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1. ALGEMENE WAARSCHUWING 

1.1  VOORALEER U DEZE HANDLEIDING GEBRUIKT 

 Deze handleiding wordt, voor later gebruik, het best dicht bij de regelaar bewaard. 

 De regelaar mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan hieronder beschreven. Het 
toestel mag niet als veiligheidstoestel worden gebruikt. 

 Controleer het toepassingsbereik alvorens verder te gaan. 

1.2  VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN 

 Controleer of de voedingsspanning correct is vooraleer het toestel aan te sluiten. 

 Stel het toestel niet bloot aan water of vocht, gebruik de regelaar enkel binnen het aangegeven 
toepassingsbereik en vermijdt plotselinge temperatuursveranderingen bij hoge vochtigheid om 
condensvorming te voorkomen. 

 Waarschuwing: verwijder alle elektrische verbindingen voor u onderhoudswerkzaamheden op het 
toestel uitvoert. 

 Het toestel mag nooit geopend worden. Indien dit toch zou gebeuren vervalt de garantie 
onmiddellijk. 

 In het geval het toestel defect raakt, kunt u het opsturen naar uw verdeler met de vermelding van 
de aard van het defect, de datum van ingebruiksstelling en de datum van de vaststelling van het 
defect. 

 Respecteer de maximale toegelaten stromen door de relais van de toestellen (zie technische 
gegevens). 

 Voor de goede werking van het toestel is het heel belangrijk dat alle ingangssignalen (sondes, 
digitale ingangen) strikt gescheiden worden van stroomvoerende kabels, relais en voedingen. De 
draden van de sondes en de digitale ingangen moeten op min 10 cm van alle stroomvoerende 
geleiders gemonteerd worden. Kan dit niet, dan dient afgeschermde kabel gebruikt te worden 
(afscherming aan één kant geaard) 

 Bij gebruik van het toestel in een schakelkast waar zich contactoren bevinden die inductieve lasten 
schakelen is het aangeraden om parallel over de spoelen en/of contacten van deze contactoren 
een RC-keten (type FT1) te plaatsen. Ook op de voeding van het toestel zelf is het aangeraden 
om een dergelijke RC-keten te plaatsen 

2. ALGEMENE BESCHRIJVING 

De XM670K/XM679K zijn microprocessor regelaars voor toepassingen bij gemiddelde en lage 
temperaturen van multiplex cellen. Zij kunnen in een LAN netwerk geplaatst worden (max 8 toestellen) 
waarbij iedere sectie stand alone kan werken, of de commando’s volgen van andere secties. De 
XM670K/XM679K is uitgerust met 6 relais uitgangen om magneetventiel, ontdooiing die zowel elektrisch 
als met heetgas kan zijn, de verdamperventilatoren, het licht, aux uitgang, alarm, en nog één om een 
pulserend elektronisch expantieventiel (enkel XM679K) aan te sturen. Deze toestellen hebben 4 
sonde ingangen, één voor de regeling, één voor de eindedooitemperatuur in de verdamper te meten, 
een derde voor de display temperatuur, en een vierde kan gebruikt worden als virtuele sonde of voor 
verdamper aanzuig/uitblaas temperatuur te meten. Het toestel XM679K heeft nog 2 andere ingangen 
om de oververhitting te meten. Ten slotte hebben de XM670K/XM679K drie digitale ingangen 
(spanningsloos) die volledig zelf kunnen geconfigureerd worden. De toestellen zijn voorzien met een 
HOTKEY connector om deze eenvoudig te kunnen programmeren.  De directe seriële uitgang RS485 
ModBUS-RTU compatibel laat toe om een XWEB aan te sluiten. RTC is een beschikbare optie. De 
HOTKEY connector kan tevens gebruikt worden om een tweede uitlezing aan te sluiten (X-REP display) 
afhankelijk van de uitvoering. 

3. HET TOETSENBORD 

 
 

 

Om het instelpunt te zien; In programmatie mode wordt deze toets gebruikt om een 
parameter te selecteren of een bewerking te bevestigen. Door gedurende 3 sec op 
deze toets te drukken zal de min/max temperatuur gewist worden als deze werd 
afgebeeld. 

 

In programmatie mode om door de parameters te lopen of om een waarde te 
verhogen. Door gedurende 3 sec ingedrukt te houden hebt U toegang tot het sectie 
menu. Door kortstondig in te drukken hebt U toegang tot het “fast access menu”.  

 

In programmatie mode om door de parameters te lopen of om een waarde te 
verlagen. Door kortstondig in te drukken kunt U de AUX uitgang activeren of 
desactiveren. 

 
Door gedurende 3 sec in te drukken wordt een manuele ontdooiing gestart. 

 
Schakelt het licht van de ruimte AAN of UIT. 

 
Schakelt de regelaar AAN of UIT door gedurende 3 sec te drukken 

 Meeteenheid 

 Meeteenheid 

BAR Meeteenheid 

PSI Meeteenheid 

 

TOETSEN COMBINATIES 
 

 
+  Om het keyboard te vergrendelen / ontgrendelen.  

 +  Om naar de parameters te gaan. 

 +  Om de parameters te verlaten. 

3.1 GEBRUIK VAN DE LEDS 

Iedere functie van de led’s wordt in volgende tabel beschreven : 

LED MODE FUNCTIE 

 
AAN 

Compressor en expantieventiel aktief, om de openingsgraad te kennen 
moet je naar het “fast access menu” gaan.  

 
Knippert Anti-pendel beveiliging actief 

 
AAN Ontdooiing actief 

 
Knippert Afdruiptijd actief 

 
AAN Er is momenteel een alarm 

 AAN Energiebesparing is actief 

 
AAN De ventilatoren draaien 

 
Knippert De deur staat open of de vertraging om te starten na een ontdooiing loopt 

AUX AAN Het aux relais is AAN 

°C/°F/Bar/PSI AAN Meeteenheid 

°C/°F/Bar/PSI Knippert Programmeerfase 

 AAN De regelaar werkt in “ALL” mode 

 Knippert De regelaar werkt in remote virtual display mode 

 
Knippert Tijdens het instellen van de klok (als klok aanwezig is) 

3.2 TOEGANG TOT HET FAST ACCESS MENU 

 

1.  Druk kortstondig op de toetso. 
2.  De eerste parameter wordt afgebeeld. Door op o of n te drukken kunt U door het 

menu lopen. 

3.3 AFBEELDING VAN DE MIN EN MAX OPGESLAGEN TEMPERATUUR 

 

1.  Druk kortstondig op de toetso. 
2.  De eerste parameter wordt afgebeeld. Door op o of n te drukken kunt U door het 

menu lopen. Zoek het L°t label en druk op SET om de minimum temperatuur te 
zien, zoek het H°t label en druk op SET om de maximum temperatuur te zien; 

3.4 AFBEELDEN EN WIJZIGEN VAN HET INSTELPUNT 

 

1. Druk gedurende 3 sec op de toets SET: Op het scherm komt het setpunt; 
2. De eenheid staat te knipperen; 
3. Om de waarde te wijzigen drukt U op o of n binnen de 10s. 
4. Om de nieuwe waarde op te slaan drukt U opnieuw op SET of wacht U 10s. 

3.5 HOE EEN MANUELE ONTDOOIING STARTEN  

 
Druk op de DEF toets gedurende meer dan 3 sec, en een manuele ontdooiing start. 

3.6 TOEGANG TOT DE PARAMETERLIJST “PR1”  

Om naar de parameterlijst “Pr1” (gebruikersniveau) te gaan, gaat U als volgt te werk: 

+ SET 
1. Druk op SET en n gedurende enkele sec (eenheid knippert). 
2. Het toestel toont de eerste parameter in niveau “Pr1” 

 

 

3.7 TOEGANG TOT DE PARAMETERLIJST “PR2” 

Om naar niveau 2 “Pr2” te gaan : 
1. Ga naar niveau 1 “Pr1”. 
2. Selecteer de parameter “Pr2” en druk op  “SET”.  
3. “PAS” komt knipperend op het scherm, gevolgd door een knipperende “0 - -”. 
4. Gebruikoof n om de code in te geven. Bevestig ieder getal met de toets “SET”. De code is 

“321“. 
5. Bij correcte code krijgt U toegang tot “Pr2” als U de laatste maal op “SET” drukte. 
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Een andere manier om naar niveau “Pr2” te gaan is door binnen de 30 sec naar de parameters te gaan 
nadat U het toestel onder spanning zette. 
NOTA: Iedere parameter in “Pr2” kan verplaatst worden naar niveau “Pr1” (gebruikersniveau) door op 

“SET” + nte drukken. Voor parameters aanwezig in niveau “Pr1” zal de LED  aan zijn. 

3.8 EEN PARAMETER WIJZIGEN 

1. Ga naar de parameters. 
2. Kies de gewenste parameter met de toetseno of n. 
3. Druk op “SET” om de ingestelde waarde af te beelden (eenheid knippert). 

4. Druk op o of n om de waarde te wijzigen. 
5. Druk op “SET” om de nieuwe waarde op te slaan, en naar de volgende parameter te gaan. 
Om te verlaten: Druk SET + UP of wacht 15s zonder op een toets te drukken. 
NOTA: De nieuwe waarde wordt opgeslagen zelfs al wordt deze niet bevestigd (verlaten door time-out). 

3.9 ON/OFF FUNCTIE 

 

Door op de toets ON/OFF te drukken, kunt U het toestel uitschakelen, en komt “OFF” op het 
scherm. Hierdoor worden alle relais uitgeschakeld en stopt de regeling; Als een monitoring 
systeem gekoppeld isworden geen alarms en temperaturen meer opgeslagen.  
 

N.B. Gedurende de OFF status blijven de toetsen licht en AUX werken. 

4. FAST ACCESS MENU 

FAST ACCESS MENU 
 

HM Fast access to Clock settings; vlugge toegang tot de klok indien aanwezig 
An Fast access to analog output reading; vlugge toegang om analoge uitgang uit te lezen. 
SH Superheat: toont de actuele onververhitting; (Enkel XM679K) 
oPP Valve opening percentage: toont de openingsgraad van het expantieventiel; (Enkel XM679K) 
dP1  Probe 1 value displaying  toont de waarde van sonde 1; 
dP2  Probe 2 value displaying  toont de waarde van sonde 2; 
dP3  Probe 3 value displaying  toont de waarde van sonde 3; 
dp4  Probe 4 value displaying  toont de waarde van sonde 4; 
dP5  Probe value displaying  toont de waarde van sonde 5; (Enkel XM679K) 
dP6 Probe 6 value displaying toont de waarde van sonde 6; (Enkel XM679K) 
dPP Pressure probe value toont de waarde van de druksensor;; (Enkel XM679K) 
rPP Remote pressure probe value toont de waarde van de druksensor gemeten door een ander  

XM600K toestel; (Enkel XM679K) 
L°t minimum measured temperature toont de min temperatuur van de regelsonde; 
H°t Maximum measured temperature toont de max temperatuur van de regelsonde; 
dPr Virtual regulation probe value toont de waarde van de virtuele regelsonde; 
dPd Virtual defrost probe value toont de waarde van de virtuele ontdooisonde; 
dPF Virtual fans probe value toont de waarde van de virtuele ventilatorsonde; 
rSE Real set point: toont het setpunt gebruikt tijdens de energy saving cyclus of continu cyclus. 

5. HET SECTIE MENU 
Via dit menu is het mogelijk om toelating te verkrijgen tot een functie van een XM regelaar verbonden 
met de LAN (Local Area Network). Met één toetsenbord is het mogelijk afhankelijk van de instellingen 
om deze zone te beheren, of om alle secties van de LAN te beheren. De mogelijkheden zijn: LOC: het 
toetsenbord beheert en toont de waardes, statussen en alarms van de lokale sectie van de LAN; ALL: 
de commando’s gegeven via het toetsenbord zijn voor alle secties van de LAN.  

 

1. Druk op de toetso gedurende meer dan 3 sec 
2. Het nummer van de sectie dat het keyboard beheert wordt afgebeeld. 
3. Met de toetseno of  n kunt U de juiste sectie kiezen. 

