหนด 
6.6.2 วิธีการยายพารามิเตอรจากพารามิเตอร 2 ไปยัง
พารามิเตอร 1 หรือในทางกลับกัน 
คาของพารามิเตอรใน “Pr2” สามารถเคล่ือนยายเขาไปใน“Pr1”โดย
การกด SET +nในพารามิเตอรของ“Pr1” LED แสดงจุดทศนิยม
จะไมติด 

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

สามารถทําไดเพียงการดูคาอุณหภูมิที่ตั้งไว หรือคาอุณหภูมิที่
บันทึกไวสูงสุดหรือต่ําสุด 

3.  ถากดปุมใดบนหนาจอนานกวา 3 วินาที ขอความ “POF” จะ
ปรากฏขึ้น 

6.8 วิธีการปลดล็อคปุมกด 
กดปุม o + n คางไว 3 วินาที จนขอความ “PON” ปรากฏขึ้น
และปุมกดจะถูกปลดล็อค 

6.9 การทําความเย็นตอเนื่อง 
ขณะที่ไมไดทําการละลายน้ําแข็ง สามารถเร่ิมการทําความเย็น
ตอเนื่องไดโดยการกดปุม o คางไว 3 วินาที คอมเพรสเซอรจะ
ทํางานตามคา Set Point สําหรับการทําความเย็นตอเนื่อง “ccS” 
เปนเวลาตามพารามิเตอร “CCt” รอบการทํางานนี้สามารถส่ังให
หยุดการทํางานไดกอนจะส้ินสุดการทํางานตามเวลาที่ตั้งไว โดยการ
กดปุม o คางไว 3 วินาที 

6.10 ฟงกช่ัน ON/OFF 

 
 ถาเซตใหฟงกชันการทํางานไว onF = oFF เม่ือกดปุม 

ON/OFF ชุดควบคุมจะ OFF และหนาจอจะโชว “OFF 
การควบคุมจะหยุดทํางาน ถาตองการเปดชุดควบคุมอีกครั้งใหกด
ปุม ON/OFF อีกครั้ง 
คําเตือน โหลดที่ตอจากขั้วไฟฟา normally closed ของรีเลยจะมี
การจายไฟตลอด ถึงแมวาชุดควบคุมจะอยูในโหมดแสตนบายด  

7.  พารามิเตอร 
rtC  :Real time clock menu : ตั้งคาวันและเวลาในการเริ่ม
ละลายน้ําแข็ง 

รายละเอียดของพารามิเตอร 
 Hy Differential: (0.1-25.5°C/1-255°F): คาเปล่ียนแปลงที่  
เพ่ิมขึ้นจากคาอุณหภูมิ Set Point ซ่ึงคอมเพรสเซอรจะเร่ิม
ทํางาน เม่ืออุณหภูมิเทากับคาอุณหภูมิที่ตั้งไวบวกกับคาความ
ตาง (Hy) และคอมเพรสเซอรจะหยุดทํางานเม่ืออุณหภูมิคา 
Set Point  

LS Minimum set point: (-50°C-SET/ -58°F-SET) คาอุณหภูมิ
ต่ําสุด สําหรับการตั้งอุณหภูมิใหปรับใชงานได 
US Maximum set point: (SET- 110°C / SET -23°F) คา
อุณหภูมิสูงสุด สําหรับการตั้งอุณหภูมิใหปรับใชงานได 
Ot Thermostat probe calibration: (-12.0-12.0°C/ -120-
120°F) การปรับชดเชยคาอุณหภูมิที่แตกตางของหัววัดอุณหภูมิ
เทอรโมสตัท 
P2P Evaporator probe presence: กําหนดการทํางานของ
หัววัดอุณหภูมิคอยลเย็น 
 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) - เฉพาะรุนที่มี Option นี้ 
 n = ไมทํางาน : เทอรมินอลที่ 18-20 ใชงานเปนดิจิตอล
อินพุท 
 y = ทํางาน : เทอรมินอลที่ 18-20 ใชงานเปนหัววัดที่ 3 
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O3 Third probe calibration (P3) - เฉพาะรุนที่มี 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) การปรับ
ชดเชยคาอุณหภูมิที่แตกตางของหัววัดที่ 4 
OdS Outputs activation delay at start up: (0-255 นาที) 

  คาหนวงเวลาการทํางานของเอาทพุทใดๆ ในชวงเริ่มการ   
      ทํางานของระบบตามเวลาท่ีไดตั้งคาไว 

AC Anti-short cycle delay: (0-50 นาที) คาหนวงเวลาในการ
สตารทคอมเพรสเซอรครั้งตอไป 
rtr Percentage of the second and first probe for 
regulation (0-100; 100 = P1, 0 = P2): สําหรับตั้งคาควบคุม
ตามเปอรเซ็นตของหัววัดที่ 1 และหัววัดที่ 2 ตามสูตร  (rtr(P1-
P2)/100 + P2) 
CCt Compressor ON time during continuous  cycle: (0.0-
24.0 ช้ัวโมง; สเกล 10 นาที)  ใชกําหนดระยะเวลาของการทํา
ความเย็นตอเนื่อง คอมเพรสเซอรจะยังคงทํางานตอเนื่องตาม
ชวงเวลาที่ตั้งในพารามิเตอรนี้ เชนในกรณีที่โหลดสินคาใหมเขา
หองเย็น 
CCS Set point for continuous cycle: (-50-150°C) คา Set 
Point สําหรับรอบการทําความเย็นตอเนื่อง 
Con Compressor ON time with faulty probe: (0-255นาที) 
ตั้งเวลาใหคอมเพรสเซอรทํางาน ในกรณีที่หัววัดอุณหภูมิเทอร
โมสตัทเสีย ถา Con = 0 คอมเพรสเซอรจะหยุดทํางานทันที 
COF Compressor OFF time with faulty probe: (0-255 
นาที) ตั้งเวลาใหคอมเพรสเซอรหยุดทํางาน ในกรณีที่หัววัด
อุณหภูมิเสนที่หนึ่งเสีย COF = 0 คอมเพรสเซอรยังทํางาน
ตลอด 

