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1.1 Bezpečnostní digitální vstupy a tlakové spína če 
!!!POZOR: BEZNAP ĚŤOVÉ VSTUPY!!!! 
 
POZN.: PIN 10 je společná svorka pro všechny digitální vstupy.  
 

      
 

1.2 Připojení zát ěží 
 
!!!POZOR: Cívka ventilu digitálního scroll kompreso ru MUSÍ pracovat s napájecím nap ětím 
230Vac nebo 115Vac !!!! 
POZN.: strana napájecího konektoru  ( 6 PINů):  PIN 17 je spole čná svorka pro všechna relé a pro 
TRIAK. 
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2. INSTALACE & MONTÁŽ 
Přístroj je určen pouze pro vnitřní prostředí. Montuje se do panelu, do otvoru 29x71 mm, a upevňuje 
upínkami (v dodávce).  
K dosažení krytí IP65 je nutno použít pod čelní panel pryžové těsnění model RG-C. Povolený 
pracovní rozsah okolní teploty pro bezporuchový provoz je -10 až + 60 °C. Zařízení neumisťujte do 
míst s výskytem silných vibrací, nevystavujte je působení korozívních plynů, nadměrných nečistot 
nebo vlhkosti. Stejná doporučení platí i pro použitá čidla. Zajistěte volné proudění vzduchu okolo 
chladicích otvorů. 
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3. PRVNÍ INSTALACE 
 
Při první instalaci je nezbytné: 
1. Vybrat druh chladiva. 
2. Nastavit rozsah tlakové sondy. 
 
Podrobnosti těchto operací viz následující odstavce.  
Kapitoly 7 a 13 uvádějí podrobnosti těchto operací. 
 

3.1 Jak nastavit typ chladiva 
Přístroj má uloženo v paměti vztah teplota - tlak pro některé chladiva.  Přednastavené chladivo je : 
r404  
Při použití jiného typu chladiva postupujte následovně: 
1. Vstupte do režimu programování tlačítky SET a DOWN. Podržte je 3s. 
2. Vyberte parametr Pr2 a zadejte heslo 3-2-1-0. 
3. V parametru FtyP, zvolte typ chladiva.  
4. Stiskněte SET pro zobrazení hodnoty, hodnota parametru začne blikat. 
5. Tlačítky “UP” or “DOWN” vyberte z následujících hodnot: r22= R22; r404=R404A; 507=R507; 

134=134; r717= amoniak. 
6. Pro potvrzení nové hodnoty opět stiskněte SET a zobrazí se další parametr. 
 
Ukončení: Stiskněte současně tlačítka SET + UP nebo vyčkejte 30 s bez stisku tlačítka.  
Uložení nové hodnoty prob ěhne i tehdy, když je operace ukon čena uplynutím doby 30 s.  
 

3.2 Jak nastavit rozsah tlakových sond 
 
Přístroje následujících objednacích kódů : 
XC645CX – xxxxF mají přednastaven tento rozsah tlakových sond  :  
sonda 1  PP11 : -0.5÷11.0 bar relativního tlaku 
sonda 2: PP30 : 0÷30 bar relativního tlaku 
Pokud používáte sondy s jiným rozsahem, změna se provádí následovně. Nastavte parametry 
rozsahu sondy : 
PA04: hodnota odpovídající vstupu 4mA (0.5V)  
PA20:    hodnota odpovídající vstupu 20mA (4.5V))  
Prakticky se tyto parametry nastavují dle začátku a konce rozsahu tlakového čidla. 
 
Nastavení:  
1. Vstupte do režimu programování tlačítky SET a DOWN. Podržte je 3s. 
2. Vyberte parametr Pr2 a zadejte heslo 3-2-1-0. 
3. Vyberte parametr PA04, hodnota odpovídající vstupu 4mA(0.5V).  
4. Stiskněte tlačítko SET pro zobrazení hodnoty, hodnota začne blikat.  
5. Nastavte spodní hodnotu rozsahu čidla. 
6. Stiskněte SET pro potvrzení hodnoty a zobrazí se parametr PA20, hodnota odpovídající 

vstupu 20mA (4.5V).  
7. Nastavte horní hodnotu čidla . 
8. Pro potvrzení hodnoty opět stiskněte SET a zobrazí se další parametr. 
 
Proveďte totéž pro sondu 2, parametry FA04, FA20. 
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4. UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ  
 

 

4.1 Zobrazení  
 

Horní displej  Spodní displej Ikony 
Sání – teplota nebo tlak Výtlak – teplota nebo tlak - Činné výstupy  

- Měrné jednotky 
- Ikony alarmu nebo stavu 

4.2 Tlačítka 
SET (SET) 
Při standardním zobrazení :  Zobrazení nebo změna žádané hodnoty.  
V režimu programování : K výběru parametru a k potvrzení operace.  
V nabídce Alarm: Stisknutím na  3s se vymaže současný alarm 
  
 
o (UP).  

V režimu programování: K listování v parametrech a zvyšování jejich hodnoty.  
S vložením HOT KEY:  Spuštění režimu programování HOT KEY. 
K přístupu do nabídky INFO:  krátce stiskněte. 

 

n (DOWN)  
V režimu programování: K listování v parametrech a snižování jejich hodnoty.  
  

 Ruční restart výstup ů: Stisknutím tlačítka na 3s, znovu se zapnou výstupy zamčené 
alarmovým bezpečnostním digitálním vstupem. 

 

 MAINTEINANCE(údržba)/CLOCK(hodiny) :   
Zobrazení provozních hodin . 
Stisknutím tlačítka na 3s se zobrazí Nabídka pro údržbu. 

 

 Vstup do nabídky  Alarm  
 
KOMBINACE TLA ČÍTEK: 
o +  n  Odemknutí a zamknutí klávesnice. 
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SET + n Vstup do programování. 
SET + o Konec programování s uložením hodnot. 