4. Druk op “Set” om te bevestigen en te verlaten. 
 

6. REAL TIME CLOCK FUNCTIES (INDIEN AANWEZIG) 

De volgende functies zijn enkel aanwezig op toestellen waar de Real Time Clock aanwezig is. Om 
toegang te hebben tot het menu : 

+ SET 

1. Ga naar de programmeermode door gedurende enkele sec op SET en 
DOWN te drukken (regelaar start met knipperen). 

2. Het toestel toont het label RTC label; 
3.   Druk op SET. Nu bent U in het RTC menu; 

6.1 INSTELLEN TIJD EN DATUM 
 

Hur Current hour (0 ÷ 23 h) uur instellen 
Min Current minute (0 ÷ 59min) minuten instellen 
dAY Current day (Sun ÷ SAt) dag instellen 
Hd1 First weekly holiday (Sun ÷ nu) Eerste vakantiedag : Stel de eerste vakantiedag van de week 

in. Op deze dag worden andere ontdooitijden, setpunten gehanteerd. 
Hd2 Second weekly holiday (Sun ÷ nu) Tweede vakantiedag : Stel de tweede vakantiedag van de 

week in. Op deze dag worden andere ontdooitijden, setpunten gehanteerd. 
Hd3 Third weekly holiday (Sun ÷ nu) Derde vakantiedag : Stel de derde vakantiedag van de week 

in. Op deze dag worden andere ontdooitijden, setpunten gehanteerd. 
 
N.B.  Hd1,Hd2,Hd3 kunnen ook ingesteld worden op “nu” (Niet gebruikt).  

6.2 INSTELLEN ENERGIEBESPARINGSTIJDEN 
 

ILE Energy Saving cycle start during workdays: (0 ÷ 23h 50 min.) Starttijd gedurende weekdagen 
voor het gebruik van Energy Saving Cyclus (het setpunt wordt SET + HES).  

dLE Energy Saving cycle length during workdays: (0 ÷ 24h 00 min.) Duur van de Energy Saving 
cyclus tijdens de weekdagen.  

ISE Energy Saving cycle start on holidays. (0 ÷ 23h 50 min.) Starttijd gedurende vakantiedagen 

voor het gebruik van Energy Saving Cyclus (het setpunt wordt SET + HES). 
dSE Energy Saving cycle length on holidays (0 ÷ 24h 00 min.) Duur van de Energy Saving cyclus 

tijdens de vankantiedagen.  
HES Temperature increase during the Energy Saving cycle (-30÷30°C / -54÷54°F) Afwijking van 

het setpunt gedurende de Energy Saving cyclus.  

6.3 INSTELLEN ONTDOOITIJDEN 
 

Ld1÷Ld6 Workday defrost start (0 ÷ 23h 50 min.) Instelling van de 6 ontdooicycli tijdens de 
weekdagen. Vb. Wanneer Ld2 = 12.4 zal de tweede ontdooiing starten op 12.40 tijdens 
weekdagen.  

Sd1÷Sd6 Holiday defrost start (0 ÷ 23h 50 min.) Instelling van de 6 ontdooicycli tijdens de 
vakantiedagen. Vb. Wanneer Sd2 = 3.4 zal de tweede ontdooiing starten op 03.40 tijdens 
vakantiedagen.  

 

Om een ontdooicyclus uit te schakelen dient U de parameter op “nu”(niet gebruikt) te plaatsen.  
Vb.  Als Ld6=nu, wordt geen zesde ontdooiing gedaan. 
 

7. ELECTRONISCH EXPANTIE VENTIEL MENU (ENKEL XM679K) 

+ SET 

1. Ga naar de programmeermode door gedurende enkele sec op SET en 
DOWN te drukken (regelaar start met knipperen). 

2. Het toestel toont het label EEU label; 
3.   Druk op SET. Nu bent U in het EEV menu (electronic expantion valve) 

8. REGELING VAN DE UITGANGEN 

8.1 HET MAGNEETVENTIEL (SOLENOID VALVE) 
 

De regeling wordt uitgevoerd volgens de gemeten waarde van de thermostaat sonde die een gewone 
sonde, of een virtuele sonde (berekende waarde tussen 2 sondes – zie parameters) kan zijn met een 
positief differentieel tov het setpunt. Als de temperatuur boven het setpunt + differentieel zal het ventiel 
open zijn. Bij het opnieuw bereiken van het setpunt sluit het ventiel opnieuw. Bij een fout van de 
thermostaatsonde zal het ventiel open en dicht gaan volgens de parameters “Con” en “CoF”. 

8.2 STANDAARD REGELING EN CONTINU REGELING 
 

De regeling kan op 2 manieren uitgevoerd worden : Het doel van de eerste manier (standaard 
regeling) is om de oververhitting via de klasieke manier te verkrijgen gebruik makend van de 
hysteresis. Via de tweede manier, wordt het expantieventiel gebruikt om een hoogwaardige 
temperatuurregeling te verkrijgen met een zo klein mogelijke oververhitting. Deze tweede manier kan 
enkel gebruikt worden in combinatie met centrales en elektronische expantieventielen door 

CrE=Y in te stellen. De regeling van het elektronisch expantieventiel wordt gedaan via PWM modulatie 
met een PI algoritme . Het openingspercentage wordt verkregen door de verhouding te nemen van de 
openingstijd tot de periode CyP (zie volgend diagram) :  
 

 
Als het openingspercentage 50% is, en CyP=6s (standard waarde) wil dit zeggen dat het 
expantieventiel open is gedurende 3 seconden. 
 
 

Eerste type regeling: 
In dit geval is Hy het differentieel voor de standaard ON/OFF regeling. Hierbij wordt de int parameter 
niet in acht genomen. De regeling is volgens onderstaande figuur: 

 
 
 

Tweede type regeling – Continu regeling (enkel XM679K): 
Hier wordt de Hy parameter, de proportionele band gebruikt bij de PI regeling van de 
ruimtetemperatuur. Wij raden aan om minstens Hy=5.0°C/10°F te zetten. De int parameter is de 
integratietijd van de PI regeling. Door deze te verhogen wordt de regeling trager, en ook omgekeerd. 
Om het proportionele deel uit te schakelen moet int=0. 
 

 
 

8.3 ONTDOOIING 
 

Start ontdooiing 

In alle gevallen zal de regelaar eerst de temperatuur controleren die door de ingestelde 
ontdooiingsonde wordt gemeten voor het starten van de ontdooiing, daarna: 

- (RTC beschikbaar)Twee ontdooiing modes zijn beschikbaar via de “tdF” parameter: ontdooiing met 
elektrische verwarming en met heet gas. Het ontdooiinginterval wordt bepaald door de parameter 
“EdF”: (EdF = rtc) De ontdooiing vind plaats in real time afhankelijk van de uren die geprogrammeerd 
worden in de parameters Ld1..Ld6 tijdens werkdagen en in Sd1…Sd6 tijdens verlofdagen; (EdF = in) 
De ontdooiing vind plaats om de “IdF” tijd; 
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- Het starten van de ontdooiingcyclus kan locaal gebeuren (manuele  activatie met behulp van een 
keyboard of digitale input of het einde van een interval periode) of het commando kan komen van een 
Master ontdooiingeenheid via LAN. In dit geval zal de regelaar de werking van de ontdooiingcyclus 
bepalen afhankelijk van de geprogrammeerde parameters en zal op het einde van de druip tijd 
wachten tot wanneer alle andere regelaars op de LAN gedaan hebben met hun ontdooiingcyclus voor 
het herstarten van de normale regeling van de temperatuur afhankelijk van de dEM parameter; 

- Elke keer date en van de regelaars van de LAN beginnen met de ontdooiingcycli wordt er een 
commando over het netwerk gestuurd waardoor alle andere regelaars ook starten met hun cycli. 
Hierdoor wordt een perfecte synchronisatie gerealiseerd van de ontdooiing in de volledige 
multiplexed cabinet volgens de LMd parameter; 

- Door het selecteren van de dPA and dPb sondes en door het veranderen van dtP en ddP 
parameters kan de ontdooiing gestart worden wanneer het verschil tussen de dPA en dPb sondes 
lager is dan dtP tijdens de periode ddP. Dit is handig bij het starten van een ontdooiing wanneer een 
kleine warmtewisseling is waargenomen. Als ddP=0 is deze functie uitgeschakeld; 

 
 

Einde ontdooiing 
- Wanneer de ontdooiing gestart wordt via rtc, is de maximum duur van de ontdooiing bepaald door de 

paramater Md en de eind temperatuur bepaald door de parameter dtE (en dtS als er twee ontdooiing 
sondes geselecteerd zijn).  

- Als dPA en dPb aanwezig zijn en d2P=y zal de regelaar de ontdooiing stoppen wanneer dPA groter 
is dan de temperatuur dtE en dPb hoger is dan de temperatuur dtS; 

 

Op het einde van de ontdooiing wordt de druip tijd bepaald door de parameter “Fdt”.  

8.4 VENTILATOREN 
 

CONTROLE MET RELAIS 
Werkingsmode ventilatoren wordt bepaald door de parameter “FnC”: 

C-n = samen met de magneetventiel, UIT tijdens ontdooiing;  
C-y = samen met de magneetventiel, AAN tijdens ontdooiing;  
O-n = continu, UIT tijdens ontdooiing; 
O-y = continu, AAN tijdens ontdooiing; 
 

Een bijkomende parameter “FSt” stelt een temperatuur vast, gedetecteerd door de verdampers sonde, 
waarboven de ventilatoren altijd UIT zijn. Dit zorgt ervoor dat er alleen circulatie van lucht is wanneer de 
temperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur in “FSt”. 
 
CONTROLE MET ANALOGE UITGANG (indien aanwezig) 
 

 

De gemoduleerde uitgang (trA=rEG) werkt op 
proportionele wijze (met uitzondering van de 
eerste AMt seconden waarbij de ventilatoren 
snelheid maximaal is). Het reële set punt is 
relatief tegenover het regeling set punt en wordt 
aangegeven door ASr, de proportionele band 

situeerd zich altijd boven de waarde SET+ASr 
en heeft als waarde PbA. De ventilator is op 
minimum snelheid (AMi) wanneer de gelezen 
temperatuur van de ventilator sonde SET+ASr is 
en is op maximum snelheid (AMA) wanneer de 
temperatuur SET+ASr+PbA is. 

8.5 ANTI CONDENSWEERSTANDEN (INDIEN AANWEZIG) 
 

Deze controle wordt toegepast wanneer trA=AC. In dit geval zijn er twee manieren om de anti-sweat 
verwarmer te regelen: 

 Zonder reële dauwpunt informatie: in dit geval is de default waarde voor dauwpunt (SdP 

parameter).  

 Wanneer het dauwpunt verkregen wordt via het XWEB5000 system: De SdP parameter 
wordt overschreven wanneer een geldige waarde voor dauwpunt is verkregen van de 
XWEB. 

 

 

De P4 sonde wordt gebruikt om de regeling te 
sturen en wordt getoond op het scherm. In geval 
van een P4 fout of wanneer de P4 niet aanwezig 
is heeft de uitgang de waarde AMA voor een 

periode van AMt, dan heeft de uitgang waarde 0 
voor een periode van 255-AMt waarbij een 
simpele PWM modulatie wordt uitgevoerd. 

8.6 AUX UITGANG 
 

De auxiliary uitgang wordt AAN en UIT gezet afhankelijk van de corresponderende digitale ingang of 
door het drukken en los laten van de knop met de pijl naar beneden. 

9. PARAMETERLIJST 

REGELING 

rtC Access to CLOCK submenu (indien aanwezig); 
EEU Access to EEV submenu (only XM679K); 
Hy Differential: (0,1÷25,5°C; 1÷45°F): Gebruikte differentieel voor het setpunt. Deze is altijd 

positief. Intervention differential for set point, always positive. Koeling actief bij setpunt + 
differentieel. Koeling uit wanneer het setpunt bereikt wordt.  

Int Integral time for room temperature regulation (Only XM679K): (0 ÷ 255 s). integratie tijd 
voor de ruimte temperatuur regeling. (De PI regeling) 0= geen integratiewerking. 

CrE Continuous regulation activation (Only XM679K): (n÷Y) n= standaard regeling; Y= continue 

regeling. Enkel gebruiken in combinatie met centrales en elektronische expansieventielen. 
(Verdelen van belasting) 

LS Minimum set point limit: (-55.0°C SET; -67°F÷SET) Bepaalt de minimum aanvaardbare 
waarde voor het setpunt.  