หนาจอแสดงผล 
CF Temperature measurement unit: เลือกหนวยแสดง
อุณหภูมิเปน 0C = องศาเซลเซียส   หรือ  0F = องศาฟาเรนไฮต 
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) : เลือก
คาอุณหภูมิจากหัววัดอุณหภูมิใดมาแสดงผล 
P1    = หัววัดอุณหภูมิเทอรโมสตัท 
P2    = หัววัดอุณหภูมิคอยลเย็น 
P3    = หัววัดอุณหภูมิที่ 3 – เฉพาะโมเดลที่มี Option นี้ 
P4    = หัววัดอุณหภูมิที่ 4 
SET = Set Point 
dtr    =  การใชเปอรเซ็นตในการควบคุม 
rEd X- REP display (optional): (P1; P2, P3, P4, SET, dtr):  
เลือกคาอุณหภูมิจากหัววัดอุณหภูมิใดมาแสดงผลบน X-REP 

P1    = หัววัดอุณหภูมิเทอรโมสตัท 
P2    = หัววัดอุณหภูมิคอยลเย็น 
P3    = หัววัดอุณหภูมิที่ 3 – เฉพาะโมเดลที่มี Option นี้ 
P4    = หัววัดอุณหภูมิที่ 4 
SET = Set Point 
dtr    =  การใชเปอรเซ็นตในการควบคุม 

dLy Display delay: (0-20.0 นาที สเกล 10 วินาที)  เม่ือ
อุณหภูมิเพ่ิมขึ้น 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). 

การละลายน้ําแข็ง 
EdF Defrost mode:  

rtc = Real time clock menu เวลาการละลายนํ้าแข็งจะทํา
ตาม พารามิเตอร Ld1 –Ld6 ในวันทํางาน และพารามิเตอร 
Sd1-Sd6 ในวันหยุด 

           in = interval mode การละลายจะเร่ิมเม่ือเวลา “Idf”  
  สิ้นสุดลง 

       tdF Defrost type: วิธีการละลายน้ําแข็ง 
             EL = ฮีตเตอรไฟฟา 

       in = แกสรอน 
dFP Probe selection for detrost termination :(เลือกหัววัด
อุณหภูมิใดมาควบคุมการละลายนํ้าแข็ง) 
nP   =  ไมใช 
P1   =  หัววัดอุณหภูมิเทอรโมสตัท 
P2   =  หัววัดอุณหภูมิคอยลเย็น 
P3   =  หัววัดที่สามารถปรับตั้งคาได 
P4   =  หัววัดที่ 4 
dtE Defrost termination temperature:(-50.0-50.0°C/-58-
122°F) (ทํางานเม่ือ EdF = Pb) ตั้งคาอุณหภูมิหัววัดอุณหภูมิ
คอยลเย็น เพ่ือเปนการยกเลิกการละลายน้ําแข็ง  
IdF Interval between defrost: (1-120 ช่ัวโมง)  
ชวงเวลาระหวางในการละลายน้ําแข็งแตละครั้ง 
MdF (Maximum) duration of defrost : (0-255 นาที)  
เม่ือ P2P= n: ไมมีหัววัดอุณหภูมิคอยลเย็น ใชเวลาเปน
ตัวกําหนดในการละลายนํ้าแข็ง และเม่ือ P2P = y: สั่งละลาย
น้ําแข็งตามอุณหภูมิพารามิเตอรนี้จะถูกกําหนดไวใหมีคาสูงสุด 

  dSd Start defrost delay: ( 0-99 นาที) หนวงเวลาการ  
 เริ่มตนละลายน้ําแข็ง เพ่ือปองกันการใชโหลดเกิน 
dFd Temperature displayed during defrost::  
 rt = คาอุณหภูมิจริง 
 it = คาอุณหภูมิที่การละลายน้ําแข็งเริ่มตนขึ้น 
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 SEt = คาอุณหภูมิที่ตั้ง 
 dEF =ขอความ “dEF” 
dAd MAX display delay after defrost: (0-255 นาที) หนวง
เวลาแสดงคาอุณหภูมิจริงในหอง หลังจากการละลายน้ําแข็ง 
Fdt Drip Time : (0-120 นาที) ชวงเวลาระหวางการยกเลิกการ
ละลายน้ําแข็ง เม่ือถึงอุณหภูมิที่กําหนดกับการกลับมาสูระบบ
การควบคุมตามปกติ การใชพารามิเตอรนี้เพ่ือใหคอยลเย็น
สามารถปลอยน้ําที่ไดจากการละลายน้ําแข็งทิ้งไป 
dPO First defrost after start-up:   

y = ละลายน้ําแข็งทันทีที่เปดเครื่อง 
n = ละลายน้ําแข็งหลังจากเวลา IdF 

dAF Defrost delay after continuous cycle:  
(0-23 ช่ัวโมง 50นาที) การหนวงเวลาการละลายนํ้าแข็ง 
หลังจากส้ินสุดการทําความเย็นอยางรวดเร็ว 

การทํางานของพัดลม 
FnC Fan operating mode: 

