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1.  ALGEMENE WAARSCHUWING 

1.1 Gelieve te lezen 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 XC645CX is ontworpen voor het beheer van zowel compressors en condensors in centrale 
vorm. 
De compressors hebben volgende keuze: digitale scroll, enkel of meertraps. 
De regeling werkt volgens neutrale zone of proportionele band waarbij druk of temperatuur 
gemeten wordt in de LD  (compressors) en HD (condensors) kringen. Een speciaal algoritme 
zorgt voor een evenwicht in de werkuren van de compressoren voor een gelijke verdeling van 
de werklast. 
De regelaar kan zowel de LD als HD omzetten en weergeven als temperatuur. 
Het gebruikerspaneel bidet een compleet overzicht van de regelstatus aan door het weergeven 
van de zuig en persdruk (temperaturen), de status van de uitgangen, mogelijke alarmen of 
onderhoudcondities. 
Elke uitgang heeft zijn eigen alarmingang waarmee de uitgang uitgeschakeld kan worden 
indien geactiveerd. Om de veiligheid van het volledige systeem te garanderen zijn er ook twee 
ingangen voor lage en hoge druk pressostaat: indien deze actief zijn wordt het systeem stop 
gezet. 
Met behulp van de HOT KEY kan de regelaar eenvoudig geprogrammeerd worden bij het 
opstarten. 
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De regelaar kan verbonden worden met het XWEB registratiesysteem via de TTL uitgang, 
gebruik makend van de standaard ModBus RTU protocol. 
 

3. TOEBEHOREN BIJ DE  XC645CX 

 

Name   Description Part number 

Transfo TF5 230V/12Vac CD050010 00 

Bedradingskit 1.5m en  3m CWC15-Kit (1,5m) 
CWC30-Kit (3,0m) 

DD500101 50 
DD500103 00 

Vrouwelijke loskoppelbare aansluiting voor digitale 

ingang of analoge uitgang (4pcs) 

CABCJ15 (1,5m) 
CABCJ30 (3,0m) 

DD200101 50 
DD200103 00 

TTL /RS485 serial converter XJ485CX+CABRS02   J7MAZZZ9AA 

4-20mA zuigleiding drukomvormer  PP11 (-0.5÷11bar) BE009302 07  

4-20mA condenser drukomvormer  PP30 (0÷30bar) BE009302 04 

Hot key voor programmatie  HOT KEY 4K DK00000100  

 

3.1 CWC15KIT en CWC30KIT: bedradingskit 
 

 

De XC645CX bevat 2 socket connectors met 14 
en 6 pins. 

Voor de bekabeling moet de CWC15KIT (1.5m 

kabellengte) of  CWC30KIT  (3.0m kabellengte) 

gebruikt worden. 

 

3.2 CABCJ15 of CABCJ30: 2 PIN connectors 
 

 

NOTA:  

Gebruik de verbindingskabel CABCJ15 (1.5m 

lengte) of de CABCJ30 (3.0m lengte) voor: 

- HP digital input  (25-26),  

- i2F instelbare digitale input (27-28),  

- 0-10Vdc of 4-20mA analogue 

output (23-24)  

- oA6, 12Vdc/40mA digital output (21-
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22)  :  

3.3 PP07, PP11, PP30 PP50: 4÷20mA pressure transducers 

 

PP07   2,0MT  -0,5+7bar rel FE  
 cod BE009302 00 

 

PP11   2,0MT  -0,5+7bar rel FE 
 cod BE009302 07 

 

PP30   2,0MT  0+307bar rel FE  
 cod BE009302 04     

 

PP50   2,0MT  0+507bar rel Male
 cod BE009002 07 
 

 

 
 

3.4 NP4-67: temperatuursonde voor buismontage  
 

 

De NP4-67 temperatuursonde kan 
gebruikt worden op de persleiding 
om de persgastemperatuur te 
meten van de digitale scroll 
compressor. 
 