US Maximum set point limit: (SET 150°C; SET÷302°F) Bepaalt de maximum aanvaardbare 
waarde voor het setpunt.  

OdS Outputs activation delay at start up: (0÷255 min) Deze functie wordt ingeschakeld wanneer 
de regelaar wordt onder spanning gezet en zorgt ervoor dat geen enkele uitgang gedurende 
een tijd Ods wordt geactiveerd. (AUX en Licht werkt wel)  

AC Anti-short cycle delay: (0÷60 min) geeft de minimum tijd aan dat de compressor stil moet 
liggen vooraleer hij terug kan opstarten. (anti pendelbeveiliging) 

CCt  Compressor ON time during continuous  cycle: (0.0÷24.0h; resolution 10min) Laat toe de 
duur te bepalen van de continue cyclus. Gedurende deze periode zal de compressor blijven 
draaien tot hij CCS bereikt. Kan worden gebruikt wanneer er bijvoorbeeld nieuwe producten 
aan de koelcel zijn toegevoegd.  

CCS  Set point for continuous cycle: (-55÷150°C / -67÷302°F) Setpunt gebruikt gedurende de 
continue cyclus.  

Con  solenoid valve ON time with faulty probe: (0÷255 min) Tijd dat de compressor actief is in 
geval van defecte thermostaatsonde. Met COn=0 is de compressor altijd UIT. 

CoF  solenoid valve OFF time with faulty probe: (0÷255 min) Tijd dat  de compressor 
uitgeschakeld is in geval van defecte thermostaatsonde. Met COF=0 is de compressor altijd 
actief. 

 

DISPLAY 
 

CF  Temperature measurement unit: °C=Celsius; °F=Fahrenheit. !!! Waarschuwing !!! Wanneer 
de meeteenheid veranderd is, moeten het setpunt en de waarden van de parameters die 

temperaturen bevatten gecontroleerd worden.  
PrU Pressure mode: (rEL or AbS) deze definieert de mode waarin druk gebruikt wordt. 

!!!Waarschuwing!!! De parameter PrU heeft invloed op alle parameters die met druk worden 
gelinkt. Indien PrU=rEL zijn alle druk parameters in relatieve drukeenheid, als PrU=AbS zijn alle 
druk parameters in absolute drukeenheid. (Only XM679K) 

PMU Pressure measurement unit: (bAr – PSI - MPA) keuze van drukeenheid. 
MPA= de waarde van druk bij kPA*10. (Only XM679K) 

PMd Way of displaying pressure : (tEM - PrE) De manier waarop de gemeten waarde van de 
druksonde wordt weergegeven in tEM= temperatuur of in PrE= pressure; (Only XM679K) 

rES Resolution (for °C): (in = 1°C; dE = 0.1 °C) laat decimal punt display toe; 
Lod Instrument display: (nP; P1; P2, P3, P4, P5, P6, tEr, dEF) Keuze van sondes die worden 

weergegeven op de regelaar. P1, P2, P3, P4, P5, P6, tEr= virtuele sonde voor de thermostaat, 
dEF= virtuele sonde voor ontdooiing. 

red Remote display: (nP; P1; P2, P3, P4, P5, P6, tEr, dEF) keuze van de sonde die wordt 
weergegeven in X-REP. P1, P2, P3, P4, P5, P6, tEr= virtuele sonde voor de thermostaat, dEF= 
virtuele sonde voor ontdooiing. 

dLy Display delay: (0 ÷24.0 m; resolution 10s) wanneer de temperatuur toeneemt wordt het 
scherm aangepast met 1 °C/1°F na deze tijd. 

rPA Regulation probe A: (nP; P1; P2, P3, P4, P5) eerste sonde voor het regelen van de 
kamertemperatuur. Als rPA=nP wordt de regeling uitgevoerd met de waarde van rPb. 

rPb Regulation probe B: (nP; P1; P2, P3, P4, P5) tweede sonde voor het regelen van de 
kamertemperatuur. Als rPb=nP wordt de regeling uitgevoerd met de waarde van rPa. 

rPE Regulation virtual probe percentage: (0 ÷ 100%) Dit is het percentage van rPA tegenover 
rPb. De waarde voor het regelen van de kamertemperatuur wordt verkregen uit: 

value_for_room = (rPA*rPE + rPb*(100-rPE))/100 
 

ELECTRONISCH EXPANSIE VENTIEL (Enkel XM679K) 
 

FtY Kind of gas (R22, 134, 404, 407, 410, 507,CO2): Type of gas used by plant. Fundamentele 
parameter voor het correct functioneren van het system. 

SSH Superheat set point: [0.1°C ÷ 25.5°C] [1°F ÷ 45°F] waarde voor het regelen oververhitting  
CyP Cycle Period: (1 ÷ 15s) instellen van cyclustijd; 
Pb Proportional band: (0.1 ÷ 60.0 / 1÷108°F) PI proportionele band; 

rS Band Offset: (-12.0 ÷ 12.0°C / -21÷21°F) PI band offset; 
inC Integration time: (0 ÷ 255s) PI integratie tijd; 
PEO Probe Error opening percentage: (0÷100%) Bij een tijdelijke sonde error wordt de ventiel 

opening percentage gelijk aan PEo tot de PEd periode verlopen is; 
PEd Probe Error delay before stopping regulation: (0÷239 sec. – On=unlimited) Wanneer de 

sonde error periode groter is dan PEd sluit het ventiel volledig. Pf bericht wordt weergegeven. 
Bij PEd=On is de ventielopening gelijk aan PEo totdat de sonde error opgelost is; 

OPE Start opening Percentage: (0÷100%) Opening ventiel percentage wanneer de start functie 
actief is. De duur van deze fase is SFd time; 

SFd Start Function duration: (0.0 ÷ 42.0 min: resolution 10s)  Stelt de  start functie duur en 
postontdooiing duur in. Tijdens deze fase worden de alarmen genegeerd; 

OPd Opening Percentage after defrost phase: (0÷100%) Opening ventiel percentage na het actief 
zijn van de ontdooiing. De duur van deze fase is Pdd time; 

Pdd Post Defrost Function duration: (0.0 ÷ 42.0 min: resolution 10s)  Stelt de  start functie duur 
en post-ontdooiing duur in. Tijdens deze fase worden de alarmen genegeerd; 

MnF Maximum opening percentage at normal Functioning: (0÷100%) tijdens de regeling de 
maximum ventiel opening percentage; 

dCL Delay before stopping valve regulation: (0 ÷ 255s) Wanneer het signaal voor koeling eindigt 
kan de elektronische ventielregeling door gaan voor een tijd van dCL om ongecontroleerde 
variatie van oververhitting tegen te gaan; 

Fot Forced opening percentage: (0÷100% - nu) Dit laat toe de ventielopening een bepaalde 
waarde te geven. Deze waarde schrijft over de waarde berekent door het PID algoritme. !!!! 
GEVAAR !!!! Om de juiste oververhittingregeling te bekomen moet Fot=nu gezet worden; 

tPP Type of Pressure Transducer: (PP – LAn) De manier waarop druk wordt omgezet: PP= 
4÷20mA drukomvormer of ratiometrische omvormer 0÷5V afhankelijk van P5C parameter, 
LAn= De druksignaal komt van een andere XM600K; Verwijzing naar Pb5 

PA4 Probe value At 4mA or At 0V: (-1.0 ÷ P20 bar / -14 ÷ PSI / -10 ÷ P20 kPA*10) drukwaarde 
gemeten door de sonde bij 4mA of 0V (verwant aan de PrM parameter) Verwijzing naar Pb5 

P20 Probe value 20mA or At 5V: (PA4 ÷ 50.0 bar / 725 psi / 500 kPA*10) drukwaarde gemeten 
door de sonde bij 20mA of 5V (verwant aan de PrM parameter) Verwijzing naar Pb5 

LPL Lower Pressure Limit for superheat regulation: (PA4 ÷ P20 bar / psi / kPA*10) wanneer de 
zuigdruk dealt tot de waarde LPL wordt de regeling uitgevoerd met een vaste LPL waarde voor 

druk, wanneer de druk terug toeneemt tot LPL wordt de normale gemeten drukwaarde gebruikt. 
(related to PrM parameter) 

MOP Maximum Operating Pressure threshold: (PA4 ÷ P20 bar / psi / kPA*10) wanneer de 
zuigdruk de maximale werkingsdruk waarde overschrijdt, wordt een MOP alarm signaal 
weergegeven. (verwant aan de PrM parameter) 
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LOP Lowest Operating Pressure threshold: (PA4 ÷ P20 bar / psi / kPA*10) wanneer de zuigdruk 
dealt tot deze waarde wordt een lage druksignaal weergegeven met het LOP alarm. (verwant 
aan de PrM parameter) 

dML delta MOP-LOP: (0 ÷ 100%) wanneer een MOP alarm zich voordoet wordt het ventiel gesloten 

volgens het dML percentage voor elke cyclus periode zolang het MOP alarm actief is. Wanneer 

LOP zich voordoet zal het ventiel openen volgens het dML percentage elke cyclus periode 

zolang het LOP alarm actief is. 

MSH Maximum Superheat alarm: (LSH ÷ 80.0°C / LSH ÷ 144°F) wanneer de oververhitting hoger 
is dan deze waarde wordt een hoog oververhittingalarm weergegeven na het interval SHd  

LSH Lowest Superheat alarm: (0.0 ÷ MSH °C / 0÷MSH °F) wanneer de oververhitting lager is dan 
deze waarde wordt een laag oververhittingalarm weergegeven na het interval SHd 

SHy Superheat alarm Hysteresis: (0.1÷25.5°C/1÷45°F) hysteresis voor uitschakelen van het 
oververhittingalarm  

SHd Superheat alarm activation delay: (0.0 ÷ 42.0 min: resolution 10s) Bij het voorkomen van een 
oververhittingalarm moet de tijd SHd verlopen zijn voordat het alarm weergegeven wordt; 

FrC Fast-recovery Constant: (0÷100 s) laat toe om de integrale tijd te laten toenemen wanneer 
SH lager is dan het set-punt. Als FrC=0 is de fast recovery functie uitgeschakeld. 

 

ONTDOOIING 
 

dPA defrost Probe A: (nP; P1; P2, P3, P4, P5) eerste sonde gebruikt voor ontdooiing. Als rPA=nP 
wordt de regeling uitgevoerd door de waarde van dPb. 

dPb defrost Probe B: (nP; P1; P2, P3, P4, P5) tweede sonde gebruikt voor ontdooiing. Als rPb=nP 
wordt de regeling uitgevoerd door de waarde van dPa. 

dPE defrost virtual probe percentage: (0÷100%) het definieert de percentage van dPA tegenover 
dPb. De waarde gebruikt voor het regelen van de ruimte temperatuur wordt verkregen door: 

value_for_defrost= (dPA*dPE + dPb*(100-dPE))/100 
tdF  Defrost type: (EL – in) EL = elektrische verwarming; in = heet gas; 
EdF Defrost mode: (rtc – in) (only if RTC is present) rtc= activatie ontdooiing via RTC; in= 

activatie ontdooiing met idf. 
Srt Heater set point during defrost: (-55.0 ÷ 150.0°C; -67 ÷ 302°F) Als tdF=EL voert tijdens de 

ontdooiing het ontdooiingsrelais een ON/OFF regeling uit met Srt als set punt. 
Hyr Differential for heater: (0.1°C ÷ 25.5°C , 1°F ÷ 45°F) het differentieel voor verwarming; 
tod Time out for heater: 0 ÷ 255 (min.) als de ontdooiingsonde temperatuur groter is dan Srt 

tijdens de volledige tod tijd zal de ontdooiing eindigen ook al is de ontdooiingsonde temperatuur 
lager dan dtE or dtS. Laat toe om de duur van ontdooiing te verminderen; 

dtP Minimum temperature difference to start defrost: [0.1°C ÷ 50.0°C] [1°F ÷ 90°F] als het 
verschil tussen twee ontdooiingsonde  lager blijft dan dtP voor een periode vanl ddP wordt de 
ontdooiing geactiveerd; 

ddP Delay before starting defrost (related to dtP): (0 ÷ 60 min) vertraging gerelateerd aan dtP. 
d2P Defrost with two probes: (n – Y) n= alleen de dPA sonde wordt gebruikt voor ontdooiing 

management; Y= ontdooiing wordt gestuurd door de dPA en dPb sonde. Ontdooiing kan alleen 
uitgevoerd worden als de waarde lager is dan dtE voor dPA sonde en dtS voor dPb sonde; 

dtE  Defrost termination temperature (Probe A): (-55,0÷50,0°C; -67÷122°F) (Alleen van 
toepassing als de verdampersonde aanwezig is) stelt de temperatuur in gemeten door de 
verdampersonde dPA die zorgt voor het einde van de ontdooiing; 

dtS Defrost termination temperature (Probe B): (-55,0÷50,0°C; -67÷122°F) (Alleen van 
toepassing als de verdampersonde aanwezig is) stelt de temperatuur in gemeten door de 
verdampersonde dPB die zorgt voor het einde van de ontdooiing; 