C-n พัดลมจะทํางานหรือหยุดทํางานพรอมคอมเพรสเซอร 
และไมทํางานขณะละลายน้ําแข็ง 

C-y พัดลมจะทํางานหรือหยุดทํางานพรอมคอมเพรสเซอร 
และยังทํางานขณะละลายน้ําแข็ง 

O-n พัดลมทํางานติดตอกันไป แตไมทํางานในชวงละลาย
น้ําแข็ง  

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 ไมใชงานฟงกช่ันนี้) ถาผลตางของอุณหภูมิ
ระหวางคอยลเย็น และอุณหภูมิหองมากกวาคาพารามิเตอร Fct 
พัดลมจะทํางาน 
FSt Fan stop temperature: (- 50.0°C-50°C/ -122°F-122°F) 
ตั้งอุณหภูมิหยุดการทํางานของพัดลมที่คอยลเย็น วัดโดยหัววัด
อุณหภูมิ ใหพัดลมหยุดทํางาน เม่ืออุณหภูมิที่สูงกวาที่ตั้งไว  
Fon Fan ON time: (0-15 นาที) เม่ือ Fnc = C_n หรือ C_y (พัด
ลมทํางานตามคอมเพรสเซอร) คานี้จะใชสําหรับตั้งคาเวลาการ
ทํางานของพัดลมคอยลเย็น เม่ือคอมเพรสเซอรหยุดทํางาน เม่ือ 
Fon =0 และ FoF ≠ 0 พัดลมจะหยุดทํางานทันที หรือ เม่ือ 
Fon=0 และ FoF =0 พัดลมจะหยุดทํางานทันทีเชนกัน 

FoF Fan OFF time:  (0-15 นาที) เม่ือ Fnc = C_n หรือ C_y 
(พัดลมทํางานตามคอมเพรสเซอร) คานี้จะใชสําหรับตั้งคาเวลา
การทํางานของพัดลมคอยลเย็น เม่ือคอมเพรสเซอรหยุดทํางาน 
เม่ือ Fon =0 และ FoF ≠ 0 พัดลมจะหยุดทํางานทันที หรือ เม่ือ 
Fon=0 และ FoF =0 พัดลมจะหยุดทํางานทันทีเชนกัน 

FAP Probe selection for fan management: :(เลือกหัววัด
อุณหภูมิใดมาควบคุมการทํางานของพัดลม) 
nP   =  ไมใช 
P1   =  หัววัดอุณหภูมิเทอรโมสตัท 
P2   =  หัววัดอุณหภูมิคอยลเย็น 
P3   =  หัววัดที่สามารถปรับตั้งคาได 
P4   =  หัววัดที่ 4 

รีเลย  OA3=AUS 
 

 ACH Kind of regulation for auxiliary relay:  ชนิดของการ 
ควบคุม: Ht = เครื่องทําความรอน;CL= เครื่องทําความเย็น  
SAA Set Point for auxiliary relay: ตั้งคา Set point ของ รีเลย 
Auxiliary (- 50,0°C÷110,0°C/ -58°F÷230°F) กําหนดอุณหภูมิที่
ตองการ 
SHy Differential for auxiliary relay: ตั้งคา Differential สําหรับ
รีเลย Auxiliary: (0,1÷25,5°C/ 1÷45°F) ปรับคาดานบวกเทานั้น 
ArP  Probe selection for auxiliary:  เลือกหัววัดที่ตองการ:nP=
รี เลย  Auxจะควบคุมโดยดิ จิตอลอินพุท  i1F=AUS;P1=หัววัดที่ 
1(หัววัดเทอรโมสตัต) ;P2=หัววัดที่ 2 (หัววัดคอยดเย็น); P3=หัววัดที่
3 (หัววัดแสดงผล);P4= หัววัดที่ 4 
Sdd  Auxiliary output working during defrost:  เอาทพุตรีเลย 
Auxiliaryทํางานพรอมกับการละลายน้ําแข็ง 
       n = เอาทพุตจะปดเม่ือมีการละลายน้ําแข็ง 
     y = เอาทพุตจะเปดทํางานพรอมกับการละลายน้ําแข็ง 

สัญญาณเตือน 
ALP Probe selection for alarm 
     nP   =  ไมใช 
    P1   =  หัววัดอุณหภูมิเทอรโมสตัท 
    P2   =  หัววัดอุณหภูมิคอยลเย็น 
    P3   =  หัววัดที่3 
    P4   =  หัววัดที่ 4 
 
ALC Temperature alarms configuration 

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

ALU MAXIMUM temperature alarm: (SET-110°C; SET-
230°F) อุณหภูมิสูงสุดที่ใหสัญญาณเตือนทํางาน เม่ืออุณหภูมิ
ถึงคา ALU จะเกิดการเตือนหลังจากการหนวงเวลาดวย
พารามิเตอร “ALd” 
ALL Minimum temperature alarm: (-50.0 ÷ SET°C; -
58÷230°F) อุณหภูมิต่ําสุดที่ใหสัญญาณเตือนทํางาน เม่ือ
อุณหภูมิถึงคา ALL จะเกิดการเตือนหลังจากการหนวงเวลาดวย
พารามิเตอร “ALd” 
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AFH Differential for temperature alarm/ fan recovery: 
(0.1-25.5°C;1-45°F) คาความตางระหวางสัญญาณเตือน
อุณหภูมิที่ตั้งไว กับคาของพัดลม ใชสําหรับเริ่มตนการทํางาน
ของพัดลม เม่ืออุณหภูมิถึงคา FST 
ALd Temperature alarm delay: (0-255 นาที) ชวงหนวงเวลา
ในการสงสัญญาณเตือน 

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

สัญญาณเตือนอุณหภูมิคอนเดนเซอร 
AP2 Probe selection for temperature alarm of condenser: 
    nP   =  ไมใช 
    P1   =  หัววัดอุณหภูมิเทอรโมสตัท 
    P2   =  หัววัดอุณหภูมิคอยลเย็น 
    P3   =  หัววัดที่3 
    P4   =  หัววัดที่ 4 
 