NP4-67  1.5MT NTC sonde  
Meetbereik:  -40+110°C,  
Kabel 1,5mt  
Code BN609001 52 

 

3.5 XJ485CX: TTL / RS485 seriële omvormer  

 

De XJ485CX is een TTL/RS485 externe 

omvormer. Plaats deze in de TTL houder om 
de TTL uitgang om te vormen in een RS485 (+) 
en (-) signaal voor registratiesystemen 
MODBUS_RTU compatibel. (XWEB). 
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4. BEDRADING & ELECTRISCHE CONNECTIES 

4.1 ALGEMENE WAARSCHUWING 

Vooraleer u de kabels aansluit dient u na te gaan of de voedingsspanning correct is. Het is heel 
belangrijk voor de goede werking van het toestel dat alle ingangssignalen (sondes, digitale 
ingangen) strikt gescheiden worden van de stroomvoerende kabels, relais en voedingen.  

Respecteer de max. toegelaten stromen door de relais van de toestellen, bij zwaardere 

belastingen dient een extern relais gebruikt te worden. 

 

4.2 CONNECTIES 
 

 
 

24Vac/dc voeding: klem 1-2 

 

 
- Gebruik altijd een klasse 2 transfo met minimum vermogen van 5VA zoals de TF5. 
 
- Klemmen [21-22], [23-24], [25.26], [27-28] zijn voorzien van JST 2 PINS connectors, zij 
vereisen CABCJ15 (1,5mt) of CABCJ30 (3mt) bedradingkabels 
 
 

4.3 SONDE CONNECTIE 
 

4.3.1 Algemene waarschuwing 

Druksonde (4 - 20 mA): respecteer de polariteit. Gebruik altijd draadhulzen, en zorg date r 
geen losse draden zijn (deze kunnen kortsluiting of storing veroorzaken op hoge frequenties). 
Om storingen te vermijden, dient U altijd afgeschermde kabel (afscherming aan één zijde aan 
de massa) te gebruiken.  

Temperatuursonde: Het is aangeraden om de temperatuursonde niet in directe 
luchtstromingen te plaatsen, en zo foutieve metingen te bekomen. 
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4.3.2 Sonde bedrading 

Lage spanningszijde (14PINs connector):  Hou de kabels weg van stroomvoerende kabels. 

Gebruik afgeschermde kabel voor het verlengen van de kabels.  

 

NOTA1: De PIN 4 is de common voor de temperatuursondes  

NOTA2: De PIN 6 geeft een 12Vdc voeding voor de 4-20mA drukomvormers  

 
 

PP07 PP11, PP30, PP50 4÷20mA 

drukomvormers respecteer de polariteit. 

Zuigzijde (P1C = Cur) 
Bruin (+) klem 6 ; wit (-) klem 5 

Condensor (P2C = Cur) 
Bruin (+) klem 6 ; wit (-) klem 7 
 

3 5 7

4 6 8

1 2 V
4 0 m A

§

Pb1 Pb2

 
 

Temperatuur sondes (NTC 10K) 

Zuigzijde: 4-5 (P1C = NTC) 

Condensor: 4-7 (P2C =NTC) 

Pb3 (P3C = NTC): 4-3  
 

3 5 7

4 6 8

Pb1Pb3 Pb2

 
 

Radiometrische omvormer (0.5÷4.5Vdc) 

Zuigzijde (P1C = 0-5) 
5 (In); 4(+); 10 (gnd) 

Condensor (P2C =0-5) 
7 (In); 4(+); 10 (gnd) 
 

5 V
4 0 m A

§

1 3 5 7 9

2 4 6 8 10
+

In

P
b1

P
b

2
Gnd

In

Gnd
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4.4 VEILIGHEID DIGITALE INGANG EN DRUKSCHAKELAARS 
 

!!!WAARSCHUWING: spanningsloze ingangen!!!! 
 

NOTA: De PIN 10 is de common voor alle digitale ingangen.   

 

      
 

4.5 UITGANGVERBINDINGEN 
 

!!!WAARSCHUWING: Digitale Scroll ventielspoel MOET werken met de netspanning 

(230Vac of 115Vac)!!!! 

NOTA: netspanning zijde (6PINs connector):  De PIN 17 is de common voor alle relais uitgangen 

en TRIAC. 