IdF Interval between defrosts: (0÷120h) Bepaald het tijdsinterval tussen het begin van twee 
ontdooiingcycli; 

MdF  Maximum duration of defrost: (0÷255 min) Wanneer dPA en dPb niet aanwezig zijn wordt de 
duur van ontdooiing ingesteld, anders wordt de maximum duur van ontdooiing bepaald; 

dSd Start defrost delay: (0 ÷ 255 min) Dit is handig wanneer verschillende ontdooiingperiodes 

nodig zijn om overbelasting van de centrale te verkomen. 
dFd  Display during defrost: rt = real temperatuur; it = afgelezen temperatuur bij het begin van 

ontdooiing; Set = set punt; dEF = “dEF” label; 
dAd  Defrost display time out: (0 255 min) Stelt de maximuum tijd tussen het einde van ontdooiing 

in en het herstarten van de real ruimtetemperatuur display. 
Fdt  Drain down time: (0÷255 min.) tijdsinterval tussen het bereiken van de eindtemperatuur voor 

ontdooiing en het herstellen van de regelaars bij normale werking. Deze tijd laat toe om  
waterdruppels te verwijderen op de verdamper die ontstaan zijn tijdens ontdooiing. 

dPo  First defrost after start-up:  y = onmiddelijk; n = na een periode IdF. 
dAF Defrost delay after continuous cycle: (0÷23.5h) tijdsinterval tussen het einde van een 

snelvriezende cyclus en met betrekking tot de volgende ontdooiing. 
 

VENTILATOREN 
 

FPA Fan probe A: (nP; P1; P2, P3, P4, P5) eerste sonde gebruikt voor de ventilator. Als FPA=nP 
wordt de regeling uitgevoerd met de real waarde van FPB; 

FPB Fan probe B: (nP; P1; P2, P3, P4, P5) tweede sonde gebruikt voor ontdooiing. Als FPB=nP Als 
FPA=nP wordt de regeling uitgevoerd met de real waarde van FPA; 

FPE Fan virtual probe percentage: (0÷100%) het definieert het percentage van FPA tegenover 
FPb. De waarde gebruikt om de ruimtetemperatuur te regelen wordt verkregen via: 

value_for_defrost= (FPA*FPE + FPb*(100-FPE))/100 
FnC Fan operating mode: C-n = samen met de magneetventiel, UIT tijdens ontdooiing; C-y = 

samen met de magneetventiel, AAN tijdens ontdooiing; O-n = continu, UIT tijdens ontdooiing; 
O-y = continu, AAN tijdens ontdooiing; 

Fnd  Fan delay after defrost: (0÷255 min) Het tijdsinterval tussen het einde van ontdooiing en de 
start van de verdamperventilatoren. 

FCt Temperature differential avoiding short cycles of fans (0.0°C ÷ 50.0°C; 0°F ÷ 90°F) Als het 
verschil in temperatuur tussen de verdamper en de ruimtesonde groter is dan de parameter Fct 
worden de ventilatoren aangezet; 

FSt Fan stop temperature: (-50÷110°C; -58÷230°F) instellen van temperatuur gemeten door de 
verdampersonde waarboven de ventilatoren altijd UIT zijn. 

FHy Differential to restart fan: (0.1°C ÷ 25.5°C) (1°F ÷ 45°F) wanneer uitgeschakeld zullen de 
ventilatoren herstarten wanneer de ventilatorsonde een temperauut bereikt van FSt-FHy; 

Fod Fan activation time after defrost:  (0 ÷ 255 min.) Het dwingen van ventilatorwerking voor een 
geïndiceerde tijd; 

Fon Fan ON time: (0÷15 min) bij Fnc = C_n or C_y, (ventilatie parallel geregeld met de 
compressor). Hier stelt u de tijd in van de verdampersonde AAN cyclus tijd als de compressor 
uit is.. Met Fon =0 en FoF ≠ 0 zijn de ventilatoren altijd uit, als Fon=0 and FoF =0 zijn de 
ventilatoren altijd uit. 

FoF Fan OFF time: (0÷15 min) met Fnc = C_n or C_y, (ventilatie parallel geregeld met de 
compressor). Hier stelt u de tijd in van de verdampersonde UIT cyclus tijd als de compressor uit 
is. Met Fon =0 and FoF ≠ 0 zijn de ventilators altijd uit, met Fon=0 and FoF =0 zijn de 
ventilators altijd uit. 

 

MODULERENDE UITGANG (AnOUT) indien aanwezig 
 

trA Kind of regulation with PWM output: (UAL – rEG – AC) Hier wordt de functie voor de PWM 
uitgang bepaald als CoM niet gelijk is aan OA7. UAL= de uitgang heft de waarde FSA; rEG= de 
uitgang wordt geregeld met een ventilator algoritme beschreven in de ventilator sectie; AC= 

anti-sweat verwarmingregeling (vereist het XWEB5000 systeem); 
SOA Fixed value for analog output: (0 ÷ 100%) waarde voor de uitgang als trA=UAL; 
SdP Default value for Dew point: (-55,0÷50,0°C; -67÷122°F) default waarde voor dauwpunt 

wanneer er geen supervisie system is (XWEB5000). Alleen toegepast als trA=AC; 
ASr Dew-point offset (trA=AC) / Differential for modulating fan regulation (trA=rEG): (-25.5°C 

÷ 25.5°C) (-45°F ÷ 45°F); 
PbA Differential for anti-sweat heaters: (0.1°C ÷ 25.5°C) (1°F ÷ 45°F) 
AMi Minimum value for analog output: (0÷AMA)  
AMA Maximum value for analog output: (Ami ÷ 100) 
AMt Anti-sweat heaters cycle period (trA=AC)/ Time with fan at maximum speed (trA=rEG): 

(0÷255 s) Bij het starten van de ventilator zal hij gedurende deze tijd op volle snelheid werken;  
 

ALARMS 
 

rAL Probe for temperature alarm: (nP - P1 - P2 - P3 - P4 - P5 – tEr) selecteren van de sonde die 
gebruikt moet worden om het alarm te seinen 

ALC Temperature alarm configuration: rE = Hoog en Laag alarm gerelateerd aan het Set Punt; 
Ab = Hoog en laag alarm gerelateerd aan de absolute temperatuur. 

ALU High temperature alarm setting: (ALC= rE, 0  50°C or 90°F / ALC= Ab, ALL  150°C or 
302°F) wanneer de temperatuur bereikt wordt en na de vertragingstijd ALd wordt het alarm HA 
geactiveerd. 

ALL Low temperature alarm setting: (ALC = rE , 0  50 °C or 90°F / ALC = Ab , - 55°C or - 67°F  
ALU) wanneer deze temperatuur bereikt wordt en na de vertragingstijd ALd, het LA alarm 
wordt geactiveerd. 

AHy Differential for temperature alarm: (0.1°C ÷ 25.5°C / 1°F ÷ 45°F) Interventie differentieel 
voor herstel van het temperatuur alarm; 

ALd Temperature alarm delay: (0÷255 min) tijdsinterval tussen het detecteren van de alarm 
conditie en het seinen van het corresponderende alarm. 

dLU High temperature alarm (defrost probe): (ALC= rE, 0  50°C or 90°F / ALC= Ab, ALL  
150°C or 302°F) wanneer deze temperatuur bereikt wordt en na een vertragingstijd van ddA 
wordt het HAd alarm geactiveerd. 

dLL Low temperature alarm (defrost probe): (ALC = rE , 0  50 °C or 90°F / ALC = Ab , - 55°C or 
- 67°F  ALU) wanneer deze temperatuur bereikt wordt en na een vertragingstijd van ALd 
wordt het LAd alarm geactiveerd. 

dAH Differential for temperature alarm (defrost probe): (0.1°C ÷ 25.5°C / 1°F ÷ 45°F) Interventie 
differentieel voor herstel van het temperatuur alarm; 

ddA Temperature alarm delay (defrost probe): (0÷255 min) tijdsinterval tussen het detecteren van 
de alarm conditie en het seinen van het corresponderende alarm. 

FLU High temperature alarm (defrost probe): (ALC= rE, 0  50°C or 90°F / ALC= Ab, ALL  
150°C or 302°F) wanneer deze temperatuur wordt bereikt en na een vertragingstijd van FAd 
wordt het HAF alarm geactiveerd. 

FLL Low temperature alarm (defrost probe): (ALC = rE , 0  50 °C or 90°F / ALC = Ab , - 55°C or 
- 67°F  ALU) wanneer deze temperatuur wordt bereikt en na een vertragingstijd van FAd 
wordt het LAF alarm geactiveerd. 

FAH Differential for temperature alarm (defrost probe): (0.1°C ÷ 25.5°C / 1°F ÷ 45°F) Interventie 
differentieel voor herstel van het temperatuur alarm; 

FAd Temperature alarm delay (defrost probe): (0÷255 min) tijdsinterval tussen het detecteren van 
de alarm conditie en het seinen van het corresponderende alarm. 

dAO  Delay of temperature alarm at start-up: (0min÷23h 50min) tijdsinterval tussen het detecteren 
van het temperatuursalarm conditie na het opstarten van de regelaar en het seinen van het 
corresponderende alarm. 

EdA  Alarm delay at the end of defrost: (0 255 min) tijdsinterval tussen het detecteren van het 
temperatuursalarm conditie op het einde van de ontdooiing en het seinen van het 
corresponderende alarm. 

dot Temperature alarm exclusion after door open:  
Sti Stop regulation interval (Only XM679K): (0.0÷24.0 hours: tens of minutes)  na continue 

regeling over een periode Sti, sluit het ventiel voor een periode Std om ijsvorming te 
voorkomen. 

Std Stop duration (Only XM679K): (0÷60 min.) Stoppen van de regeling over een bepaalde 
periode na Sti. Het bericht StP wordt weergegeven. 

OA6 Sixth relay configuration (CPr-dEF-Fan-ALr-LiG-AUS-db-OnF): CPr= relais werkt als 
compressor of magneetventiel; dEF= relais werkt als ontdooiingrelais; Fan= relais werkt als 
ventilatorrelais; ALr= activatie bij alarmcondities; LiG= activeren licht; AUS= auxiliary relais, 
kan AAN/UIT gezet worden, ook met sleutel; db= dode band regeling (niet compatible met 
CrE=y); OnF= AAN/UIT functie; 

OPTIE UITGANG (AnOUT) indien aanwezig 
 

OA7 Modulating output configuration (if CoM=0A7): (CPr - dEF - FAn - ALr - LiG - AUS – db) 
Bepaald de functie van de gemoduleerde uitgang in geval dat CoM=OA7: CPr= compressor; 
dEF= ontdooiing; FAn= ventilator; Alr= Alarm; LiG= Licht; AUS= auxiliary; db= neutral zone 
(niet aanwezig bij CrE=Y); 

CoM Type van gemoduleerde uitgang functies:  

 Voor modellen met PWM / O.C. uitgang  PM5= PWM 50Hz; PM6= PWM 
60Hz; OA7= two state, Het kan gebruikt worden als open connector uitgang; 

 Voor modellen met 4÷20mA / 0÷10V uitgang  Cur= 4÷20mA stroomuitgang; 
tEn= 0÷10V voltage uitgang;  

AOP Alarm relay polarity: cL= normal gesloten; oP= normaal open; 

iAU Auxiliary output is unrelated to ON/OFF device status: n= Als de regelaar uitgeschakeld is 
wordt de auxiliary uitgang ook uitgeschakeld; Y= De auxiliary uitgang is niet afhankelijk van de 
AAN/UIT status van de regelaar. 