4.3 Ikony 
 
LED FUNKCE VÝZNAM 

 svítí °C 

 svítí °F 
bar svítí Zobrazení bar  
PSI svítí Zobrazení PSI  
kPa svítí Zobrazení kPa 

 svítí Digitální scroll kompresor (DGS) běží 

 bliká DGS čeká na start (1HZ) nebo alarm dig. vstupu pro DGS (2Hz). 
nebo DGS ve stavu údržby (2Hz). 

 svítí Zátěž 2 zapnutá 

 bliká Zátěž 2 čeká na start (1HZ) nebo alarm dig. vstupu pro zátěž 2 (2Hz). 
nebo zátěž 2 ve stavu údržby (2Hz). 

 svítí Zátěž 3 zapnutá 

 bliká Zátěž 3 čeká na start (1HZ) nebo alarm dig. vstupu pro zátěž 3 (2Hz). 
nebo zátěž 3 ve stavu údržby (2Hz). 

 svítí Zátěž 4 zapnutá 

 bliká Zátěž 4 čeká na start (1HZ) nebo alarm dig. vstupu pro zátěž 4 (2Hz). 
nebo zátěž 4 ve stavu údržby (2Hz). 

 svítí Zátěž 6 zapnutá 

 bliká Zátěž 6 čeká na start (1HZ) nebo alarm dig. vstupu pro zátěž 6 (2Hz). 
nebo zátěž 6 ve stavu údržby (2Hz). 

 svítí Ventil dig. scroll kompresoru je v činnosti 

  svítí Nabídka údržby je otevřena 

  bliká Jedna nebo více zátěží bylo odstaveno pro údržbu  

LP svítí Alarm nízkého tlaku z tlak. spínače 
HP svítí Alarm vysokého tlaku z tlak. spínače 

 svítí Aktivní alarm 

 svítí Všechny zaznamenané alarmy byly kvitovány. 

 bliká Nový alarm 
 

5. ZOBRAZENÍ A ZMĚNA ŽÁDANÉ HODNOTY  

5.1 Zobrazení žádané hodnoty  kompresor ů a/nebo ventilátor ů 
Pokud rehulátor řídí kompresory i ventilátory, obě  2 žádané hodoty se zobrazují postupně, jinak se 
zobrazí pouze žádaná hodnota činné sekce. 
 
1) Krátce stiskněte tlačítko SET; 
2) Spodní displej zobrazí “SEtC ”(ž. h. pro kompresory) , horní displej zobrazí číselnou hodnotu. 
3) Pro žádanou hodnotu ventilátorů stiskněte opět krátce tlačítko SET. 
4) Spodní displej zobrazí“SEtF” , horní displej zobrazí číselnou hodnotu.  
Ukončení: opět stiskněte krátce tlačítko SET nebo vyčkejte 30 sekund bez stisku tlačítka. 
 
 
 
 



 

XC645CX_v10_quick                                    XC645C X                           8/19  

 

 

5.2 Změna žádané hodnoty  kompresor ů a/nebo ventilátor ů 
 
******VAROVÁNÍ: p řed prvotním nastavením žádané hodnoty zkontrolujte,  a pokud je to 
nutné, zm ěňte typ chladiva (parametr FtyP) a výchozí m ěrné jednotky (par. dEU) pro 
kompresory a ventilátory ********** 
 
PŘEDCHOZÍ ČINNOST 
1. Nastavte typ používaný typ chladiva - parametr F tyP (viz 6.1)  
2. Nastavte m ěrné jednotky (par.dEU ). 
3. Zkontrolujte a v p řípadě nutnosti zm ěňte limity pro žádané hodnoty (par. LSE a HSE). 
 
POSTUP 
1. Stiskněte tlačítko SET na více než  2 sekundy; 
2. Spodní displej zobrazí “SEtC” label, horní zobrazí hodnotu, která bliká. 
3. Pro změnu hodnoty použijte tlačítek o nebo n během 30 s. 
4. Pro uložení nové hodnoty do paměti a přechod k žádané hodně ventilátorů stiskněte krátce 

tlačítko SET. 
5. Spodní displej zobrazí“SEtF” , horní zobrazí hodnotu, která bliká  
6. Pro změnu hodnoty použijte tlačítek o nebo n během 30 s. 
 
Ukončení: opět stiskněte krátce tlačítko SET nebo vyčkejte 30 sekund bez stisku tlačítka. 
 

6. NABÍDKA INFO 
Regulátor může zobrazit některé informace přímo z hlavní nabídky.  
Nabídka INFO je přístupná z normálního zobrazení po krátkém stisku tlačítka UP (o ): 
 
Zde je seznam informací, které se mohou zobrazit:  
POZN: tyto informace se zobrazí pouze, jsou-li dané  funkce v činnosti   

 

• P3: hodnota sondy P3. Zobrazí se pouze při existenci 3. čidla (parametr P3c = 10 
nebo 86)  

• LInJ : stav výstupu pro vstřik (“On” – “OFF”)  
Zobrazí se pouze nastavení jednoho relé oA2 ÷oA6 jako “Lin”. 

• SEtd : Dynamická žádaná hodnota.  
Zobrazí se pouze , je-li v činnosti dynamická žádaná hodnota ( par. dSEP ≠ nP) 

• dStO : procento PWM výstupu (výstup s puslní šířkovou modulací) pro řízení ventilu 
digitálního scroll kompresoru. 

• dSFr : hodnota teploty nebo tlaku, pokud je v činnosti regulační filtr digitálního scroll 
kompresoru v činnosti (par. dFE=YES). Funkce “Regulační filtr” počítá průměrnou 
hodnotu tlaku / teploty během PWM cyklu a používá tuto hodnotu pro regulační 
algoritmus. 