AL2 Low temperature alarm of condenser: (-55-150°C)  
อุณหภูมิสูงสุดที่ใหสัญญาณเตือนทํางาน เม่ืออุณหภูมิถึงคา 
AL2 จะเกิดการเตือนหลังจากการหนวงเวลาดวยพารามิเตอร 
“AL2” 
Au2 High temperature alarm of condenser: (-55-150°C)  
อุณหภูมิต่ําสุดที่ใหสัญญาณเตือนทํางาน เม่ืออุณหภูมิถึงคา 
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) ชวง
หนวงเวลาในการสงสัญญาณเตือนของอุณหภูมิคอนเดนเซอร 

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

bLL Compressor off with low temperature alarm of 
condenser:  

n = no: คอมเพรสเซอรทํางานตอไป;  
y = yes, คอมเพรสเซอรหยุดการทํางาน ขณะที่เกิด

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

n = no: คอมเพรสเซอรทํางานตอไป;  
y = yes, คอมเพรสเซอรหยุดการทํางาน ขณะที่เกิด

สัญญาณเตือน ในกรณีอ่ืนๆ คอมเพรสเซอรจะทํางานหลังจาก
หนวงเวลาตามพารามิเตอร AC 

รีเลย เสริม 
tbA Alarm relay silencing (oA3 = ALr) 

n= Buzzer หยุดทํางาน  
y= Buzzer และ Relay หยุดทํางาน 

OA3 Fourth relay configuration: กําหนดการ 
ทํางานของรีเลยเสริม  

ALr = รีเลยสัญญาณเตือน 
Lig= แสงสวาง  AuS = รีเลยเสริม  
onF = ทํางานเม่ือชุดควบคุมเปด  db = neutral zone; 
dEF2 = ไมใชงาน  HES = night blind cP2 = ไมใชงาน 

     AoP Alarm relay polarity: การตั้งคาใหรีเลยสัญญาณเตือน
เปด หรือปด เม่ือเกิดสัญญาณเตือน 

 CL= เทอรมินอล 10-12 ปด ขณะเกิดสัญญาณเตือน  
 oP = เทอรมินอล 10-12 เปด ขณะเกิดสัญญาณเตือน 

สัญญาณดิจิตอลอินพุท 
i1P Digital input polarity: ลักษณะการทํางาน 
ของดิจิตอล 
      CL : ดิจิตอลอินพุททํางานเม่ือหนาสัมผัสปดวงจร 

OP : ดิจิตอลอินพุททํางานเม่ือหนาสัมผัสเปดวงจร 
I1F Digital input configuration: โหมดการทํางานของดิจิตอล
อินพุท 
 dor = สวิทชประตู 
 dEF = สัญญาณการละลายนํ้าแข็ง   
   
 I2P Digital input polarity: ลักษณะการทํางาน 
ของดิจิตอล 
     CL : ดิจิตอลอินพุททํางานเม่ือหนาสัมผัสปดวงจร 

          OP : ดิจิตอลอินพุททํางานเม่ือหนาสัมผัสเปดวงจร 
I2F Digital input configuration: โหมดการทํางานของดิจิตอล
อินพุท 
     EAL = สัญญาณเตือนทั่วไป ขอความ “EA” ขึ้นเตือน 
 bAL = สัญญาณเตือนรุนแรง ขอความ “CA”ขึ้นเตือน 
 PAL = สวิทชแรงดัน ขอความ “CA”ขึ้นเตือน 
 dor = สวิทชประตู 
 dEF = สัญญาณการละลายนํ้าแข็ง   
 AUS = มีการใชรีเลยเสริม 
 Htr = ชนิดของการทํางานแบบอินเวอรส 
  (cooling – heating) 
 FAn = พัดลม 
 Hdf = Holiday defrost (enable only with RTC) 
     onF = สวิทชเปด/ปด ชุดควบคุม  
 
did Time interval/delay for digital input alarm: 
(0-255 นาที) ชวงเวลาในการคํานวณจํานวนการทํางานของ
สวิทซความดัน เม่ือ I2F=PAL, ถา I2F=EAL หรือ bAL 
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คา“did”จะเปนการหนวงเวลาเม่ือมีการเจอสัญญาณเตือน 
doA Door open signalling delay (0-255 min): หนวงเวลา
การเตือนขณะเปดประตู 
nPS Pressure switch number: (0-15) หมายเลขของสวิทช
ความดันที่มีการทํางาน, ระหวาง “did” interval, กอนสัญญาณ
เตือนเหตุการณ (I2F= PAL) 
odc Compressor and fan status when open door:  
 no = ทํางานตามปกติ 
 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) กําหนดการเพ่ิมของอุณหภูมิ
ขณะอยูใน   โหมดประหยัดพลังงาน 

ตั้งคา วัน เวลา 

Hur ช่ัวโมง (0-23 h) 
Min นาที (0-59min) 
dAY วัน(ที่แสดงผล) (Sun - SAt) 
 
Hd1  วันหยุดแรกของสัปดาห (Sun - nu) กําหนดวันแรกของ

สัปดาห 
แลวตามดวยระยะเวลาท่ีหยุด 
Hd2 วันหยุดที่สองของสัปดาห (Sun - nu) กําหนดวันที่สองของ 
สัปดาหแลวตามดวยระยะเวลาท่ีหยุด 
Hd3 วันหยุดที่สามของสัปดาห (Sun - nu) กําหนดวันที่สามของ 
สัปดาหแลวตามดวยระยะเวลาท่ีหยุด 
หมายเหตุ : Hd1,Hd2,Hd3 สามารถกําหนดเปน “nu” ไดเม่ือไม 
ตองการใช  

การประหยัดพลังงาน 

ILE Energy Saving cycle start during workdays:  
(0-23h 50 min.) ระหวางรอบการประหยัดพลังงาน  
คา set point จะเพ่ิมขึ้นตามพารามิเตอร HES โดยอุณหภูมิที่ 
ทํางานจะอยูที่ SET + HES 
dLE Energy Saving cycle length during workdays:  
(0-24h 00 min.) ตั้งคาชวงเวลา สําหรับทํางานในโหมดประหยัด 
พลังงานในแตละวันทํางาน 
ISE Energy Saving cycle start on holidays: 