   

DIGITALE INGANGEN 
 

i1P Digital input 1 polarity: (cL – oP) CL: de digitale ingang wordt geactiveerd door het contact te 
sluiten; OP: de digitale ingang is geactiveerd door het contact te openen. 
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i1F Digital input 1 function: (EAL – bAL – PAL – dor – dEF – AUS – LiG – OnF – Htr – FHU – ES 
– Hdy) EAL= external alarm; bAL= serious external alarm; PAL= drukschakelaar activatie; 
dor= deur open; dEF= ontdooiing activatie; AUS= auxiliary activatie; LiG= licht activatie; OnF= 
AAN/UIT schakelen van de regelaar; Htr= veranderen van type actie; FHU= niet gebruikt; ES= 
activeren energy saving; Hdy= activeren verlof functie; 

d1d  Time interval/delay for digital input alarm: (0 255 min.) Tijdsinterval voor het berekenen van 
het aantal keer dat de drukschakelaar heeft geschakeld als i1F=PAL. Als I1F=EAL of bAL 
(external alarms), “d1d” parameter definieert de tijdsvertraging tussen het detecteren en het 
opeenvolgende signalisering van het alarm. i1F=dor is de vertraging voor het activeren van de 
opendeur alarm 

i2P Digital input 2 polarity: (cL – oP) CL : de digitale ingang wordt geactiveerd door het contact te 
sluiten; OP: de digitale ingang wordt geactiveerd door het contact te openen. 

i2F Digital input 2 function: (EAL – bAL – PAL – dor – dEF – AUS – LiG – OnF – Htr – FHU – ES 
– Hdy) EAL= external alarm; bAL= serious external alarm; PAL= drukschakelaar activatie; 
dor= deur open; dEF= ontdooiing activatie; AUS= auxiliary activatie; LiG= licht activatie; OnF= 
AAN/UIT schakelen van de regelaar; Htr= veranderen van type actie; FHU= niet gebruikt; ES= 
activeren energy saving; Hdy= activeren verlof functie; 

d2d  Time interval/delay for digital input alarm: (0 255 min.) Tijdsinterval voor het berekenen van 
het aantal keer dat de drukschakelaar heeft geschakeld als i2F=PAL. Als I2F=EAL of bAL 
(external alarms), “d2d” parameter definieert de tijdsvertraging tussen het detecteren en het 
opeenvolgende signalisering van het alarm. I2F=dor is de vertraging voor het activeren van de 
opendeur alarm 

i3P Digital input 3 polarity: (cL – oP) CL : de digitale ingang wordt geactiveerd door het contact te 
sluiten; OP: de digitale ingang wordt geactiveerd door het contact te openen. 

i3F Digital input 3 function: (EAL – bAL – PAL – dor – dEF – AUS – LiG – OnF – Htr – FHU – ES 
– Hdy) EAL= external alarm; bAL= serious external alarm; PAL= drukschakelaar activatie; 
dor= deur open; dEF= ontdooiing activatie; AUS= auxiliary activatie; LiG= licht activatie; OnF= 
AAN/UIT schakelen van de regelaar; Htr= veranderen van type actie; FHU= niet gebruikt; ES= 
activeren energy saving; Hdy= activeren verlof functie; 

d3d  Time interval/delay for digital input alarm: (0 255 min.) Tijdsinterval voor het berekenen van 
het aantal keer dat de drukschakelaar heeft geschakeld als i3F=PAL. Als I3F=EAL of bAL 
(external alarms), “d3d” parameter definieert de tijdsvertraging tussen het detecteren en het 

opeenvolgende signalisering van het alarm. I3F=dor is de vertraging voor het activeren van de 
opendeur alarm 

nPS Pressure switch number: (0 15) Aantal keer dat de drukschakelaar geactiveerd wordt tijdens 
“d#d” interval, voor het signaliseren van het alarm (I2F= PAL). Wanneer nPS bereikt wordt in 
de periode did, schakel de regelaar aan en uit voor het herstarten van de normale 
regeling. 

odc Compressor and fan status when open door:  no = normal; Fan = ventilator UIT; CPr = 
Compressor UIT; F_C = Compressor en ventilator UIT.  

rrd Outputs restart after doA alarm: no = uitgangen niet beïnvloed door het doA alarm;  yES = 
uitgang herstart met het doA alarm;  

RTC SUBMENU (indien aanwezig) 
 

CbP Clock Presence (n÷y): Aan of uitzetten van de klok; 
Hur Current hour (0 ÷ 23 h) 
Min Current minute (0 ÷ 59min) 
dAY Current day (Sun ÷ SAt) 
Hd1 First weekly holiday (Sun ÷ nu) Eerste dag van de week die de verlofperiode volgt. 
Hd2 Second weekly holiday (Sun ÷ nu) Tweede dag van de week die de verlofperiode volgt. 
Hd3 Third weekly holiday (Sun ÷ nu) Derde dag van de week die de verlofperiode volgt. 
ILE Energy Saving cycle start during workdays: (0 ÷ 23h 50 min.) Tijdens de Energy Saving 

cyclus wordt de set punt verhoogt met de waarde HES zodat de werking set punt SET + HES 
wordt.  

dLE Energy Saving cycle length during workdays: (0 ÷ 24h 00 min.) De duur van de Energy 
Saving cyclus tijdens werkdagen.  

ISE Energy Saving cycle start on holidays. (0 ÷ 23h 50 min.) 
dSE Energy Saving cycle length on holidays (0 ÷ 24h 00 min.) 
HES Temperature increase during the Energy Saving cycle (-30÷30°C / -54÷54°F) De waarde 

waarmee het set punt toeneemt tijdens de Energy Saving cyclus.  
Ld1÷Ld6 Workday defrost start (0 ÷ 23h 50 min.) Deze parameters stellen het begin in van de acht 

programmeerbare ontdooiingcycli tijdens werkdagen. Ex. Als Ld2 = 12.4 de tweede ontdooiing 
start op 12.40 tijdens werkdagen.  

Sd1÷Sd6 Holiday defrost start (0 ÷ 23h 50 min.) Deze parameters stellen het begin in van de acht 
programmeerbare ontdooiingcycli tijdens het verlof. Ex. Als Sd2 = 3.4 de tweede ontdooiing 
start op 3.40 tijdens het verlof.  

 

ENERGIEBESPARING 
 

ESP Energy saving probe selection: (nP - P1 - P2 - P3 - P4 - P5 – tEr). 
HES Temperature increase during the Energy Saving cycle : (-30÷30°C / -54÷54°F) stelt de 

toenemende waarde vast van het set punt tijdens de Energy Saving cyclus. 
PEL Energy saving activation when light is switched off: (n÷Y) n= functie uitgeschakeld; Y= 

energy saving is geactiveerd als het licht uitgeschakeld wordt en vice versa; 
 

LAN MANAGEMENT 
 

LMd Desfrost synchronisation: y= De sectie stuurt een bericht voor het starten van ontdooiing 
naar de andere regelaars, n= De sectie stuurt geen commando voor globale ontdooiing. 

dEM Type of end defrost: n= het einde van de ontdooiing van de regelaars werkt onafhankelijk; y= 
het einde van de ontdooiing is gesynchroniseerd. 

LSP L.A.N. set-point  synchronisation: y= bij aanpassen van de sectie set punt wordt dezelfde 
waarde overgebracht naar de andere secties; n= de set punt waarde wordt alleen locaal 
veranderd. 

LdS L.A.N. display  synchronisation: y= de waarde weergegeven in de sectie wordt verstuurd 
naar alle andere secties; n= de waarde van het set punt wordt alleen locaal aangepast.  

LOF L.A.N. On/Off synchronisation  Deze parameter bepaald of het Aan/Uit commando van de 
sectie ook voor de andere secties wordt toegepast: y= Het Aan/Uit commando wordt verzonden 

naar alle andere secties; n= Het Aan/Uit commando werkt alleen locaal. 
LLi L.A.N. light  synchronisation Deze parameter bepaald of het licht commando van de sectie 

ook voor de andere secties wordt toegepast: y= Het licht wordt verzonden naar alle andere 
secties; n= Het licht commando werkt alleen locaal. 

 

LAU L.A.N. AUX output  synchronisation Deze parameter bepaald of het AUX commando van de 
sectie ook voor de andere secties wordt toegepast: y= Het AUX commando wordt verzonden 
naar alle andere secties; n= Het AUX commando werkt alleen locaal. 

LES L.A.N. energy saving  synchronisation Deze parameter bepaald of het energy saving 
commando van de sectie ook voor de andere secties wordt toegepast: y= Het energy saving 
commando wordt verzonden naar alle andere secties; n= Het energy saving commando werkt 
alleen locaal. 

LSd Remote probe display: Deze parameter bepaald of het scherm alleen de waarde van de 
locale sonde moet weergeven of de waarde komende van andere secties: y= De weergegeven 
waarde komt van een andere sectie (Met de parameter LdS = y); n= de weergegeven waarde 
komt van de lokale sonde. 

LPP Remote pressure probe: n= de waarde van de druksonde is afkomstig van een locale sonde; 
Y= de waarde van de druksonde is afkomstig via LAN; 

StM Solenoid activation via LAN: n= niet gebruikt; Y= Een algemeen koelingverzoek afkomstig via  
LAN stuurt het magneetventiel aan die verbonden is met het compressorrelais; 

 

SONDE INSTELLINGEN 
 

P1C Probe 1 configuration: (nP – Ptc – ntc – PtM) nP= niet aanwezig; PtC= Ptc;  ntc= Ptc; PtM= 
Pt1000; 

Ot Probe 1 calibration: (-12.0 12.0°C/ -21 21°F) laat toe mogelijke offset van de thermostaat 

sonde aan te passen. 
P2C Probe 2 configuration: (nP – Ptc – ntc – PtM) nP= niet aanwezig; PtC= Ptc;  ntc= Ptc; PtM= 

Pt1000; 
OE   Probe 2 calibration: (-12.0 12.0°C/ -21 21°F) laat toe mogelijke offset van de verdamper 

sonde aan te passen. 
P3C Probe 3 configuration: (nP – Ptc – ntc – PtM) nP= niet aanwezig; PtC= Ptc;  ntc= Ptc; PtM= 

Pt1000; 
o3 Probe 3 calibration: (-12.0 12.0°C/ -21 21°F) laat toe mogelijke offset van sonde 3 aan te 

passen. 
P4C Probe 4 configuration: (nP – Ptc – ntc – PtM) nP= niet aanwezig; PtC= Ptc;  ntc= Ptc; PtM= 

Pt1000; 

o4 Probe 4 calibration: (-12.0 12.0°C/ -21 21°F) laat toe mogelijke offset van sonde 4 aan te 
passen. 

P5C Probe 5 configuration: (nP – Ptc – ntc – PtM – 420 – 5Vr) nP= niet aanwezig; PtM= Pt1000; 
420= 4÷ 20mA; 5Vr= 0÷5V ratiometric; (Only XM679K) 

o5 Probe 5 calibration: (-12.0 12.0°C/ -21 21°F) laat toe mogelijke offset van sonde 5 aan te 
passen. (Only XM679K) 

P6C Probe 6 configuration: (nP – Ptc – ntc – PtM) nP= niet aanwezig; PtC= Ptc;  ntc= Ptc; PtM= 
Pt1000; (Only XM679K) 

o6 Probe 6 calibration: (-12.0 12.0°C/ -21 21°F) laat toe mogelijke offset van sonde 6 aan te 
passen. (Only XM679K) 

 

SERVICE – ENKEL LEZEN 
 

CLt Cooling time percentage: toont de effectieve koeltijd berekend door XM600 tijdens de 
regeling; 

tMd Time to next defrost: Tijd tot de volgende ontdooiing als het ontdooiinginterval is geselecteerd; 
LSn L.A.N. section number  (1 ÷ 5)  Toont het aantal beschikbare secties in de L.A.N. 
Lan L.A.N. serial address  (1 ÷ LSn)  Identificeert de regelaars hun adres in het locaal netwerk van 

multiplexed cabinet controller. 
Adr  RS485 serial address (1÷247): Identificeert de regelaars hun adres wanneer verbonden aan 

een ModBUS compatible monitoring system. 
Rel  Release software: (read only) Software version of the microprocessor. 

Ptb  Parameter table: (read only) it shows the original code of the dIXEL parameter map. 
Pr2  Access to the protected parameter list (read only). 