• AOO: Procento analogového výstupu (4-20mA nebo 0-10V).    
Tato informace je k dispozici vždy.  

 
UKONČENÍ:  stiskněte současně tlačítka SET+UP. 
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7. PROGRAMOVÁNÍ PARAMETR Ů 

7.1 Vstup do seznamu parametr ů úrovn ě “Pr1” 
 
Pro vstup do seznamu parametrů  “Pr1” ( běžné parametry pro uživatele ) postupujte takto:  
 
1. Současně stiskněte tlačítka SET a DOWN na 3 sekundy. 
2. Regulátor zobrazí název prvního parametru na spodním displeji a jeho hodnotu na horním displeji. 
3. Stiskněte tlačítko “SET” : hodnota parametru začne blikat. 
4. Tlačítky “UP” nebo “DOWN” změňte hodnotu. 
5. Stiskněte “SET” pro uložení nové hodnoty, tím se přesunete k zobrazení dalšího parametru. 
 

UKONČENÍ:  stiskněte současně tlačítka SET+UP nebo vyčkejte 30s bez stisku tlačítka. 

 

POZN: nová hodnota se uloží, i když se procedura ukončí čekáním bez stisku tlačítka. 

 

7.2 Vstup do seznamu parametr ů úrovn ě“Pr2” 
Pro vstup do seznamu parametrů “Pr2” (servisní úroveň)  je chráněn heslem.  

 
Heslo je  3210 

 
Pro vstup do seznamu parametrů “Pr2”: 
1. Vstupte do úrovně “Pr1”. 
2. Zvolte parametr “Pr2” a stiskněte tlačítko “SET” .  
3. Zobrazí  se blikající hodnota “0 ---”.  
4. Tlačítkyo nebo n zadejte první číslici hesla a potvrďte stiskem tlačítka  “SET”. 
5. Opakujte body 2 a 3 pro ostatní číslice. 
 
POZN: Každý parametr v  v “Pr2” lze vyjmout nebo přidat do “Pr1” (uživatelská úroveň) stiskem 
“SET”  + n. Když je parametr obsažen i v “Pr1” , desetinná tečka na spodním displeji svítí. 
 

7.3 Změna hodnoty parametru 
1. Vstupte do programovacího režimu (viz 10.1 nebo 10.2). 
2. Tlačítkyo nebo n zvolte příslušný parametr. 
3. Stiskněte tlačítko “SET” a hodnota parametru začne blikat. 
4. Tlačítkyo nebo n změňte hodnotu. 
5. Stiskněte “SET” pro uložení nové hodnoty, tím se přesunete k zobrazení dalšího parametru. 
 
UKONČENÍ:  stiskněte současně tlačítka SET+UP nebo vyčkejte 15 s bez stisku tlačítka. 
 
POZN: nová hodnota se uloží, i když se procedura ukončí čekáním bez stisku tlačítka. 

8. BLOKOVÁNÍ VÝSTUPU 
Zablokovat činnost výstupu během údržby znamená vyloučit ho z regulace.  

8.1 Zablokování výstupu b ěhem údržby. 
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1. Stiskněte tlačítko MAINTENANCE/CLOCK ( ) na 3 sekundy . 
2. LED kontrolka  1. výstupu svítí, spodní displej ukazuje “StA” , zatímco horní displej  ukazuje 

“On” , pokud je výstup zahrnut do regulace, nebo “oFF”  , pokud je výstup vyloučen 
z regulace.    
U kompresoru s více kroky svítí všechny LED kontrolky vztažené k jednomu kompresoru a 
ventilu. 

3. Zvolte výstup tlačítky UP  nebo DOWN. 
4. Pro změnu stavu výstupu : stiskněte tlačítko SET, stav výstupu začne blikat, potom tlačítky 

UP  nebo DOWN změňte stav z “On” na “OFF” nebo obráceně. 
5. Stiskněte tlačítko SET pro potvrzení stavu a přechod k dalšímu výstupu. 
 

UKONČENÍ: stiskněte tlačítko  nebo vyčkejte 30 sekund bez stisku tlačítka 
 

8.2 Signalizace blokovaného výstupu pro údržbu 
Pokud je výstup zablokován, jeho LED kontrolka bliká (2 Hz) 
 

8.3 Regulace p ři některých blokovaných výstupech 
Pokud jsou některé výstupu blokovány, nezúčastní se regulace, takže regulace pokračuje 
s ostatními výstupy.  
 

9. PROVOZNÍ HODINY ZÁTĚŽÍ 

9.1 Zobrazení provozních hodin zát ěže 
Regulátor ukládá provozní hodiny každé zátěže. 
 
Pro zobrazení, jak dlouho výstup již pracuje, postupujte takto:  

1. Krátce stiskn ěte tlačítko  “MAINTENANCE/CLOCK ( )” .  
2. LED kontrolka  1. výstupu svítí, horní displej ukazuje “HUr” , zatímco  spodní displej  

ukazuje provozní hodiny  1 . výstupu. 
3. Pro zobrazení provozních hodin další zátěže, stiskněte tlačítko UP . 
 

UKONČENÍ: stiskněte tlačítko  nebo vyčkejte 30 sekund bez stisku tlačítka 
 

9.2 Vynulování provozních hodin zát ěže 
1. Zobrazte provozní hodiny dle postupu v předchozím odstavci. 
2. Zvolte zátěž tlačítkem UP. 
3. Stiskněte tlačítko SET (ihned se na spodním displeji zobrazí rSt ). 
4. Držte stisknuté tlačítko po několik sekund , až “rSt” začne blikat a na spodní displeji se objeví  

nula. 
 