(0-23h 50 min.) ตั้งคาชวงเวลา สําหรับทํางานในโหมดประหยัด 
พลังงานในวันหยุด 
dSE Energy Saving cycle length on holidays  
(0-24h 00 min.) ระยะเวลา สําหรับทํางานในโหมดประหยัด 
พลังงานในวันหยุด 

การตั้งเวลาเริ่มละลายน้ําแข็ง 

Ld1-Ld6 Workday defrost start (0-23h 50 นาที; nu.)  
กําหนดเวลาเริ่มการละลายนํ้าแข็งในชวงวันทํางาน ซ่ึงสามารถ
กําหนดได 6 แบบดวยกัน 

เชน Ld2 = 12.4 เครื่องจะทําการละลายน้ําแข็งเม่ือถึงเวลา 12.4 น. 
ของวันที่กําหนดในครั้งถัดไป 
Sd1-Sd6 Holiday defrost start (0-23h 50 นาที; nu) 
กําหนดเวลาเริ่มการละลายนํ้าแข็งในชวงวันหยุด ซ่ึงสามารถกําหนด
ได 6 แบบดวยกัน 

เชน Sd2 = 3.4 เครื่องจะทําการละลายน้ําแข็งเม่ือถึงเวลา 3.4 น. 
ของวันที่กําหนดในครั้งถดัไป 
หมายเหตุ : กําหนดใหเปน “nu” เม่ือไมตองใหทําการละลายน้ําแข็ง
ในครั้งใด เชน Ld6 =nu จะไมมีการละลายน้ําแข็งใน วันที่ละลาย
ครั้งที่ 6  

อ่ืนๆ 
 Adr Serial address (1-244): ระบุแอดเดรสในการตอ 
เขากับระบบ Monitoring โดยการส่ือสารผานทางระบบ  
ModBus-RTU เทานั้น 
Pbc Type of probe: กําหนดชนิดหัววัดอุณหภูมิ 
 Pt1= หัววัด Pt1000 หรือ ntc= หัววัด NTC 
onF on/off key enabling:  
nu = ไมใชงาน; oFF = ใชงาน; ES = ไมมีการตั้งคา 

dP1 แสดงผลหัววัดเทอรโมสตัท 

dP2 แสดงผลหัววัดคอยลเย็น 

 dP3 แสดงผลหัววัดหัววัดที่ 3 optional 
 dP4 แสดงผลหัววัดหัววัดที่ 4 
rSE Real set point: แสดงคา set point ระหวางการใชงานใน

โหมดประหยัดพลังงาน หรือระหวางรอบการทําความเย็น
ตอเนื่อง 

rEL Release Sofeware: (อานอยางเดียว) 
แสดงเวอรช่ันของซอฟแวรภายในไมโครโปรเซสเซอร 
Ptb Parameter Table: (อานอยางเดียว) แสดงตาราพารามิเตอร 
ตามมาตรฐานของ DIXELL  
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8 ดิจิตอลอินพุท 
ดิจิตอลอินพุตแบบไมมีโวลต สามารถโปรแกรมใหปรับตั้งคาได
แตกตางกัน โดยใชพารามิเตอร “I1F”และ I2F 

8.1  อินพุตสวิทชประตู  ( i1F or i2F = dor ) 
สถานะสัญญาณประตูและหนวงเวลาเอาตพุตผานตรง “ odc”
พารามิเตอร      

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

เนื่องดวยประตูเปด หลังจากหนวงเวลาการต้ังคาผานพารามิเตอร   
“ doA” , สัญญาณเตือนผานพารามิเตอร “ doA”  สัญญาณเตือน 
จะโชวขอความ “ dA”   ที่แสดงเม่ือสัญญาณหยุดทําใหดิจิตอล 
อินพุตไมสามารถทํางานไดอีกครั้ง ในระหวางเวลา และดังนั้น ใน 
การหนวงเวลา “ dot” หลังประตูเปด อุณหภูมิสูงหรือต่ําสัญญาณ 
เตือนก็ไมสามารถทํางานได                                                 

8.2  สัญญาณเตือนทั่วไป  ( i2F = EAL )    
เม่ือดิจิตอลอินพุตถูกกระตุน  จะมีการหนวงเวลา “did”  กอนสง
สัญญาณ “ EAL”  สถานะเอาตพุตไมเปล่ียน สัญญาณเตือนจะหยุด
หลังจากดิจิตอลอินพุตถูก de -activated 

8.3 สัญญาณเตือนสําคัญ   ( i2F = BAL )    
เม่ือดิจิตอลอินพุตถูกกระตุน  จะมีการหนวงเวลา “did”  กอนสง
สัญญาณ “ BAL”  สถานะเอาตพุตไมเปล่ียน สัญญาณเตือนจะหยุด
หลังจากดิจิตอลอินพุตถูก de -activated 

8.4 สวิทชเพรชเชอร  ( i2F = PAL )   
ถาระหวางเวลาที่ชวงระหวางเวลาที่ตั้งคาพารามิเตอร “ did”  สวิทช
แรงดันมีขอบเขตการการกระตุนตัวเลขพารามิเตอร “ nPS”  
สัญญาณเตือนแรงดัน “ PAL” สงขอความมาแสดงที่จอแสดงผล 
คอมเพรสเซอรจะถูกปรับใหหยุด เม่ือไรที่ดิจิตอลอินพุต ON คอม
เพรสเชอร OFF ตลอดเวลา 

8.5  เริ่มการละลายน้ําแข็ง ( i2F = DFR ) 
การละลายน้ําแข็งสําเร็จหากเงื่อนไขที่ตั้งไวทั้งหมดถูกตอง หลังจาก
สิ้นสุดการละลายแลว เครื่องจะเร่ิมทํางานตามปกติอีกครั้งเม่ือ
ดิจิตอลอินพุทหยุดทํางาน หรือเครื่องจะรอจนกวาเวลา “Mdf” จะ
สิ้นสุดลง 