10. DIGITALE INGANGEN 

De XM600 series kan tot 3 voltvrije contacten ondersteunen configureerbaar tot digitale ingangen 
(afhankelijk van de modelen). Ze zijn configureerbaar via i#F parameter 

10.1 GENERIC ALARM (EAL) 

Zodra de digitale ingang wordt geactiveerd zal de unit wachten met een vertragingstijd “did” voor het 
signaliseren van het “EAL” alarm. De status van de uitgangen veranderen niet. Het alarm stopt direct 
nadat de digitale ingang is uitgeschakeld. 

10.2 ERNSTIG ALARM MODE (BAL) 

Wanneer het digitale ingangssignaal wordt zal de unit wachten met een vertragingstijd “did” voor het 
signaliseren van het “BAL” alarm. De status van de relais worden op UIT gezet. Het alarm stopt direct 
nadat de digitale ingang is uitgeschakeld. 

10.3 PRESSOSTAAT ALARM (PAL) 

Als tijdens de duur van het interval, bepaald door  “d#d” parameter, de drukschakelaar een aantal keer 
geactiveerd wordt gelijk aan de “nPS” parameter, het “CA” druk alarm bericht zal weergegeven worden. De 
compressor en de regeling worden gestopt.  Als de digitale ingang AAN is staat de compressor altijd UIT. Als 
de nPS waarde bereikt wordt in het interval d#d,schakel de regelaar aan en uit voor de normale regeling 
te herstarten. 

10.4 DEUR ALARM  (dor) 

De deurstatus en corresponderende relais uitgang worden weergegeven met de “odc” parameter: no = normaal 
(elke verandering); Fan = Ventilator UIT; CPr = Compressor UIT; F_C = Compressor en ventilator UIT. Wanneer 
de deur geopend is zal na een vertragingstijd van “d#d”, het deuralarm geactiveerd worden en zal het bericht  
“dA” weergegeven worden op het scherm en zal de regeling herstarten na een periode rrd. Het alarm stopt 
zodra de externe digitale uitgang uitgeschakeld wordt. Wanneer de deur open staat worden de hoge en lage 
alarmen uitgeschakeld. 

10.5 START ONTDOOIING (DEF) 

Bij de juiste omstandigheden zal de ontdooiing starten. Na de ontdooiing zal de normale regeling 

werken alleen als de digitale ingang uitgeschakeld is anders zal de regelaar wachten tot de 
veiligheidsperiode  “Mdf” verlopen is. 

10.6 RELAIS AUX ACTIVERING (AUS) 

Deze functie laat toe om de auxillary relais AAN en UIT te zetten door gebruik te maken van de digitale 
ingang te gebruiken als externe schakelaar.  
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10.7 RELAIS LICHT ACTIVERING (LIG) 

Deze functie laat toe om de licht relais AAN en UIT te zetten door gebruik te maken van de digitale 
ingang te gebruiken als externe schakelaar.  

10.8 ON/OFF FUNCTIE (ONF) 

Aan en uitzetten van de regelaar 

10.9 TYPE WERKING (HTR) 

Deze functie laat toe om het type regeling te kiezen van koeling tot verwarmen en vice versa. 

10.10 FHU – NIET GEBRUIKT 

Deze functie laat toe om het type regeling te kiezen van koeling tot verwarmen en vice versa.  

10.11 INGANG ENERGIE BESPARING (ES) 

De Energy Saving functie laat toe om de set punt waarde aan te passen naar het resultaat van de som 
van SET+ HES (parameter). Deze functie is van toepassing zolang de digitale ingang is geactiveerd. 

10.12 CONFIGUREERBARE INGANG -  VAKANTIEFUNCTIE (HDY) 

Tijdens het verlof volgen de functies Energy saving en ontdooiingcycli de verloftijden. (Sd1…Sd6) 

10.13 POLARITEIT DIGITALE INGANG  

De polariteit van de digitale ingangen is afhankelijk van de “I#P” parameters: CL : De digitale ingang is 
geactiveerd bij het sluiten van het contact; OP : De digitale ingang is geactiveerd bij het openen van het 
contact. 

 

11. INSTALLATIE EN MONTAGE 

 

De CX660 keyboard wordt geplaatst op een vertikaal paneel, in 
een holte van 29x71 mm, en vastgezet via meegeleverde 
bevestigingsbeugels. De temperatuur voor een correcte werking 

moet tussen de 0 60 °C liggen. Vermijd plaatsen waar het toestel 
onderhevig is aan sterke vibraties, corrosieve gassen, overtollig 
vuil of te hoge vochtigheidsgraad. Voor de sondes wordt het 
zelfde aanbevolen. In de koeling holtes moet lucht kunnen 
circuleren. 

 

12. ELECTRISCHE AANSLUITINGEN 
XM670K/XM679K is voorzien met schroefklemmenblok voor kabels met doorsnede tot 1,6 mm2 voor alle 
lage volt connecties: RS485, LAN, sondes, digitale ingangen en toestenbord. Andere ingangen, voiding 
en relais connectives zijn voorzien met Faston connecties (5.0 mm). Warmte bestendige kabels moeten 
gebruikt worden. Zorg ervoor dat de voeding voldoet aan de eisen van de regelaar voor het connecteren 
van de kabels. Scheidt de sonde kabels van de voedingkabels, van de uitgangen en de 
stroomaansluitingen. Ga niet hoger dan de maximum stroom toegelaten op elk relais, in geval van 
zwaardere lasten wordt gebruik gemaakt van externe relais. N.B. Maximum stroom voor alle belastingen 
is 16A. 

12.1 AANSLUITINGEN SONDES 

De sondes worden geplaatst met de kop omhoog  om schade te vermijden van binnendringend vocht.. 
Het wordt aanbevolen om de thermostaat sonde niet in de luchtstromen te plaatsen om een nauwkeurig 
meting van de gemiddelde kamertemperatuur te bekomen. Plaats de eindedooi sonde tussen de 
verdamper vinnen op de koudste plaats waar het meeste ijs gevormd wordt, ver van verwarmer of van 
de warmste plaats tijdens ontdooiing om te voorkomen dat de ontdooiing te vroeg beëindigd wordt . 

13. RS485 BUSVERBINDING 

XM670K/XM679K is voorzien van een directe RS485 connectie waarmee de unit verbonden kan worden 
met een network lijn ModBUS-RTU compatibel met alle dIXEL monitoren systemen. 

14. GEBRUIK VAN DE “HOT KEY“ 
The XM units kunnen de parameterlijsten UPLOAD of DOWNLOAD van hun eigen E2 internal memory 
naar de “Hot Key”  en vice versa met behulp van de TTL connectie. 

14.1 DOWNLOAD (VAN “HOT KEY” NAAR HET TOESTEL) 

1. Schakel het toestel UIT, eventueel met behulp van de ON/OFF knop ,steek de “Hot Key” in de 
TTL poort en schakel de regelaar dan AAN. 

2. De parameterlijst wordt automatisch van de “Hot Key” gedownload naar het geheugen, het 

“doL” bericht knippert. Na 10 seconden begint het toestel opnieuw te werken met de nieuwe 
parameters. Op het einde van de datatransport wordt het bericht “end“ weergegeven bij juiste 
programmering. “err” staat voor foute programmering.  In dit geval wordt het toestel terug uit en 
aangeschakeld om het downloaden te herstarten of wordt de “Hot key” verwijderd om de 
operatie te beeindigen. 

14.2 UPLOAD (VAN HET TOESTEL NAAR DE “HOT KEY”) 

1. Wanneer de XM aanstaat steekt u de “Hot key” in de TTL poort en drukt u op de è knop; het 
bericht  "uPL" wordt weergegeven. 

2. Het uploaden begint en het bericht “uPL” knippert. 

3. Verwijder de “Hot Key”. 
Op het einde van de datatransport wordt volgende bericht weergegeven: 

 “end “ voor juiste programmering. 
 “err” voor foute programmering. In dit geval wordt de “SET” knop ingedrukt voor het uploaden te 

herstarten of verwijder de niet geprogrammeerde “Hot key”. 

15. ALARMSIGNALEN 
 

Message  Cause Outputs 

“PON” Toetsenbord ingeschakeld Uitgangen onveranderd 

“POF” Toetsenbord uitgeschakeld Uitgangen onveranderd 

“rst” Alarm reset Alarm relais reset 

“nOP” Sonde niet aanwezig Compressor uitgang volgens “Con” en “COF” 

“P1” Defect eerste sonde Compressor uitgang volgens “Con” en “COF” 

“P2” Defect tweede sonde Einde ontdooiing op tijd 

“P3” Defect derde sonde Uitgangen onveranderd 

“P4” Defect vierde sonde Uitgangen onveranderd 

“P5” Defect vijfde sonde Uitgangen onveranderd 

“P6” Defect zesde sonde Uitgangen onveranderd 

“HA” Maximum temperatuur alarm Uitgangen onveranderd 

“LA” Minimum temperatuur alarm Uitgangen onveranderd 

"HAd Hoge temperatuur ontdooiing Uitgangen onveranderd 

"LAd” Lage temperatuur ontdooiing Uitgangen onveranderd 

"FAd” Lage temperatuur ontdooiing Uitgangen onveranderd 

"HAF” Hoge temperatuur ventilator Uitgangen onveranderd 

"LAF” Hoge temperatuur ventilator Uitgangen onveranderd 

"StP” Stop door regelingonderbrekingen (Sti 
en Std parameters) 

Compressor en ventiel UIT 

“PAL” Alarm door drukschakeling Alle uitgangen UIT. 

“rtc” RTC verkeerd ingesteld Uitgangen onveranderd 

“rtf” RTC defect Uitgangen onveranderd 

“dA” Deur open Compressor en ventilatoren herstarten afhankelijk 
van de rrd en odc 

“EA” Extern alarm Uitgangen onveranderd 

“CA” Belangrijk extern alarm (i1F=bAL) Alle uitgangen UIT. 

“EE” EEPROM defect Alle uitgangen UIT. 

“LOP” Minimum werkingsdruk bereikt volgens dML  

“MOP” Maximum werkingsdruk bereikt volgens dML 

“LSH” Minimum oververhitting alarm Ventiel gesloten 

“MSH” Maximum oververhitting alarm Uitgangen onveranderd 

15.1  “EE” ALARM 
 

De dIXEL toestellen zijn voorzien van een interne controle op de volledigheid van de data. Alarm “EE” 
knippert wanneer een fout optreedt in het geheugen. In dit geval is de alarmuitgang geactiveerd. 

15.2 ALARMHERSTEL 
 

Sonde alarmen : “P1” (sonde1 fout), “P2”, “P3”, “P4”, “P5”, “P6”; stopt automatisch na 10s nadat de 
sonde terug normal werkt. Controleer verbindingen voor het vervangen van sondes. Temperatuur alarm 
“HA”, “LA”, “HAd”, “LAd”, “HAF”, “LAF” stopt automatisch als de thermostaat temperatuur terug zijn 
normale waarde aanneemt of als de ontdooiing begint. Extern alarm “EAL”, “BAL”  stopt zodra de 
externe digitale ingang uitgeschakeld wordt. 