UKONČENÍ: stiskněte tlačítko  nebo vyčkejte 30 sekund bez stisku tlačítka 
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POZN.: pokud se tla čítko  SET pustí během 2 sekund, regulátor se vrátí k zobrazení provozních 
hodin zvolené zátěže a nulování neproběhne. 
 

10. NABÍDKA ALARM 
Regulátor uchovává posledních  20 alarmů současně s dobou jejich trvání. 
Kódy alarmů jsou uvedeny v kap.Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

10.1 Zobrazení alarm ů 
 

1. Stiskněte tlačítko  Alarm .  
2. Kód posledního  alarmu, který se udál, se zobrazí na horním displeji, spodní displeji zobrazí 

jeho počet . 
3. Stiskněte tlačítko  o  a zobrazí se další alarm v pořadí od posledního k prvnímu. 
4. Pro zobrazení trvání  alarmu stiskněte tlačítko SET . 
5. Přecho k následujícímu alarmu lze vyvolat stiskem tlačítek o nebo SET . 
 
Vymazání alarm ů 
1.  Vstupte do nabídky Alarm. 
2.  K vymazání alarmů stiskněte tlačítko “SET” na tak dlouho, až se na spodním displeji zobrazí 

“rSt”   
POZN.: aktuální alarmy nelze smazat.  

3.  Pro smazání celého seznamu alarmů držte tlačítko “SET” stisknuté po dobu 10s.  

11. UZAMČENÍ KLÁVESNICE 

11.1 Uzamčení klávesnice 
1. Stiskněte a držte současně tlačítka o a n  na více než 3 sekundy. 
2. Zobrazí se nápis “POF” a klávesnice je uzamčena. To znamená, že je možné pouze zobrazit 

žádanou hodnotu nebo vstoupit do nabídky HACCP. 
 

11.2 Odemčení klávesnice 
Opět stiskněte a držte současně tlačítka o a n  na více než 3 sekundy, až se na displeji objeví 
hlášení “POn” . Klávesnice je pak plně funkční. 

12. POUŽITÍ PROGRAMOVACÍHO KLÍČE “HOT KEY “ 

12.1 Jak naprogramovat klí č “hot key” z p řístroje (p řenos) 
1. Naprogramujte přístroj tlačítky. 
2. Když je přístroj zapnut, zasuňte programovací klíč “Hot key ” a stiskněte tlačítko �; zobrazí se 

hlášení  "uPL" a rozbliká se “End” . 
3. Stiskněte tlačítko “SET”  a hlášení “End” přestane blikat. 
4. Vypněte přístroj, odstraňte programovací klíč “Hot Key” a přístroj znovu zapněte. 
Pozn : Pří nesprávném naprogramování a přenosu dat se zobrazí hlášení "Err ". V tomto případě 
stiskněte znovu tlačítko � pro restartování a znovu naprogramování “Hot key ”. Operace v tomto 
odstavci opakujte. 
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12.2 Jak programovat p řístroj pomocí “hot key” (zavád ění) 
1. Přístroj vypněte. 
2. Zasuňte naprogramovaný “Hot Key” do konektoru 5 PIN a přístroj zapněte. 
3. Zavedení parametrů z “Hot Key” do paměti přístroje se provede automaticky; zobrazí se 

hlášení  "doL" a rozbliká se “End” . 
4. Po 10 sekundách se přístroj restartuje a začne pracovat s novými parametry.  
5. Vyjměte programovací klíč “Hot Key”. . 
Pozn : Pří nesprávném naprogramování a přenosu dat se zobrazí hlášení "Err ". V tomto případě 
přístroj vypněte a pokuste se o znovu naprogramování, nebo vyjměte “Hot key ” a oparece v tomto 
odstavci opakujte 
 

13. SEZNAM PARAMETRŮ 

13.1 Dimenzování za řízení a typu regulace 
 XC645CX je přednastaven při řízení digitálního scroll kompresoru. 
Relé na svorkách 15-17 je nastaveno pro řízení digitálního scroll kompresoru, zatímco triakový 
výstup 17-19 řídí jeho solenoidový ventil. 
Konfirgurace výstup ů 2 3 4 6 : oA2 (svorky 16-17), oA3 (svorky 17-18), oA4 (svorky 17-20), 
oA6 (svorky 21-22)  : pomocí následujících parametrů se může nadimenzovat zařízení podle počtu 
a typů kompresorů a /nebo ventilátorů a počtu kroků každého z nich. 

Každé relé podle konfirgurace parametrů oA(i) může pracovat jako: 
- Kompressor : oAi = cPr,  
- Krok kompresoru (prakticky výkonový stupe ň - ventil): oAi = StP 
- Ventilátor:  oAi = FAn 
- Alarm:  oAi = ALr 
- Vstřikování chladiva:  oAi = Lin 
- Invertor pro ventilátor kondenzátoru:  oAi = InF 
- Nepoužito:  oAi = nu 

POZN: v nabídce se objevují i hodnoty “dGs” a “dGSt ” . Ty se nesm ějí použít.  
  
Podle konfigurace oA2, oA3, oA4, oA6  se mohou definovat 2 typy zařízení: 
 Jednotka pouze s kompresory: všechny par. oAi  jsou různé od FAn 
 Jednotka s kompresory a ventilátory:  oAi  obsahují  FAn a CPr. 
 
POZN: KOMPRESOR S KROKY: výstup kompresoru musí být  před výstupem pro krok.   
Např. Kompresor s 1 krokem: oA2 = cPr, oA3= StP.  
 
Pokud se nastaví jeden z parametr ů oAi jako krok bez p ředchozího oAi jako cPr, 

signalizuje se alarm konfigurace “CStP”. 
 