 

15 16 17 18 19 20

0,5A250V
Triac

DGS

ValveMain voltage
230V or 120V

OA2

5A Max

DGS OA3 OA4

 
 

 

5. Installatie en montage 

De XC645CX is bestemd voor paneelmontage en  kan in een opening van 29x71mm 
gemonteerd worden dmv de meegeleverde bevestigingsbeugels. De ambiente temperatuur 
moet voor een correcte werking tussen -10 en 60°C liggen. Vermijd plaatsen waar het toestel 
onderhevig is aan sterke vibraties, corrosieve gassen of hoge vochtigheid. Laat lucht circuleren 
rond de koelroosters.  
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70

29

71

 
 

                      
 

6. Eerste installatie 

Bij de eerste installatie, volg volgende stappen: 
 

1. Kies het type gas. 

2. Stel het bereik in van de druksondes. 
 
De volgende paragraaf geeft een kort overzicht weer voor het instellen van bovenstaande 
parameters. 

Voor meer uitleg zie hoofdstuk 10 Parameters instellen en Fout! Verwijzingsbron niet 

gevonden.. 
 

6.1 Hoe type koelgas kiezen 
De regelaar bevat de relatie tussen temperatuur en druk voor een aantal gassen. 
 

De standaard ingesteld gas is: r404. 
 
Indien u een ander gas wil gebruiken, ga als volgt te werk: 

1. Ga naar de programmeer mode door Set en DOWN in te drukken voor 3s. 

2. Selecteer “Pr2” en geef volgend paswoord in: 3 2 1 0. 

3. Selecteer de parameter FtyP, Type gas. 

4. Druk op de “SET” toets, de waarde zal beginnen knipperen. 
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5. Gebruik “UP” of “DOWN” om het type gas te veranderen: r22= R22; r404=R404A; 

507=R507; 134=134; r717= ammoniak. 

6. Druk op “SET” om de nieuwe waarde op te slaan en naar de volgende parameter te gaan. 

 

Verlaten: Druk op SET + UP of wacht 30s zonder op een knop te duwen. 

 

NOTA: de waarde wordt opgeslagen ook al wordt de procedure verlaten door meer dan 30 sec 
te wachten. 
 

6.2 Hoe het bereik van de druksondes instellen 
Indien een regelaar met volgend productnummer gebruikt wordt: XC645CX – xxxxF, is de 
druksonde standaard ingesteld met volgend bereik: 
Sonde 1: -0.5 ÷11.0 bar (relatieve druk);  
Sonde 2: 0÷30.0 bar (relatieve druk) 
 
Indien de sondes die u gebruikt een verschillend bereik heeft, ga als volgt te werk: 
 

Instellen drukbereik van sonde 1 (sonde zuigzijde) gebruik de parameter: 

PA04: Instelling sonde 1 bij 4mA (0.5V) 

PA20: Instelling sonde 1 bij 20mA (4.5V) 
 
Deze parameters moeten ingesteld worden met de start en eind schaal van het bereik van de 
sonde.  

 

Ga als volgt te werk: 

1. Ga naar de programmeer mode door Set en DOWN in te drukken voor 3s. 

2. Selecteer “Pr2” en geef volgend paswoord in: 3 2 1 0. 

3. Selecteer PA04, adjustment of read out corresponding to 4mA (0.5V), parameter. 

4. Druk op de “SET” toets, de waarde zal beginnen knipperen. 
5. Stel de lage grenswaarde in van het sondebereik. 

6. Druk op “SET” om de nieuwe waarde op te slaan. D PA20: adjustment of read out 

corresponding to 20mA (4.5V) parameter wordt weergegeven. 
7. Stel de hoge grenswaarde in van het sondebereik. 

8. Druk op “SET” om de nieuwe waarde op te slaan en naar de volgende parameter te gaan. 
 

Herhaal deze actie voor de 2de sonde, parameters FA04, FA20. 
 
 

7. Gebruikersinterface 
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7.1 Weergave  
 

BOVENSTE DISPLAY  ONDERSTE DISPLAY ICONEN 

Temperatuur of druk 
zuigleiding 

Temperatuur of druk persleiding - Actieve uitgangen 
- Meeteenheid 
- Alarm of status Iconen 

7.2 Keyboard 
SET (SET) 

Standaard visualisatie: bekijken en wijzigen van het setpunt. In programmeerfase 
kunt u met deze toets een parameter selecteren of zijn waarde bevestigen. 

 Alarm menu: Ingedrukt houden voor 3s, huidige alarm wordt gewist. 
 

o (UP).  

In programmeerfase: Door de parameters lopen of hun waarde verhogen.  

Hotkey plugged in: programmatie uploaden van toestel naar Hotkey. 

Toegang tot INFO menu: Kort indrukken voor toegang tot het INFO menu. 
 
n (DOWN)  

In programmeerfase: : Door de parameters lopen of hun waarde verlagen.  