8.6 การอินเวิอรสชนิดของการทํางาน HEATING-COOLING 
( i2F = Htr ) 

ฟงกช่ันนี้จะยอมใหเปล่ียนการทํางานของชุดควบคุม จาก cooling 
เปน heating หรือทางตรงกันขาม 

8.7  ประหยัดพลังงาน  ( i2F = ES ) 
การปรับคาอินพุทจะทําการปรับคา Set Point เปนคา Set+HES 

ฟงกช่ันนี้จะทํางานจนกระทั่งมีการทํางานของดิจิตอลอินพุท 

8.8 รูปแบบของขั้วดิจิตอลอินพุต   
รูปแบบดิจิตอลอินพุท ขึ้นอยูกับพารามิเตอร “ I2P”   

CL: ดิจิตอลอินพุทจะทํางานเม่ือมีการปดคอนแทคท 
OP: ดิจิตอลอินพุทจะทํางานเม่ือมีการเปดคอนแทคท 

8.9 HOLIDAY DEFROST (I2F = HDF) –ONLY FOR MODELS 
WITH RTC 

This function enabled the holiday defrost setting. 

8.10 ON OFF FUNCTION (I2F = ONF) 

To switch the controller on and off. 

9. RS485 SERIAL LINE – FOR MONITORING SYSTEM 
RS485 สําหรับตออุปกรณไปยังเครือขาย ModBUS – RTU ของ
ระบบมอนิเตอรริ่ง เชน XWEB500/3000/300 

10. X-REP OUTPUT – OPTIONAL 

 มีออพช่ันเพ่ิมเติม คือ  สามารถตอ X-REPเขากับชุดควบคุมผาน
ทางข้ัว HOY KEY เอาทพุท X-REP ไมรวม อุปกรณเช่ือมตอกับ
ระบบมอนิตอริ่ง 

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

11. INSTALLATION AND MOUNTING 

 

อุปกรณ XR70CX ควรจะเปนยึดผนังในชอง
ขนาด 29×71 มม. และทําใหแนนเปนพิเศษ 
ยานอุณหภูมิ สําหรับการทํางานที่ถูกตอง
คือ 0-60 ° C ออกหางจากตําแหนงที่เกิด
การส่ันละเทือนที่รุนแรง กาชที่มีคุณสมบัติ
ในการกัดกรอน สกปรกหรือมีความช้ืนมาก
เกินไป บางคําแนะนําถึงการใชหัววัด ใหลม
ผานหมุนเวียนโดยความเย็นผานชอง 
 
 

12. ELECTRICAL CONNECTIONS 
ขั้วตอตางๆ ของอุปกรณเปนแบบบล็อคขันเกลียวกับสายไฟขนาดไม
เกิน 2.5 mm2 ควรที่จะมีอุปกรณกันความรอนติดตั้งดวยกอนตอสาย
จายไฟใหแนใจวาตรงกับความตองการของอุปกรณ แยกสายหัววัด
อุณหภูมิออกจากสายไฟเล้ียง สายเอาทพุทตางๆ และสายไฟแรงสูง 
หามตอรีเลยเอาทพุทไปใชกับโหลดที่ใชกระแสไฟฟาเกินคาที่ระบุไว 
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หากจําเปนใหนําไปตอพวงรีเลยภายนอกที่รับกระแสไฟฟาได
มากกวา 
12.1 การเชื่อมตอหัววัด                                                                        
ควรติดตั้งใหหัววัดอุณหภูมิช้ีขึ้น เพ่ือปองกันความเสียหายจากการ
สะสมของหยดน้ํา แนะนําใหติดตั้งเทอรโมสตัทหัววัดอุณหภูมิเทอร
โมสตัทหางจากกระแสลมเย็นโดยตรง เพ่ือใหสามารถวัดอุณหภูมิ
เฉล่ียของหองไดอยางถูกตอง และติดตั้งหัววัดอุณหภูมิยกเลิกการ
ละลายน้ําแข็งที่คอยลเย็นในจุดที่เย็นที่สุด (ที่ที่มีน้ําแข็งเกาะมาก
ที่สุด) วางใหหางจากฮีตเตอรหรือจุดที่เกิดความรอนระหวางการ
ละลายน้ําแข็ง เพ่ือปองกันการส่ังยกเลิกละลายน้ําแข็งกอนน้ําแข็ง
ละลายหมด 

13. HOW TO USE THE HOT KEY 
XR77CX สามารถ UPLOAD หรือ DOWNLOAD คาพารามิเตอร
จากหนวยความจําภายในสู “Hot key”หรือในทางตรงกันขาม 

13.1 DOWNLOAD ( จาก HOT KEY ไปยังอุปกรณ) 
1. ทําการปดอุปกรณกอนเพ่ือตอเขากับ “Hot Key” แลวจึงเปด 
    อุปกรณอีกครั้ง 
2. รายการพารามิเตอรตางๆใน “Hot Key” จะถูกดาวโหลดสู  
    หนวยความจําโดยอัตโนมัติ ซ่ึงจะมีขอความ “doL”กระพริบ    
    จากน้ัน 10 วินาที อุปกรณจะเร่ิมทํางานใหมดวยพารามิเตอรที่  
    ดาวโหลดมาใหมนี้ 
3. ปดอุปกรณเพ่ือถอด “Hot Key” ออกและตอสาย TTL  
    ใหเรียบรอย แลวจึงเปดอุปกรณใหมอีกครั้ง 
    เม่ือสิ้นสุดการถายโอนขอมูลอุปกรณจะแสดงขอความ 