 
PŘÍKLAD KONFIGURACE ZA ŘÍZENÍ: 
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Zařízení s  2 kompresory (1 z 
nich je digitální) a 2 
ventilátory:  
oA2 = CPr,  
oA3 = FAn,  
oA4 = FAn,  
 

 
Zařízení s  4 kompresory bez 
ventilátor ů:  
oA2 = CPr,  
oA3 = CPr,  
oA4 = CPr,  
 

 
Zařízení s  1 kompresorem a 
3 ventilátory:  
oA2 = FAn 
oA3 = FAn,  
oA4 = FAn,  

 
 

FtyP:  Typ chladiva : nastavuje typ použitého chladiva: r22 = R22;  r404=  R404A; 410 = 
r410;  507=  R507; 134=134; r717=r717 (čpavek); co2 = CO2 (kysličník uhličitý) 

rTy :  Typ  regulace (viz kap. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.):  
db  = neutrálníl zóna,- nastavte tento druh regulace pro digitální scroll .  
Pb = pásmo proporcionality. 

rot  Aktivace: po řadí spínání  
 YES = rotace: tento algoritmus rozděluje pracovní čas mezi různé zátěže , aby se vyrovnaly 

jejich provozní hodiny. 
 no  = pevné pořadí: kompresory se zapínjí a vypínají v pevném pořadí: první, druhý  atd.  
 POZN: Digitální scroll kompresor  se vždy zapíná první a vypíná poslední. V každém 

případě, pokud je vypnut z důvodu bezpečnostního času, běží jiný kompresor, aby udržel 
tlak v regulačním pásmu.  
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13.2 Konfigurace vstup ů sond 
Sondy lze použít různým způsobem podle vlastností zařízení, jak je dále popsáno:  

13.2.1 Konfigurace sondy na sání 
P1c: Nastavení sondy sání (sonda 1):  

nP = nepoužita: takto nenastavujte;   
Cur = 4 ÷ 20 mA tlakový snímač; použijte svorky 6(+), 5 (in); 10 (gnd) , pokud existuje  
tEn =  0.5÷4.5V raciometrický snímač tlaku; použijte svorky 4(+), 5 (in); 10 (gnd) 
ntc =  čdlo teploty NTC 10K;  použijte svorky 4- 5 

PA04:   Nastavení  zobrazení sondy 1 pro za čátek rozsahu (pouze pokud P1c=Cur nebo tEn). 
Zobrazení hodnoty čidla při signálu  4mA nebo 0.5V , ze sondy na sání ( v mezích -1.0 ÷ 
PA20bar; -15÷PA20PSI; -100 ÷ PA20KPA)  

 Např. snímač rel. tlaku PP11 , rozsah -0.5÷11.0 bar. PA04=-0.5; PA20=11.0  
 snímač rel. tlaku PP30 , rozsah: 0÷30bar.  PA04=0.0; PA20=30.0. 
PA20:  Nastavení  zobrazení sondy 1 pro konec rozsahu Zobrazení hodnoty čidla při signálu  

20mA nebo 4.5V ze sondy na sání ( v mezích PA04 ÷ 51.0BAR; PA04 ÷ 750PSI; PA04 ÷ 
5100KPA). 

CAL :  Kalibrace sondy 1: - rozsah závisí na parametru dEU: 
dEU=bar nebo °C: -12.0÷12.0;  
dEU=PSI nebo °F: -20÷20;  
dEU=kPA:   -120÷120; 

13.2.2 Konfigurace sondy na výtlaku 
FPb nastavení sondy výtlaku 
 P1 = nepoužita  
 P2 = Sonda 2 
P2c:  Nastavení  zobrazení sondy výtlaku (sondy 2):  

nP = nepoužita:   
Cur = 4 ÷ 20 mA tlakový snímač; použijte svorky 6(+), 7 (in); 10 (gnd) 
tEn =  0.5÷4.5V raciometrický snímač tlaku; použijte svorky 4(+), 7 (in); 10 (gnd) 
ntc =  čdlo teploty NTC 10K;  použijte svorky 4- 7 

FA04:   Nastavení  zobrazení sondy 2 pro za čátek rozsahu (použito pouze pokud Pbc2=Cur 
nebo tEn). 4mA nebo 0.5V ze sondy na výtlaku  
(v mezích -1.0 ÷ FA20bar; -15÷FA20PSI; -100 ÷ FA20KPA)  

FA20:  Nastavení  zobrazení sondy 2 pro konec rozsahu Zobrazení hodnoty čidla při signálu 
20mA or 4.5V ze sondy na výtlaku (v mezích FA04 ÷ 51.0BAR; FA04 ÷ 750PSI; FA04 ÷ 
5100KPA)  

FCAL :  Kalibrace sondy 2 - rozsah závisí na parametru dEU: 
dEU=bar nebo °C: -12.0÷12.0;  
dEU=PSI nebo °F: -20÷20;  
dEU=kPA:  -120÷120; 

13.2.3 Konfigurace sondy 3 
P3c:  nastavení sondy 3 : 

nP = nepoužita   
10 = NTC 10K 
86 = NTC 86K 

O3:  Kalibrace sondy 3 - rozsah závisí na parametru dEU: 
dEU=bar nebo °C: -12.0÷12.0;  
dEU=PSI nebo °F: -20÷20;  
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13.3 Konfigurace ostatních výstup ů 
i2F Funkce konfigurovatelného digitálního vstupu (svorky 27-28): 

id5 = nenastavujte  
id6 = Bezpečnostní dig. vstup pro zátěž 6 
LP = nenastavujte  
HP = nenastavujte  
ES = Energeticky úsporný režim;  
oFF = vypnutí přístroje;  
LL =  alarm hladiny tekutiny 

i1P  Nepoužito  
i2P Polarita vstupu i2F : (svorky 27-28) 

oP: digitální vstup se aktivuje otevřením kontaktu;  
CL: digitální vstup se aktivuje sepnutím kontaktu. 

i3P:  Polarita spína če nízkého tlaku (svorky 9-10) 
 oP =alarm při rozepnutém kontaktu; cL= alarm při sepnutém kontaktu 
i4P:  Polarita spína če vysokého tlaku (svorky 25-26) 
 oP =alarm při rozepnutém kontaktu; cL= alarm při sepnutém kontaktu 
did i2F Zpožd ění digitálního vstupu : (pouze, je-li i2F=LL) 0÷255min  
ALIP:  id1, id2, id3, id4 polarita bezpe čnostních vstup ů pro kompresory a ventiátory:  

oP: digitální vstup se aktivuje otevřením kontaktu;  
CL: digitální vstup se aktivuje sepnutím kontaktu. 