 Manuele herstart van uitgangen: Indrukken voor 3s, herstarten van uitgangen die 
geblokkeerd waren door veiligheid digitale ingang alarmen. 

 

 ONDERHOUD/KLOK: Weergave draaiuren uitgangen 
 

Indrukken voor 3s om naar de Maintaining menu te gaan.
 

 

 Ga naar het Alarm menu 

 

TOETSENCOMBINATIES 

o +  nBlokkeren en deblokkeren van toetsenbord. 

SET + n Ga naar de programmeermode. 

SET + o Ga naar de programmeermode. 

7.3 Gebruik van LEDS 
 

LED TOESTAND FUNCTIE 
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 AAN °C 

 AAN °F 

bar AAN bar  

PSI AAN PSI  

kPa AAN KPA  

 
AAN Digitale scroll compressor (DGS) AAN 

 
Knipperen DGS wacht voor te starten (1HZ) of digitale ingangalarm DGS (2Hz). 

of DGS is in onderhoud (2Hz). 

 
AAN Load 2 AAN 

 
Knipperen Load 2 wacht voor te starten (1HZ) of digitale ingangalarm Load 2 (2Hz). 

of Load 3 is in onderhoud (2Hz). 

 
AAN Load 3 AAN 

 
Knipperen Load 3 wacht voor te starten (1HZ) of digitale ingangalarm Load 3 (2Hz). 

of Load 3 is in onderhoud (2Hz). 

 
AAN Load 4 AAN 

 
Knipperen Load 4 wacht voor te starten (1HZ) of digitale ingangalarm Load 4 (2Hz). 

of Load 4 is in onderhoud (2Hz). 

 AAN Load 6 AAN 

 Knipperen Load 6 wacht voor te starten (1HZ) of digitale ingangalarm Load 6 (2Hz). 
of Load 6 is in onderhoud (2Hz). 

 AAN De Digital scroll compressor ventiel staat onder spanning 

  
AAN U bevindt zich in het onderhoudsmenu 

  
Knipperen Eén of meerdere regelaars hebben onderhoud nodig  

LP AAN Lage drukschakelaar alarm 

HP AAN Hoge drukschakelaar alarm 

 AAN Alarm aanwezig 

 AAN Alle opgeslagen alarmen zijn bekeken. 

 Knipperen Een nieuw alarm treedt op 

 

8. Hoe de setpunten weergeven en wijzigen 

8.1 Hoe het setpunt bekijken van compressors en/of ventilators 
Indien de regelaar zowel compressors als ventilatoren beheert, worden beide setpunten 
weergegeven in opeenvolging, anders wordt enkel het setpunt van de geactiveerde sectie 
weergegeven. 
 

1) Druk kort op de SET toets; 

2) De onderste display toont het “SEtC” label, de bovenste display de waarde. 

3) Bekijken condenser setpunt, druk opnieuw op de SET toets. 

4) De onderste display toont het “SEtF” label, de bovenste display de waarde.  

Verlaat: druk op de SET toets of wacht 30 sec zonder op een toets te drukken. 

 

8.2 Hoe wijzigen van het setpunt compressors en/of ventilators 
 

******WAARSCHUWING: voordat u de setpunten instelt, controleer en indien nodig wijzig 

het type koelgas (par. FtyP) en de standaard meeteenheid (par. dEU) voor compressors 

en ventilatoren ********** 

 

PRE-ACTIE 
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1. Stel het type koelgas in de parameter FtyP (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.)  

2. Stel de meeteenheid in (dEU par.). 

3. Controleer en wijzig indien nodig de setpunt limieten (LSE en HSE par.). 

 

PROCEDURE 

1. Druk de SET toets in voor 2 seconden; 

2. De onderste display toont het “SEtC” label, de bovenste display de waarde knipperend. 
3. Wijzigen van setpunt, gebruik de o of n binnen de 30s. 
4. Opslaan van de nieuwe waarde en verder gaan naar de condensorsetpunt, druk op de 

SET toets. 

5. De onderste display toont het “SEtF” label, de bovenste display de waarde knipperend.  
6. Wijzigen van setpunt, gebruik de o of n binnen de 30s. 
 

Verlaat: druk op de SET toets of wacht 30 sec zonder op een toets te drukken. 