   “end “ เม่ือการถายโอนขอมูลเรียบรอย อุปกรณจะเร่ิมทํางาน     
  ดวยคาพารามิเตอรคาใหม 
  “err” เม่ือการถายโอนลมเหลว ในกรณีนี้จะปดอุปกรณ แลว   
  เริ่มทําการดาวโหลดใหมอีกครั้งหรืออาจยกเลิกการดาวโหลด 
  โดยการถอด “Hot Key”ออกก็ได 

13.2 UPLOAD (จากอุปกรณไปยัง HOT KEY ) 
1. ตอ  “Hot key” เขากับอุปกรณใหเรียบรอย (ไมตองปดอุปกรณ)  
    และกดปุม o จะมีขอความ "uPL" ปรากฏขึ้น 
2. ปดอุปกรณและถอด “Hot Key”ออก  เม่ือสิ้นสุดการถายโอน
ขอมูลอุปกรณจะแสดงขอความ  
    “end “ เม่ือการถายโอนขอมูลเรียบรอย 
    “err” เม่ือการถายโอนลมเหลว ในกรณีนี้ใหกดปุม oเพ่ือเริ่มทํา
การอัพโหลดใหมอีกครั้งหรืออาจยกเลิกการอัพโหลดโดยการถอด 
“Hot Key”ออกกไ็ด 

14. สัญญาณเตือน 

 
ขอความ สาเหตุ เอาทพุท 
“P1” หัววัดเทอรโทสตัสชํารุด คอมเพรสเซอร เอาตพุต

ขึ้นอยูกับพารามิเตอร 
“COn” and ‘COF” 

“P2” หัววัดอุณหภูมิคอยลเย็น
ชํารุด 

หยุดการละลายนํ้าแข็ง 

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

คอนเดนเซอรสูง 
เอาตพุตไมเปลียน 

“LA2” สัญญาณเตือนอุณหภูมิที
คอนเดนเซอรต่ํา 

เอาตพุตไมเปลียน 

“dA” สัญญาณเตือนสวิทชประตู คอมเพรสเซอร และพัดลม 
เริ่มทํางานใหม 

“EA” สัญญาณเตือนภายนอก เอาตพุตไมเปลียน 
“CA” สัญญาณเตือนภายนอกที

สําคัญ ( i1F = bAL ) 
เอาตพุตไมเปลียน 

“CA” สัญญาณเตือนสวิทชแรงดัน 
( i1F = PAL ) 

เอาตพุตไมเปลียน 
 

“rtc” Real time clock alarm สัญญาณเตือนทํางาน,
เอาตพุตอ่ืนไมเปล่ียน:การ
ละลายน้ําแข็งจะทํางาน
ตามพารามิเตอร IdF 
ดังนั้นจะตองตั้งคา Real 
time clock จึงจะสามารถ
ทํางานได 
 

“rtF” Real time clock board 
failure 

สัญญาณเตือนทํางาน,
เอาตพุตอ่ืนไมเปล่ียน:การ
ละลายน้ําแข็งจะทํางาน
ตามพารามิเตอร:”IdF” 
ติดตอเซอรวิส 

 
14.1 ALARM RECOVERY                                                      
สัญญาณเตือนหัววัด “P1”, “ P2”, “P3”  และ “P4” จะหยุดอัตโนมัติ 
10 วินาที  หลังจากหัววัดอุณหภูมิเริ่มทํางานใหม เช็คการตอกอนที่
จะวางหัววัดอุณหภูมิ 
สัญญาณเตือนอุณหภูมิ “ HA” , “ LA”, “ HA1” และ  “LA2” จะหยุด
โดยอัตโนมัติ ในขณะน้ันอุณหภูมิเทอรโมสตัทกลับสูคาปกติ หรือเริ่ม
ละลายน้ําแข็งใหม  
สัญญาณเตือนภายนอก “EA” ,“CA” ( i1F = bAL )หยุดก็ตอเม่ือ
สัญญาณดิจิตอลอินพุทภายนอกไมถูกใชงาน สัญญาณเตือน
“CA”( i1F = bAL ) จะกูคืนโดยสวิทช OFF และ ON  อีกครั้งของ
อุปกรณ 
 
 



Dixell Installing and Operating Instructions 1592020070 
 

 XR77CX 11/12 

14.2 OTHER MESSAGES 

 
Pon คียบอรดปลดล็อค 
PoF คียบอรดล็อค 
noP ในโหมดการโปรแกรม: ไมมีพารามิเตอรปรากฏอยูใน Pr1 

บนหนาจอแสดงผล หรือ ใน dP2, dP3, dP4: หัววัดที่ถูกเลือก
จะไมทํางาน 

15. 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 24Vac, ±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 
PT1000 probes. 
Digital inputs: free voltage contact 
Relay outputs: compressor SPST 8(3) A, 250Vac or SPST 16A 
250Vac 
defrost: SPDT 8(3) A, 250Vac 
fan: SPST 5A, 250Vac 
aux: SPDT 8(3) A, 250Vac or SPST 16(6)A 250Vac 
Data storing: on the non-volatile memory (EEPROM). 
Internal clock back-up: 24 hours 
Kind of action: 1B; Pollution grade: 2;Software class: A.; Rated 

impulsive voltage: 2500V; Overvoltage Category: II 
Operating temperature: 0÷55°C; Storage temperature: -30÷85 °C. 
Relative humidity: 20-85% (no condensing) 
Measuring and regulation range: NTC probe: -40÷110°C (40÷230°F); 
PT1000 probe: -100÷150°C (-148÷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 
 

 
 
 
 
 
 

17. DEFAULT SETTING VALUES  
Label Name Range Value Level 

Set Set point LS÷US -5.0 - - - 
rtc* Real time clock menu - - Pr1 
Hy Differential 0,125.5°C/ 1 255°F 2.0 Pr1 
LS Minimum set point -100CSET/-58°FSET -50.0 Pr2 
US Maximum set point SET110°C/ SET  230°F 110 Pr2 
Ot Thermostat probe calibration -1212°C /-120120°F 0.0 Pr1 