ALMr  Ru ční reset alarm ů pro kompresory a ventilátory. 
 no = automatická náprava alarmu: regulace se obnoví , když se příslušný digitální vstup 

deaktivuje; yES = nutnost ručního resetu alarmů -viz Chyba! Nenalezen zdroj odkaz ů.  
 
 

13.4 Displej a m ěrné jednotky  
Měrné jednotky uvedených teploty a tlaku závisejí na parametrech dEU, CF and PMu. 
 
POZN: Tregulátor automaticky přepočítá žádané hodnoty a parametry vztažené k tlaku/teplotě , 
pokud se změní parametr dEU. V každém případě zkontrolujte parametry vztažené k tlaku nebo 
teplotě po změně dEU.  
 
dEU: Volba typu m ěrné jenotky: tlak nebo teplota 

dEU = tMP: parametry vztažené k tlaku/teplotě budou vyjádřeny v jednotkách teploty dle 
parametru CF (°C nebo °F) 
dEU = PrS:  parametry vztažené k tlaku/teplotě budou vyjádřeny v jednotkách tlaku dle 
parametru PMU (bar, PSI nebo KPA) 

CF Měrné = jednotky teploty: použije se pouze při dEU = tMP 
 °C = st. Celsia 
 °F = st. Fahrenheita  
PMU Measurement unit for pressure: použije se pouze při dEU = PrS 
 bar = bar 

PSI = PSI 
PA = kPA   

rES  Rozlišení pro °C a bar  (in = celá čísla –integer ; dE= desetinné zobrazení) 
dFE Tlakový filtr: YES = použit; no = nepoužit; Tento filtr počítá průměrnou hodnotu tlaku 

během posleního cyklu a bere ji v úvahu pro regulaci. 
dEU1 Výchozí nastavení pro horní displej: PrS = tlak; tPr= teplota 
dEU2 Výchozí nastavení pro spodní displej:  PrS= tlak; tPr= teplota 
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13.5 Regulace kompresor ů 
Pbd : Pásmo  proporcionality nebo ší řka neutrální zóny  (0.1÷5.0bar/0.5÷30°C nebo 

1÷150PSI/1÷50°F) Pásmo (nebo zóna) je symetricky umístěno kolem žádané hodnoty  , 
s mezními hodnotami: set-Pbd/2 ÷ set+Pbd/2. Používá se jako pásmo proporcionality pro PI 
algoritmus. 
Uvádí se ve fyzikálních jednotkách, které závisejí na parametrech dEU, CF, PMU par.  

rS Posun (offset) pásma proporcionality:  umožňuje posunout pásmo propiorcionality (pro 
PI regulaci). Při rS=0 leží pásmo mezi Set-Pbd/2 ÷ Set+Pbd/2; 

inC Integra ční čas:  (0 ÷ 999s) Integrační čas PI regulace 
SUt Doba startu : Ventil digital scroll komp. Se spustí na dobu Sut, když kompresor startuje  

(0÷3s) 
tdS Doba cyklu - digital scroll k. : (10÷40s) nastavuje dobu cyklu modulačního signálu pro 

ventil dig. scroll komp.(DGS) . 
PM DGS - minimální výkon  (10÷PMA): minimální výkon v % z celkového výkonu povolený pro 

DGS signál. 
PMA DGS - maximální výkon  (PM÷100) maximální výkon v % z celkového výkonu povolený pro 

DGS signál. 
ton DGS na maximu PMA výkonu p řed startem nové zát ěže (0÷255s) 
toF DGS na minimu PM výkonu p řed vypnutím zát ěže (0÷255s) 
MinP Minimální povolený DGS výkon pro monitoring sp rávného mazání (0÷100%; při 0 

funkce vyloučena) Pokud dig. scroll kompresorIf pracuje po dobu tMIn při výkonu (v %) 
rovném nebo menším než MinP, pak se nuceně zapne 100% výkon po dobu tMAS, aby se 
docílilo spávné mazání.  

tMin Maximální doba funkce na výkon DGS nižší než M inP, než začne pracovat na plný 
výkon (PMA)   (1÷255min) 

tMAS Doba funkce  DGS na maximum výkonu (PMA) pro o bnovu správného mazání 
(1÷255min) 

ESC  Žádaná hodnota pro energeticky úsporný režim k ompresor ů: (-20÷20bar; -50÷50°C) 
Tato hodnota se přičte k žádané hodnotě pro kompresor.   

onon :  Minimální doba mezi 2 následnými zapnutími stejného  kompresoru  (0÷255 min). 
oFon : Minimální doba mezi vypnutím kompresoru a jeho op ětovným zapnutím . (0÷255min). 