 

9. INFO menu 

Sommige informatie uit het gebruikersmenu kan rechtstreeks weergeven worden. 

Het INFO menu is bereikbaar door het kort indrukken van de UP toets: 
 
Hieronder de lijst van informatie die weergegeven kan worden:  

NOTA: deze informatie wordt enkel weergegeven indien volgende functies geactiveerd 

zijn  
 

 P3: waarde P3 sonde. Wordt enkel weergegeven indien P3 sonde aanwezig is. 
(parameter P3c = 10 of 86)  

 LInJ: status van de injectie uitgang (“On” – “OFF”)  
De informatie is alleen beschikbaar als 1 relais, oA2 ÷oA6 ingesteld is als “Lin”. 

 SEtd: waarde Dynamisch Setpunt. 
Deze informatie is enkel beschikbaar indien het dynamisch setpunt functie 
actief is (par. dSEP ≠ nP) 

 dStO: percentage van de PWM uitgang die het ventiel regelt van de Digital 
Scroll compressor. 

 dSFr: waarde van temperatuur of druk wanneer de regelingsfilter van de Digital 
Scroll compressor actief is (par. dFE=YES).  

 De “regelingsfilter” functie berekend de gemiddelde waarde van 
druk/temperatuur tijdens de PWM cyclus, en gebruikt deze waarde voor het 
regelingsalgoritme. 

 AOO: Percentage van de analoge uitgang (4-20mA of 0-10V).    
Deze informatie is altijd beschikbaar. 

 

EXIT:  druk de SET+UP toetsen gelijktijdig in. 

10. Parameters programmeren 

10.1 Hoe naar “Pr1” parameter lijst gaan 
 
Ga naar “Pr1” parameter lijst, gebruikersniveau, ga als volgt te werk: 
 

1. Druk de SET en DOWN toetsen in voor 3s. 
2. De regelaar geeft de naam van de parameter weer in de onderste display, de waarde op de 

bovenste display. 
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3. Druk op de “SET” toets: de waarde van de parameter begint te knipperen. 

4. Gebruik “UP” of “DOWN” om de waarde te veranderen. 

5. Druk op “SET” om de nieuwe waarde op te slaan en naar de volgende parameter te gaan. 
 

Verlaten: Druk op SET + UP of wacht 30s zonder op een toets te drukken. 

 

NOTA: de waarde wordt opgeslagen ook al wordt de procedure verlaten door meer dan 30 sec 
te wachten. 
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10.2 Hoe naar “Pr2” parameter lijst gaan 
De “Pr2” parameter lijst wordt beschermd door een paswoord. 

 

PASWOORD  is  3210 
 

Om naar “Pr2” te gaan: 
1. Ga naar “Pr1” level. 

2. Selecteer “Pr2”  parameter en druk op “SET”.  
3. De waarde “0 ---” wordt knipperend weergegeven.  

4. Gebruik o of n om het paswoord in te geven en te bevestigen met de “SET” toets. 
 

NOTA: Elke parameter uit “Pr2” kan geplaatst worden in “Pr1” (gebruikersniveau) door te 

drukken op “SET” + n. Wanneer een parameter aanwezig is in “Pr1” wordt het decimale punt 
in de onderste display opgelicht 

 

10.3 Hoe de parameters wijzigen 
1. Ga naar de programmeermode. 
2. Selecteer de gewenste parameter met o of n. 

3. Druk op de “SET” toets en de waarde begint te knipperen. 
4. Gebruik o of n om de waarde te veranderen. 

5. Druk op “SET” om de nieuwe waarde op te slaan en naar volgende parameter te gaan. 

 

Verlaten: Druk op SET + UP of wacht 15s zonder op een toets te drukken. 

 

NOTA: the de waarde wordt opgeslagen ook al wordt de procedure verlaten door meer dan 15 
sec te wachten. 
 

11. Hoe een uitgang uitschakelen 

Tijdens onderhoud moet niet alleen de uitgang uitgeschakeld worden maar moet deze ook 
uitgesloten worden uit de regeling.  

11.1 Hoe een uitgang uitschakelen tijdens onderhoud. 
 

1. Druk op de ONDERHOUD/KLOK ( ) toets voor 3s. 

2. De LED’s van de eerste uitgang is AAN, de onderste display toont het “StA” label, de 

bovenste display geeft “On” weer indien de eerste uitgang geactiveerd is, of “oFF” indien 
de uitgang uitgeschakeld wordt voor onderhoud.    
Bij compressors met meer stappen zijn alle LED’s verbonden met de compressor en het 
ventiel AAN. 