P2P Evaporator probe presence n=not present; Y=pres. Y Pr1 
OE Evaporator probe calibration -1212°C /-120120°F 0.0 Pr2 
P3P Third probe presence n=not present; Y=pres. n Pr2 
O3 Third probe calibration -1212°C /-120120°F 0 Pr2 
P4P Fourth probe presence n=not present; Y=pres. n Pr2 
O4 Fourth probe calibration -1212°C /-120120°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 Continuous cycle duration 0.0÷24.0h 0.0 Pr2 
CCS Set point for continuous cycle  (-100÷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.)  0.0 Pr2 
dtr P1-P2 percentage for display  1 ÷ 99 50 Pr2 

EdF* Kind of interval for defrost rtc ÷in rtc Pr2 
tdF Defrost type EL=el. heater;  in= hot gas EL Pr1 
dFP Probe selection for defrost termination nP; P1; P2; P3; P4 P2 Pr2 
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 start-up 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 
FAP Probe selection for fan management nP; P1; P2; P3; P4 P2 Pr2 
ACH Kind of action for auxiliary relay  CL; Ht cL Pr2 
SAA Set Point for auxiliary relay -100÷110°C /  -58÷230°F 0,0 Pr2 
SHy Differential for auxiliary relay 0,125.5°C/ 1 255°F 2,0 Pr2 
ArP Probe selection for auxiliary relay nP / P1 / P2 / P3/P4 nP Pr2 
Sdd Auxiliary relay operating during defrost n÷y n Pr2 
ALP Alarm probe selection  nP; P1; P2; P3; P4 P1 Pr2 
ALc Temperat. alarms configuration rE= related to set; 

Ab = absolute 
Ab Pr2 

ALU MAXIMUM temperature alarm Set110.0°C; Set÷230°F 110,0 Pr1 
ALL Minimum temperature alarm -100°CSet/ -58°FSet -50,0 Pr1 
AFH Differential for temperat. alarm recovery (0,1°C÷25,5°C) (1°F÷45°F) 2,0 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 
AP2 Probe for temperat. alarm of condenser nP; P1; P2; P3; P4 P4 Pr2 
AL2 Condenser for low temperat. alarm (-100 ÷ 150°C) (-67÷ 302°F) -40 Pr2 
AU2 Condenser for high temperat. alarm (-100 ÷ 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 
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Label Name Range Value Level 

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 = neutral zone; cP2 = second 
compressor; dF2 = do not select it; 

HES = night blind 

Lig Pr2 

AoP Alarm relay  polarity  (oA3=ALr) oP; cL cL Pr2 
i1P Digital input polarity (18-20) oP=opening;CL=closing cL Pr1 
i1F Digital input 1 configuration (18-20)  dor; dEF; dor Pr1 
i2P Digital input polarity (18-19) oP=opening;CL=closing cL Pr2 
i2F Digital input configuration (18-19) EAL - bAL- PAL - dor  - dEF - ES - 

AUS - Htr - FAn - HdF - onF  
EAL  Pr2 

did Digital input alarm delay (18-20) 0÷255min 15 Pr1 
doA Door open 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 
Hur* Current hour 0 ÷ 23 - Pr1 
Min* Current minute 0 ÷ 59 - Pr1 
dAY* Current day Sun ÷ SAt - Pr1 
Hd1* First weekly holiday Sun÷ SAt – nu nu Pr1 
Hd2* Second weekly holiday Sun÷ SAt – nu nu Pr1 
ILE* Energy Saving cycle start during workdays 0 ÷ 23h 50 min. 0.0 Pr1 
dLE* Energy Saving cycle length during workdays 0 ÷ 24h 00 min. 0 Pr1 
ISE* Energy Saving cycle start on holidays 0 ÷ 23h 50 min. 0.0 Pr1 
dSE* Energy Saving cycle length on holidays 0 ÷ 24h 00 min. 0 Pr1 
Ld1* 1st workdays defrost start 0 ÷ 23h 50 min. - nu 6.0 Pr1 
Ld2* 2nd workdays defrost start 0 ÷ 23h 50 min. - nu 13.0 Pr1 
Ld3* 3rd workdays defrost start 0 ÷ 23h 50 min. - nu 21.0 Pr1 
Ld4* 4th workdays defrost start 0 ÷ 23h 50 min. - nu nu Pr1 
Ld5* 5th workdays defrost start 0 ÷ 23h 50 min. - nu nu Pr1 
Ld6* 6th workdays defrost start 0 ÷ 23h 50 min. - nu nu Pr1 
Sd1* 1st holiday defrost start 0 ÷ 23h 50 min. - nu 6.0 Pr1 
Sd2* 2nd holiday defrost start 0 ÷ 23h 50 min. - nu 13.0 Pr1 
Sd3* 3rd holiday defrost start 0 ÷ 23h 50 min. - nu 21.0 Pr1 
Sd4* 4th holiday defrost start 0 ÷ 23h 50 min. - nu nu Pr1 
Sd5* 5th holiday defrost start 0 ÷ 23h 50 min. - nu nu Pr1 
Sd6* 6th holiday defrost start 0 ÷ 23h 50 min. - nu nu Pr1 
Adr Serial address 1÷247 1 Pr2 
PbC Kind of probe Pt1000; ntc ntc Pr2 
onF on/off key enabling nu, oFF; ES nu Pr2 
dP1 Room probe display -- - Pr1 
dP2 Evaporator probe display -- - Pr1 
dP3 Third probe display -- - Pr1 
dP4 Fourth probe display -- - Pr1 
rSE Real set actual set - Pr2 
rEL Software release -- 2.6 Pr2 
Ptb Map code -- - Pr2 

 
* Only for model with real time clock 
2 Only for XR75CX with X-REP output 
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