 Pozn: obvykle je onon vyšší než oFon. 
don :  Prodleva mezi zapnutím 2 r ůzných kompresor ů  (0÷99.5min; po 10s). 
doF:   Prodleva mezi vypnutím 2 r ůzných kompresor ů (0÷99.5 min; po 10s) 
donF:  Minimální doba zapnutí stupn ě (0÷99.5 min; po 10s) 
MAon Maximální doba zapnutí kompresoru  (0 ÷ 24 h; při 0 je fuknce vypnuta.) Pokud  

kompresor běží po dobu MAon, vypne se a znovu zapne po době oFon. 
FdLy : Prodleva  “don” použita i p ři prvním požadavku na zapnutí.  Pokud se použije, 

spouštění kroku se provede s prodlevou “don”  po požadavku na zapnutí. (no  = “don” se 
nepoužije;    yES=”don” se použije) 

FdLF   Prodleva “doF” použita i p ři prvním požadavku na vypnutí . Pokud se použije, k vypnutí 
kroku dojde s prodlevou “doF” po požadavku na provedení. (no  = “doF” se nepoužije;    
yES=”doF” se použije) 

odo :  Prodleva regulace po zapnutí regulátoru:  (0÷255s) Po zapnutí přístroje se regulace 
spustí s tímto zpožděním. 

LSE:  Minimum žádané hodnoty : (měrné jednotky dle par dEU). Minimum, které smí obsluha 
nastavit jako žádanou hodnotu – prevence nesprávných hodnot.  

HSE:  Maximum žádané hodnoty : (měrné jednotky dle par dEU). Maximum, které smí obsluha 
nastavit jako žádanou hodnotu – prevence nesprávných hodnot. 

13.6 Termostat vst řiku chladiva 
Lit : Žádaná hodnota ( °C) pro termostat vst řiku chladiva (0 ÷ 150°C) Referenční je sonda 

P3, relé termostatu musí být konfigurováno jako oAi = Lin.  



 

XC645CX_v10_quick                                    XC645C X                           17/19  

 

Lid : Hystereze  pro termostat vst řiku chladiva (0.1 ÷ 10.0) Referenční je opět sonda P3 

13.7 Regulace ventilátor ů 
Pb Šířka pásma  proporcionality  (00.10÷5.00bar/0.5÷30°C nebo 1÷80PSI/1÷50°F).  
 Nastavte nejprve par. dEU a žádanou hodnotu pro ve ntilátory p řed nastavením 

tohoto parametru. Pásmo je symetricky umístěno kolem žádané hodnoty, s mezními 
hodnotami: SETF+Pb/2 ÷ SETF -Pb/2. Měrné jednotky dle parametru dEU.  

ESF  Žádaná hodnota pro energeticky úsporný režim v entilátor ů: (-20÷20bar; -50÷50°C) 
Tato hodnota se přičte k žádané hodnotě pro ventilátor.   

Fon :  Prodleva mezi zapnutím 2 r ůzných ventilátor ů (0÷255sec). 
FoF:   Prodleva mezi vypnutím 2 r ůzných ventilátor ů (0÷255 sec) 
LSF:  Minimum žádané hodnoty pro ventilátory : (měrné jednotky dle par dEU). It sets the 

minimum value that can be used for the set point, to prevent the end user from setting 
incorrect values.  

HSF:  Maximum žádané hodnoty pro ventilátory : (měrné jednotky dle par dEU). It sets the 
maximum acceptable value for set point. 

13.8 Alarmy – sekce kompresoru 
PAo:  Vylou čení alarmu po zapnutí.  Doba po zapnutí přístroje, kdy se nesignalizuje alarm od 

sondy. (0÷255 min). Během této doby, když je tlak mimo rozsah, všechny 
kompresory b ěží. 

LAL :  Alarm nízkého tlaku (teploty) – sekce kompresor ů: měrné jednotky dle par. dEU : 
(PA04 ÷ HAL bar; -50.0÷HAL °C; PA04÷HAL PSI; -58÷HA L °F) Je nezávislý na žádané 
hodnot ě. Alarm A03C se vyhlásí při dosažení hodnoty LAL (případně se zpožděním po 
době tAo  ). 

HAL :  Alarm vysokého tlaku (teploty) – sekce kompresor ů: měrné jednotky dle par. dEU : 
(LAL ÷ PA20 bar; LAL÷150.0 °C; LAL÷PA20 PSI; LAL÷302 °F). Je nezávislý na žádané 
hodnot ě. Alarm A04C se vyhlásí při dosažení hodnoty HAL, (případně se zpožděním po 
době tAo  ). 

tAo :  Zpoždění pro alarmy nízkého  a vysokého tlaku (teploty) –  sekce kompresor ů: 
(0÷255 min) Doba mezi detekcí alarmu a jeho signalizací. 

ELP Mez pro elektronický tlakový vypína č: (-50°C÷SETC; -58°F÷SETC; PA04÷SETC); 
Hodnota tlaku / teploty, při které se všechny kompresory vypnou. Měla by se nasatvit několik 
jednotek nad hodnotu mechanického vypínače, aby se zamezilo sepnutí mechanické 
nízkotlaké ochrany.  

SEr:  Požadavek na údržbu:  (1÷9990 hod, po 10h) počet provozních hodin, po jejichž dosažení 
se generuje požadavek “A14”  - výzva pro údržbu.  

PEn:  Počet sepnutí tlak. spína če pro nízký tlak:  (0÷15). Pokud se aktivuje spínač nízkého 
tlaku PEn - krát v intervalu PEI, regulátor se uzamkne. Je možné  pouze ru ční odemknutí 
. Viz také tabulku alarmů v odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkaz ů.. Pokaždé, když se 
sepne spínač nízkého tlaku, se všechny kompresory vypnou.  

PEI:  Doba pro aktivaci tlak. spína če (0÷15 min) Interval k parametru PEn, pro počítání 
aktivace spínače nízkého tlaku.  

SPr:   Počet krok ů v chodu p ři poruše sondy.  (0÷#počet kompresorů). 
 