3. Selecteer de uitgang door gebruik te maken van de UP  of DOWN. 

4. Status uitgang wijzigen: Druk op SET, de status van de uitgang begint te knipperen, 

druk op UP of DOWN om te kiezen tussen “On” of “OFF” en vice versa. 

5. Druk op SET om de wijziging op te slaan en over te gaan naar volgende uitgang. 

 

Verlaten: Druk op de CLOCK toets of wacht 30 sec 
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11.2 Signalisatie uitgang OFF. 
Indien een uitgang uitgeschakeld is zal bijhorende LED knipperen (2 Hz) 
 

11.3 Regeling met uitgangen OFF. 
Indien sommige uitgangen uitgeschakeld zijn nemen zij geen deel aan de regeling, de regeling 
gaat verder met de andere actieve uitgangen.   
  

12. Draaiuren 

12.1 Weergave van de draaiuren. 
De regelaar houdt de draaiuren van elke uitgang bij. 
 
Om te zien hoe lang een uitgang al gewerkt heeft, volg onderstaande procedure:  

1. Druk kort op de  “MAINTENANCE/CLOCK ( )” toets.  

2. De led van de eerste uitgang is AAN, de Bovenste Display toont het “HUr” label, de 

Onderste Display geeft het aantal draaiuren van de eerste uitgang weer. 
3. Druk op de UP toets om de draaiuren van de andere uitgangen te zien. 

 

Verlaten: Druk op of wacht 30 sec 

 

12.2 Reset draaiuren van uitgang. 
1. Weergave van de draaiuren volgens bovenstaande procedure. 
2. Selecteer de uitgang met de UP toets. 

3. Druk op SET (op de onderste display wordt rSt weergegeven). 

4. Hou de knop ingedrukt voor enkele seconden tot “rSt” begint te knipperen en op de 
onderste label de waarde 0 weergegeven wordt. 

 

Verlaten: Druk op de CLOCK toets of wacht 30 sec 

 

NOTA: Indien SET losgelaten wordt binnen de 2s, de regelaar toont opnieuw de draaiuren van 
de uitgang op de regelaar. 
 

13. Alarm Menu 

De regelaar houdt de laatste 20 opgetreden alarmen bij, samen  met de duur van het alarm. 

Om de alarm codes te zien ga naar par. 18. 

13.1 Bekijken van alarmen 
 

1. Druk op de  Alarm toets.  

2. Het laatste alarm wordt weergegeven op de bovenste display, op de onderste display het 
aantal alarmen. 

3. Druk op de o toets om de andere alarmen weer te geven te beginnen met de meest 
recente 

4. Om de duur van het alarm te zien duw op SET. 
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5. Druk op o of SET  om volgend alarm te zien. 

 

Alarm verwijderen. 

1.  Ga naar het Alarm Menu. 

2.  Verwijderen van het alarm druk op “SET” tot “rSt” label wordt weergegeven in de onderste 
Display,  

 NOTA actieve alarmen kunnen niet verwijderd worden… 

3.  Wissen van alle alarmen uit het Alarm Menu, hou de “SET” toets ingedrukt voor 10s.  

14. Toetsenbord blokkeren 

14.1 Hoe toetsenbord blokkeren 
1. Druk op o en n gelijktijdig voor meer dan 3 s. 
2. Het “POF” bericht wordt weergegeven en het toetsenbord is geblokkeerd. Nu kan u enkel 

het setpunt bekijken en het HACCP menu openen. 
 

14.2 Hoe toetsenbord deblokkeren 
Druk op o en n gelijktijdig voor meer dan 3s tot wanneer het “POn” bericht wordt 
weergegeven. 

15. Gebruik van de “HOT KEY “ programmeersleutel 

15.1 Upload (van het toestel naar de “HOT KEY”) 
1. Programmeer eerst een regelaar via het toetsenbord. 

2. Als het toestel AAN is steekt u de “Hot Key” in de TTL poort en drukt u op de o toets; het 

“uPL” bericht verschijnt, gevolgd door “End”. 
3. Druk de “SET” toets om het knipperende bericht “End” te verwijderen.. 