16. TECHNISCHE GEGEVENS 

 
CX660 keyboard 

Behuizing: zelfdovend ABS. 
Case: CX660 front 35x77 mm; diepte 18mm 
Montage: paneel montage in een 29x71 mm uitsnijding  
Bescherming: IP20; Beschermingsklasse front: IP65 
Voeding: van de XM600K power module 
Display: 3 digits, rode LED, 14,2 mm hoogte;  
Optionele uitgang: buzzer 
 
Power modules  
Case: 8 DIN 
Verbindingen: schroefklemmenblok  1,6 mm2 warmte resistente draden en 5.0mm Faston 
Voeding: afhankelijk van het model 12Vac – 24Vac - 110Vac  10% - 230Vac  10% or 90÷230Vac 
met veranderlijke voeding.  
Opgenomen vermogen: 9VA max. 
Ingangen: tot 6 NTC/PTC/Pt1000 sondes 
Digitale ingangen: 3 spanningsloos  
Relay uitgangen: Totale stroom op verbruikers MAX. 16A 
Magneetventiel: relay SPST 5(3) A, 250Vac  
defrost: relay SPST 16 A, 250Vac  
fan: relay SPST 8 A, 250Vac 
light: relay SPST 16 A, 250Vac  
alarm: SPDT relay 8 A, 250Vac 
Aux: SPST relay 8 A, 250Vac 
Ventiel uitgang: a.c. uitgang tot 30W (Only XM679K) 
Optionele uitgang (AnOUT) AFHANKELIJK VAN DE MODELLEN: 

 PWM / Open Collector outputs: PWM or 12Vdc max 40mA 

 Analog output: 4÷20mA or 0÷10V 
Serial output: RS485 with ModBUS - RTU and LAN 
Gegevensopslag: niet volatile geheugen (EEPROM). 
Soort actie: 1B. Pollutiegraad: normaal Software klasse: A. Werkingstemperatuur: 0÷60 °C. 
Opslagtemperatuur: -25÷60 °C. Relatieve vochtigheid: 20 85% (niet condenserend).  
Meet en regelbereik:  
 NTC probe: -40÷110°C (-58÷230°F).  
 PTC probe: -50÷150°C (-67 ÷ 302°F) 
 Pt1000 probe: -100 ÷ 100°C (-148 ÷ 212°F) 

Resolutie: 0,1 °C or 1°C or 1 °F (instelbaar).  
Nauwkeurigheid (ambiente temp. 25°C):  ±0,5 °C ±1 digit 
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17. AANSLUITSCHEMA 

17.1 XM670K – ALL POWER SUPPLY 

 

 

17.2 XM679K – 230VAC VALVES 

 

17.3 XM679K – 24VAC VALVES 

 

 

NOTE: de jumper wordt geindiceerd als JMP en bevindt zich in de behuizing van de 
regelaar. Deze jumper moet enkel gesloten zijn bij een 24Vac ventiel. 

18. STANDAARD INSTELLINGEN 

 

Lab Val Menù Description Range 

SEt 2.0 - - - Set point LS - US 

Regulation 

Hy 2.0 Pr1 Differential [0.1°C ÷ 25.5°C] [1°F ÷ 45°F] 

Int 150 Pr1 
Integral time for room 
temperature regulation 

0 ÷ 255 s 

CrE n Pr1 
Continuous regulation 
activation 

n(0) – Y(1) 

LS -30 Pr2 Minimum set point [-55.0°C ÷ SET] [-67°F ÷ SET] 

US 20 Pr2 Maximum set point 
[SET ÷ 150.0°C] [SET ÷ 

302°F] 

odS 0 Pr1 
Outputs activation delay at start 
up 

0 ÷ 255 (min.) 

AC 0 Pr1 Anti-short cycle delay 0 ÷ 60 (min.) 

CCt 0.0 Pr2 Continous cycle duration 0 ÷ 24.0(144)   (hour.10min) 

CCS 2.0 Pr2 Continuous cycle set point 
[-55.0°C ÷ 150,0°C] [-67°F ÷ 

302°F] 

Con 15 Pr2 
Compressor ON time with faulty 
probe 

0 ÷ 255 (min.) 

CoF 30 Pr2 
Compressor OFF time with 
faulty probe 

0 ÷ 255 (min.) 

CF °C Pr2 
Measurement unit: Celsius , 

Fahrenheit 
°C(0) - °F(1) 

PrU rE Pr2 Pressure Mode rE(0) - Ab(1) 

PMU bAr Pr2 Pressure measurement unit bAr(0) – PSI(1) - MPA(2) 

PMd PrE Pr2 
Pressure displaying mode: 

temperature or pressure 
tEM(0) - PrE(1) 

rES dE Pr2 
Resolution (only °C) : decimal, 
integer 

dE(0) - in(1) 

Lod P1 Pr2 Local display: default display 
nP(0) - P1(1) - P2(2) - P3(3) - 
P4(4) - P5(5) - P6(6) – tEr(7) - 

dEF(8) 

rEd P1 Pr2 Remote display: default display 
nP(0) - P1(1) - P2(2) - P3(3) - 
P4(4) - P5(5) - P6(6) – tEr(7) - 

dEF(8) 

dLy 0 Pr1 Display delay 0 ÷ 24.0(144)   (Min.10s) 

rPA P1 Pr1 Regulation probe A 
nP(0) - P1(1) - P2(2) - P3(3) - 

P4(4) - P5(5) 

rPb nP Pr1 Regulation probe B 
nP(0) - P1(1) - P2(2) - P3(3) - 

P4(4) - P5(5) 

rPE 100 Pr1 
Virtual probe percentage (room 
temperature) 

0  ÷ 100 (100=rPA, 0=rPb) 

Electronic Expansion Valve 

Fty 404 Pr1 Kind of gas 
R22(0) - 134(1) - 404(2) - 
407(3) - 410(4) - 507(5) - 

CO2(6) 

SSH 8.0 Pr1 Superheat set point [0.1°C ÷ 25.5°C] [1°F ÷ 45°F] 

CyP 6 Pr1 Cycle Period 1 ÷ 15 s 

Pb 5.0 Pr1 
Proportional band for superheat 
regulator 

[0.1°C ÷ 60.0 °C] [1°F ÷ 108 
°F] 

rS 0.0 Pr1 
Band Offset for superheat 
regulator 

[-12.0°C ÷ 12.0°C] [-12°C ÷ 
12°C] [-21°F ÷ 21°F] 

inC 120 Pr1 
Integration time for superheat 
regulator 

0 ÷ 255 s 

PEO 50 Pr1 Probe error opening percentage 0 ÷ 100 

PEd On Pr1 
Probe error delay before 
stopping regulation 

0 ÷ 239 s - On(240) 

OPE 85 Pr1 Start opening percentage 0 ÷ 100 

SFd 1.3 Pr1 Start function duration 0 ÷ 42.0(252)   (min.10sec) 

OPd 100 Pr1 
Opening percentage after 
defrost phase 

0 ÷ 100 

Pdd 1.3 Pr1 Post defrost function duration 0 ÷ 42.0(252)   (min.10sec) 

MnF 100 Pr1 
Maximum opening percentage 
at normale functioning 

0 ÷ 100 

dCL 0 Pr1 
Delay before stopping valve 
regulation 

0 ÷ 255 s 

Fot nu Pr1 Forced opening percentage 0 ÷ 100 - "nu"(101) 

tPP PP Pr2 Type of pressure transducer PP(0) - LAN(1) 

PA4 -0.5 Pr2 Probe value at 4 mA or at 0V 

BAR : [PrM=rEL] -1.0 ÷ P20       
[PRM=Abs] 0.0 ÷ P20                                              

PSI : [PrM=rEL] -14 ÷ P20          

[PRM=Abs]  0 ÷ P20                                                  
dKP : [PrM=rEL] -10 ÷ P20         

[PRM=Abs] 0 ÷ P20 

P20 11.0 Pr2 Probe value at 20 mA or at 5V 

BAR : [PrM=rEL] PA4 ÷ 50.0    
[PrM=AbS] PA4 ÷ 50.0                                             

PSI :    [PrM=rEL] PA4 ÷ 725     

[PrM=AbS] PA4 ÷ 725                                          
dKP :   [PrM=rEL] PA4 ÷ 500    

[PrM=AbS] PA4 ÷ 500 

LPL -0.5 Pr1 
Lower pressure limit for 
superheat regulation 

PA4 ÷ P20 

MOP 11.0 Pr1 
Maximum operating pressure 

threshold 
LOP ÷ P20 

LOP -0.5 Pr1 
Lowest operating pressure 
threshold 

PA4 ÷ MOP 

dML 30 Pr1 
Delta MOP-LOP opening 
variation 

0 ÷ 100 

MSH 80.0 Pr1 
Maximum superheat alarm 
threshold 

[LSH ÷ 80,0°C]     [LSH ÷ 
144°F] 

LSH 1.0 Pr1 
Minimum superheat alarm 
threshold 

[0.0 ÷ MSH °C]       [0 ÷ MSH 
°F] 

SHy 0.5 Pr1 Superheat alarm hysteresis [0.1°C ÷ 25.5°C] [1°F ÷ 45°F] 

SHd 3.0 Pr1 
Superheat alarm activation 
delay 

0 ÷ 42.0(252)   (min.10sec) 

FrC 100 Pr1 Fast-recovery costant 0 ÷ 100 

Defrost 

dPA P2 Pr1 Defrost probe A 
nP(0) - P1(1) - P2(2) - P3(3) - 

P4(4) - P5(5) 

dPb nP Pr1 Defrost probe B 
nP(0) - P1(1) - P2(2) - P3(3) - 

P4(4) - P5(5) 

dPE 100 Pr1 
Virtual probe percentage 

(defrost temperature) 
0  ÷ 100 (100=dPA, 0=dPb) 

tdF EL Pr1 Defrost type EL(0) - in(0) 

EdF in Pr1 Defrost mode: Clock or interval rtc(0) - in(1) 

Srt 150 Pr1 Heater set point during defrost 
[-55.0°C ÷ 150°C] [-67°F ÷ 

302°F] 

Hyr 2.0 Pr1 Differential for heater [0.1°C ÷ 25.5°C] [1°F ÷ 45°F] 

tod 255 Pr1 Time out for heater 0 ÷ 255 (min.) 

dtP 0.1 Pr1 
Minimum temperature 

difference to start defrost 

[0.1°C ÷ 50.0°C]     [1°F ÷ 

90°F] 

ddP 60 Pr1 Delay before starting defrost 0 ÷ 60 (min.) 

d2P n Pr1 Defrost with two probes n(0) – Y(1) 

dtE 8.0 Pr1 
Defrost termination temperature 
(Probe A) 

[-55.0°C ÷ 50.0°C] [-67°F ÷ 
122°F] 
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dtS 8.0 Pr1 
Defrost termination temperature 
(Probe B) 

[-55.0°C ÷ 50.0°C] [-67°F ÷ 
122°F] 

idF 6 Pr1 Interval between defrosts 0 ÷ 120 (hours) 

MdF 30 Pr1 Defrost Maximum duration 0 ÷ 255 (min.) 

dSd 0 Pr1 Start defrost delay 0 ÷ 255 (min.) 

dFd it Pr1 Display during defrost rt(0) - it(1) - SEt(2) - dEF(3) 

dAd 30 Pr1 Defrost display time out 0 ÷ 255 (min.) 

Fdt 0 Pr1 Drain down time 0 ÷ 255 (min.) 

dPo n Pr1 Defrost at start-up n(0) – Y(1) 

dAF 0.0 Pr1 
Defrost delay after continuous 
cycle 

0 ÷ 24.0(144)    (hours.10min) 

Fan 

FPA P2 Pr1 Fan probe A 
nP(0) - P1(1) - P2(2) - P3(3) - 

P4(4) - P5(5) 

FPb nP Pr1 Fan probe B 
nP(0) - P1(1) - P2(2) - P3(3) - 

P4(4) - P5(5) 

FPE 100 Pr1 
Virtual probe percentage (fan 
management) 

0  ÷ 100 (100=FPA, 0=FPb) 

FnC O-n Pr1 Fan operating mode 
C-n(0) - O-n(1) - C-y(2) - O-

y(3) 

Fnd 10 Pr1 Fan delay after defrost 0 ÷ 255 (min.) 

FCt 10 Pr1 
Temperature differential to 
avoid short cycles of fans 

[0.0°C ÷ 50.0°C] [0°F ÷ 90°F] 

FSt 2.0 Pr1 Fan stop temperature 
[-55.0°C ÷ 50.0°C] [-67°F ÷ 

122°F] 

FHy 1.0 Pr1 Fan stop differential [0.1°C ÷ 25.5°C] [1°F ÷ 45°F] 

Fod 0 Pr1 
Fan activation time after defrost 
(without compressor) 

0 ÷ 255 (min.) 

Fon 0 Pr1 Fan ON time 0÷15 (min.) 