13.9 Alarmy – sekce DLT 
dtL DGS alarm teploty výtla čného potrubí (alarm je vždy vztažen k hodnotě na sondě P3) 

(0÷180°C; 32÷356°F). Používá–li se sonda 3 k detekci teploty výtlačného potrubí  dig. scroll 
kompresoru, kompresor se vypne při dosažení této meze. 

dLd Zpožd ění alarmu teploty výtla čného potrubí (alarm je vždy vztažen k hodnotě na sondě 
P3) (0÷15min) doba od detekce alarmových podmínek do akce 
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dLH Hystereze alarmu teploty výtla čného potrubí (alarm je vždy vztažen k hodnotě na 
sondě P3) (0.1÷25.5°C; 1÷50°F) 

 

13.10 Alarmy – sekce ventilátor ů 
LAF :  Alarm nízkého tlaku (teploty)  – sekce ventilátor ů:  měrné jednotky dle par. dEU : 

(FA04 ÷ HAF bar; -50.0÷HAF °C; FA04÷HAF PSI; -58÷HA F °F) Je nezávislý na žádané 
hodnot ě. Alarm LA2 se vyhlásí při dosažení hodnoty LAF (případně se zpožděním po 
době AFd  ). 

HAF:  Alarm vysokého tlaku (teploty) – sekce ventilátor ů: měrné jednotky dle par. dEU : 
(LAF÷FA20 bar; LAF÷150.0 °C; LAF÷FA20 PSI; LAF÷302 °F). Je nezávislý na žádané 
hodnot ě. Alarm HA2 se vyhlásí při dosažení hodnoty HAF, (případně se zpožděním po 
době AFd  ). 

AFd :  Zpoždění pro alarmy nízkého  a vysokého tlaku (teploty) –  sekce ventilátor ů: (0÷255 
min) Doba mezi detekcí alarmu a jeho signalizací. 

HFC Vypnutí kompresor ů při alarmu vysokého tlaku (teploty) ventilátor ů 
 no  =  kompresory nejsou ovlivněny tímto alarmem 

yES = kompresory se vypnou v případě alarmu vysokého tlaku (teploty) ventilátorů 
dHF Interval mezi 2 vypnutími kompresor ů v případě alarmu vysokého tlaku (teploty) 

ventilátor ů (0 ÷ 255 sec) 
PnF:  Počet sepnutí tlak. spína če pro vysoký tlak-sekce ventilátor ů: (0÷15 , při 0 je funkce 

vyřazena z činnosti)  Pokud se aktivuje spínač vysokého tlaku  PnF - krát v intervalu PiF, 
regulátor se uzamkne. Je možné  pouze ru ční odemknutí . Viz také tabulku alarmů v odst 
Chyba! Nenalezen zdroj odkaz ů.. Pokaždé, když se sepne tento tlakový spínač, se 
všechny kompresory i ventilátory vypnou.  

PiF:  Doba pro aktivaci tlak. spína če – sekce ventilátor ů (1÷15 min) Interval k parametru 
PnF, pro počítání aktivace spínače nvysokého tlaku.  

FPr   Počet ventilátor ů v chodu p ři poruše sondy . (0÷#počet ventilátorů). 

13.11 Dynamická žádaná hodnota pro ventilátor 
dSEP  Výběr sondy pro dynamickou žádanou hodnotu 

nP = bez sondy: funkce je zrušena;   
P1= sonda P1  
P2= sonda P2 
P3= sonda P3 

dSES  Externí teplota pro start regulace dle dynami cké ž.h.  (-50÷150°C; -58÷302 °F) 
dSEb  Pásmo externí teploty pro start regulace dle dynamické ž.h.  (-50.0 ÷ 50.0°C; -90 ÷ 

90°F) 
dSEd  Hystereze dynamické žádané hodonoty: ( -20.0÷20.0°C; -50.0÷50.0PSI; -300÷300°F) 

Fan 1
Set point

AUX
Temperature

SETF+dSEd

dSES+dSEb dSES

SEtF
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13.12 Analogový výstup (voliteln ě) 
AoC Nastavení analogového výstupu 
 tEn = 0÷10V  
 cUr = 4-20mA 
AOP  Sonda vztažená k analogovému výstupu: 

nP = bez sondy;  
P1= sonda P1;  
P2= sonda P2 
P3= sonda P3 

LAO  Začátek rozsahu pro analogový výstup: je to teplota (tlak) detekovaný sondou dle AOP, 
které se přiřadí hodnota výstupního signálu na začátku rozsahu, tj. 4mA nebo 0V: 
(0.0÷51.0bar; -50.0÷150.0°C) 

UAO Konec rozsahu pro analogový výstup: je to teplota (tlak) detekovaný sondou dle AOP, 
které se přiřadí hodnota výstupního signálu na konci rozsahu, tj. 20mA nebo 10V: 
(0.0÷51.0bar; -50.0÷150.0°C) 

AOM  Minimum hodnoty pro analogový výstup ( 4 ÷ 20mA) 
AOt  Ččas maximální hodnoty analogovégo výstupu po spušt ění přístroje ( 0÷15s) 
SAO  Procento analogového výstupu v p řípadě poruchy sondy:  (0 ÷ 100%) 

13.13 Ostatní 
tbA  Vypnutí alarmového relé:  stiskem libovolného tlačítka . no= alarm. Relé zůstává 

zapnuté; yES= alarm. Relé se vypne. 
OAP Polarita alarm. relé:  cL= sepnuté při aktivaci; oP= rozepnuté při aktivaci 
oFF  Vypnutí/zapnutí p řístroje z klávesnice: (no  = nepoužito; yES= aktivováno) Dovoluje 

vypnout/zapnout přístroj stiskem tlačítka SET na více než 4s. 
Adr :  Sériová adresa   (1 –247)  používá se pro monitorovací systém. 
Ptb Tabulka parametr ů: pouze  ke čtení – nenastavuje se. 
rEL Verze softwaru:  pouze  ke čtení – nenastavuje se.  