FoF 0 Pr1 Fan OFF time 0÷15 (min.) 

trA UAL Pr2 
Kind of regulation for 
modulating output 

UAL(0) - rEG(1) - AC(2) 

SOA 80 Pr2 Fixed speed for fan AMi ÷ AMA 

SdP 30.0 Pr2 Default Dew Point value 
[-55.0°C ÷ 50.0°C] [-67°F ÷ 

122°F] 

ASr 1.0 Pr2 
Differential for fan / offset for 
anti sweat heater 

[-25.5°C ÷ 25.5°C] [-45°F ÷ 
45°F] 

PbA 5.0 Pr2 
Proportional band for 

modulating output 
[0.1°C ÷ 25.5°C] [1°F ÷ 45°F] 

AMi 0 Pr2 
Minimum output for modulating 
output 

0 ÷ AMA 

AMA 100 Pr2 
Maximum output for modulating 
output 

AMi ÷ 100 

AMt 200 Pr2 
Time with fan at maximum 

speed 
0 ÷ 255 s 

Alarm 

rAL P1 Pr1 Probe for temperature alarm 
nP(0) - P1(1) - P2(2) - P3(3) - 

P4(4) - P5(5) - tEr(6) 

ALC Ab Pr1 
Temperature alarm 
configuration 

rE(0) - Ab(1) 

ALU 10 Pr1 High temperature alarm setting 
[0.0°C ÷ 50.0°C o ALL ÷ 

150.0°] [0°F ÷ 90°F o ALL ÷ 
302°F] 

ALL -30 Pr1 Low temperature alarm setting 

[0.0°C ÷ 50.0°C  o  -55,0°C ÷ 

ALU]    [0°F ÷ 90°F  o   -67°F 
÷ ALU°F] 

AHy 1.0 Pr1 
Differential for temperature 
alarm 

[0.1°C ÷ 25.5°C] [1°F ÷ 45°F] 

ALd 15 Pr1 Temperature alarm delay 0 ÷ 255 (min.) 

dLU 150 Pr2 
High temperature alarm setting 
(defrost probe) 

[0.0°C ÷ 50.0°C o dLL ÷ 
150.0°] [0°F ÷ 90°F o dLL ÷ 

302°F] 

dLL -55 Pr2 
Low temperature alarm setting 
(defrost probe) 

[0.0°C ÷ 50.0°C  o  -55,0°C ÷ 
dLU]    [0°F ÷ 90°F  o   -67°F ÷ 

dLU°F] 

dAH 1.0 Pr2 
Differential for temperature 
alarm (defrost probe) 

[0.1°C ÷ 25.5°C] [1°F ÷ 45°F] 

ddA 15 Pr2 
Temperature alarm delay 
(defrost probe) 

0 ÷ 255 (min.) 

FLU 150 Pr2 
High temperature alarm setting 
(fan probe) 

[0.0°C ÷ 50.0°C o FLL ÷ 

150.0°] [0°F ÷ 90°F o FLL ÷ 
302°F] 

FLL -55 Pr2 
Low temperature alarm setting 
(fan probe) 

[0.0°C ÷ 50.0°C  o  -55,0°C ÷ 
FLU]    [0°F ÷ 90°F  o   -67°F ÷ 

FLU°F] 

FAH 1.0 Pr2 
Differential for temperature 
alarm (fan probe) 

[0.1°C ÷ 25.5°C] [1°F ÷ 45°F] 

FAd 15 Pr2 
Temperature alarm delay (fan 
probe) 

0 ÷ 255 (min.) 

dAo 1.3 Pr1 
Delay of temperature alarm at 
start-up 

0 ÷ 24.0(144)    (hours.10min) 

EdA 30 Pr1 
Alarm delay at the end of 
defrost 

0 ÷ 255 min 

dot 15 Pr1 
Temperature alarm exclusion 
after door open 

0 ÷ 255 min 

Sti nu Pr2 Stop regulation interval 
"nu"(0) ÷ 24.0(144)    

(hour.10min) 

Std 3 Pr2 Stop duration 1 ÷ 255 min 

oA6 AUS Pr2 Sixth relay output configuration 
CPr(0) - dEF(1) - FAn(2) - 
ALr(3) - LiG(4) - AUS(5) - 

db(6) - OnF(7) 

oA7 ALr Pr2 
Modulating output configuration 
(if CoM=oA7) 

CPr(0) - dEF(1) - FAn(2) - 
ALr(3) - LiG(4) - AUS(5) - 

db(6) - OnF(7) 

CoM Cur Pr2 Modulating output configuration 
CUr(0) - tEn(1) - PM5(2) - 

PM6(3) - oA7(4) 

AOP cL Pr1 Alarm relay polarity OP(0) - CL(1) 

iAU n Pr1 
Auxiliary output indipendent 

from ON/OFF state 
n(0) – Y(1) 

  
Digital 
Inputs 

  

i1P cL Pr1 Digital input 1 polarity OP(0) - CL(1) 

i1F dor Pr1 Digital input 1 configuration 

EAL(0) - bAL(1) - PAL(2) - 

dor(3) - dEF(4) - AUS(5) -
LiG(6) - OnF(7) - Htr(8) - 

FHU(9) - ES(10) - Hdy(11) 

d1d 15 Pr1 Digital input 1 activation delay 0 ÷ 255 (min.) 

i2P cL Pr1 Digital input 2 polarity OP(0) - CL(1) 

i2F LiG Pr1 Digital input 2 configuration 

EAL(0) - bAL(1) - PAL(2) - 
dor(3) - dEF(4) - AUS(5) -
LiG(6) - OnF(7) - Htr(8) - 

FHU(9) - ES(10) - Hdy(11) 

d2d 5 Pr1 Digital input 2 activation delay 0 ÷ 255 (min.) 

i3P cL Pr1 Digital input 3 polarity OP(0) - CL(1) 

i3F ES Pr1 Digital input 3 configuration 

EAL(0) - bAL(1) - PAL(2) - 
dor(3) - dEF(4) - AUS(5) -
LiG(6) - OnF(7) - Htr(8) - 

FHU(9) - ES(10) - Hdy(11) 

d3d 0 Pr1 Digital input 3 activation delay 0 ÷ 255 (min.) 

nPS 15 Pr1 
Number of pressure switch 
activation before lock 

0 ÷ 15 

OdC F-C Pr1 
Compressor and fan status 

when open door 

no(0) - FAn(1) - CPr(2) - F-

C(3) 

rrd 30 Pr1 
Outputs restart after door open 
alarm 

0 ÷ 255 (min.) 

  Clock   

CbP Y Pr1 Clock presence n(0) – Y(1) 

Hur - - - Pr1 Current hour - - - 

Min - - - Pr1 Current minutes - - - 

dAY - - - Pr1 Current day Sun(0) - SAt(6) 

Hd1 nu Pr1 First weekly day Sun(0) - SAt(6) - nu(7) 

Hd2 nu Pr1 Second weekly day Sun(0) - SAt(6) - nu(7) 

Hd3 nu Pr1 Third weekly day Sun(0) - SAt(6) - nu(7) 

ILE 0.0 Pr1 
Energy saving cycle start during 
workdays 

0 - 23.5(143)   (hours.10min) 

dLE 0.0 Pr1 
Energy saving cycle length 
during workdays 

0 ÷ 24.0(144)    (hours.10min) 

ISE 0.0 Pr1 
Energy saving cycle start during 
holidays 

0 - 23.5(143)   (hours.10min) 

dSE 0.0 Pr1 
Energy saving cycle length 
during holidays 

0 ÷ 24.0(144)    (hours.10min) 

HES 0.0 Pr1 
Temperature increasing during 

Energy Saving cycle 

[-30.0°C ÷ 30.0°C] [-54°F ÷ 

54°F] 

Ld1 nu Pr1 Workdays First defrost start 
0.0 ÷ 23.5(143) - nu(144)    

(hours.10min) 

Ld2 nu Pr1 Workdays Second defrost start 
Ld1 ÷ 23.5(143) - nu(144)    

(hours.10min) 

Ld3 nu Pr1 Workdays Third defrost start 
Ld2 ÷ 23.5(143) - nu(144)    

(hours.10min) 

Ld4 nu Pr1 Workdays Fourth defrost start 
Ld3 ÷ 23.5(143) - nu(144)    

(hours.10min) 

Ld5 nu Pr1 Workdays Fifth defrost start 
Ld4 ÷ 23.5(143) - nu(144)    

(hours.10min) 

Ld6 nu Pr1 Workdays Sixth defrost start 
Ld5 ÷ 23.5(143) - nu(144)    

(hours.10min) 

Sd1 nu Pr1 Holidays First defrost start 
0.0 ÷ 23.5(143) - nu(144)    

(hours.10min) 

Sd2 nu Pr1 Holidays Second defrost start 
Sd1 ÷ 23.5(143) - nu(144)    

(hours.10min) 

Sd3 nu Pr1 Holidays Third defrost start 
Sd2 ÷ 23.5(143) - nu(144)    

(hours.10min) 

Sd4 nu Pr1 Holidays Fourth defrost start 
Sd3 ÷ 23.5(143) - nu(144)    

(hours.10min) 

Sd5 nu Pr1 Holidays Fifth defrost start 
Sd4 ÷ 23.5(143) - nu(144)    

(hours.10min) 

Sd6 nu Pr1 Holidays Sixth defrost start 
Sd5 ÷ 23.5(143) - nu(144)    

(hours.10min) 
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Energy Saving 

ESP P1 Pr1 Energy saving probe selection 
nP(0) - P1(1) - P2(2) - P3(3) - 

P4(4) - P5(5) - tEr(6) 

HES 0.0 Pr1 
Temperature increasing during 
Energy Saving 

[-30.0°C ÷ 30.0°C] [-54°F ÷ 
54°F] 

PEL n Pr1 
Energy saving activation when 
Light switched off 

n(0) – Y(1) 

L.A.N. Management 

LMd y Pr2 Defrost Synchronisation n(0) – Y(1) 

dEM y Pr2 Defrost end Synchronisation n(0) – Y(1) 

LSP n Pr2 SET-POINT Synchronisation n(0) – Y(1) 

LdS n Pr2 
Display Synchronisation 
(temperature sent via LAN) 

n(0) – Y(1) 

LOF n Pr2 ON/OFF Synchronisation n(0) – Y(1) 

LLi y Pr2 Light Synchronisation n(0) – Y(1) 

LAU n Pr2 AUX Synchronisation n(0) – Y(1) 

LES n Pr2 Energy Saving Synchronisation n(0) – Y(1) 

LSd n Pr2 Remote probe displaying n(0) – Y(1) 

LPP n Pr2 Pressure value sent in LAN n(0) – Y(1) 

StM n Pr2 
Cooling request from LAN 
enable compressor relay 

n(0) – Y(1) 

Probe Configurations 

P1C NtC Pr2 P1 configuration nP(0) - Ptc(1) - ntc(2) - PtM(3) 

ot 0.0 Pr2 P1 calibration 
[-12,0°C ÷ 12,0°C]   [-21°F ÷ 

21°F] 

P2C NtC Pr2 P2 configuration nP(0) - Ptc(1) - ntc(2) - PtM(3) 

oE 0.0 Pr2 P2 calibration 
[-12,0°C ÷ 12,0°C]   [-21°F ÷ 

21°F] 

P3C NtC Pr2 P3 configuration nP(0) - Ptc(1) - ntc(2) - PtM(3) 

o3 0.0 Pr2 P3 calibration 
[-12,0°C ÷ 12,0°C]   [-21°F ÷ 

21°F] 

P4C NtC Pr2 P4 configuration nP(0) - Ptc(1) - ntc(2) - PtM(3) 

o4 0.0 Pr2 P4 calibration 
[-12,0°C ÷ 12,0°C]   [-21°F ÷ 

21°F] 

P5C 420 Pr2 P5 configuration 
nP(0) - Ptc(1) - ntc(2) - PtM(3) 

- 420(4) - 5Vr(5) 

o5 0.0 Pr2 P5 calibration 
[-12,0°C ÷ 12,0°C]   [-21°F ÷ 

21°F] 

P6C PtM Pr2 P6 configuration nP(0) - Ptc(1) - ntc(2) - PtM(3) 

o6 0.0 Pr2 P6 calibration 
[-12,0°C ÷ 12,0°C]   [-21°F ÷ 

21°F] 

Service 

CLt - - - Pr1 ON/OFF percentage (C.R.O.) (read only) 

tMd - - - Pr1 
Time remaining before next 
defrost activation (only for 

interval defrost) 

(read only) 

LSn - - - Pr1 Number of devices in LAN 1 ÷ 8 (read only) 

LAn - - - Pr1 List of address of LAN  devices 1 ÷ 247 (read only) 

  Other   

Adr 1 Pr1 Modbus address 1 ÷ 247 

rEL - - - Pr1 Firmware release (read only) 

Ptb 4 Pr1 Parameter table (read only) 

Pr2 - - - Pr1 PR2 menu access (read only) 
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