4. Schakel het toestel uit, verwijder de “Hot Key”, en schakel dan het toestel terug AAN 
 

NOTA: Op het einde van de gegevensoverdracht kan het toestel de volgende berichten tonen: 

“end” voor juiste programmering, en “Err” voor foute programmering. In dit laatste geval druk 
de o toets in als u programmering wilt herbeginnen of verwijder de niet geprogrammeerde “Hot Key” 

15.2 Download (van de “HOT KEY” naar het toestel) 
1. Schakel het toestel uit en steek de geprogrammeerde “Hot Key” in de TTL poort, schakel 

de regelaar dan AAN. 

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

het “DoL” bericht knippert, gevolgd door “End”. 
3. Na 10sec zal het toestel heropstarten met de nieuwe parameters 

4. Verwijder de “Hot Key” 

NOTA: Op het einde van de gegevensoverdracht kan het toestel de volgende berichten tonen: 

“End” voor juiste programmering. Het toestel start opnieuw op met de nieuwe programmering. 

“Err” voor foute programmering. In dit geval, schakelt u het toestel uit en dan terug aan als u 

het downloaden opnieuw wilt proberen of verwijdert u de “Hot Key” om de bewerking te 
onderbreken. 
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16. Parameterlijst 

16.1 Installatie setup en type regeling. 
De XC645CX is standaard ingesteld voor het aansturen van een Digital Scroll compressor. 
Het relais 15-17 stuurt de Digital Scroll compressor, de TRIAC uitgang 17-19 stuurt het 
magneetventiel. 

oA2 (klem 16-17), oA3 (klem 17-18), oA4 (klem 17-20), oA6 (klem 21-22)  uitgang 2 3 4 6 

configuratie: met behulp van deze parameters kan de centrale gedimensioneerd worden 
afhankelijk van het aantal en soort compressors en/of ventilatoren en het aantal stappen. 

Elk relais werkt volgens de instelling van de parameter oA(i): 

- Compressor: oAi = cPr,  

- Stap: oAi = StP 

- Fan: oAi = FAn 

- Alarm: oAi = ALr 

- Injectie van koelvloeistof: oAi = Lin 

- Inverter voor condensing fan: oAi = InF 

- Niet gebruikt: oAi = nu 

NOTA: “dGs” en “dGSt” zijn ook aanwezig. Gebruik deze waarden NIET.. 
  
Afhankelijk van de oA2, oA3, oA4, oA6  configuratie kun 2 type centrales gedefinieerd worden: 

 Rack met enkel compressors: al de oAi verschillen van FAn 

 Rack met compressors en fans: zowel FAn en CPr worden voor oAi gebruikt. 
 

NOTA: COMPRESSOR MET VERSCHILLENDE STAPPEN: de uitgang van de compressor 
moet voor de uitgang van de stap ingesteld worden.  

ES. Compressor met 1 stap: oA2 = cPr, oA3= StP.  

 
Als een oAi ingesteld worden als stap zonder voorgaande oAi ingesteld als cPr wordt het 

alarm “CStP” weergegeven. 
 
 

Voorbeelden centrale configuraties: 

Centrale met 2 compressors 

(een ervan digital) en 2 

fans:  
oA2 = CPr,  
oA3 = FAn,  
oA4 = FAn,  
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Centrale met 4 compressors 

zonder fans:  
oA2 = CPr,  
oA3 = CPr,  
oA4 = CPr,  
 

 
Centrale met 1 compressor 

en 3 fans:  
oA2 = FAn 
oA3 = FAn,  
oA4 = FAn,  

 
 

FtyP:  Type koelgas: stel het type koelgas in r22 = R22;  r404=  R404A; 410 = r410;  507=  

R507; 134=134; r717=r717 (ammoniak); co2 = CO2 (carbon dioxide) 

rTy:  Type regeling (see par. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.):  

db = neutrale zone,- kies deze regeling voor rack met digital scroll.  

Pb = proportionele band. 

rot YES = rotatie: Het algoritme verdeeld de werkdruk van de verschillende uitgangen voor 
het bekomen van gelijke draaiuren. 

 no = vaste volgorde: de compressors wordt in- en uitgeschakeld in vaste volgorde: 
eerste, tweede etc. 

 NOTA: De digital scroll compressor wordt altijd als eerst ingeschakeld en als laatste 
uitgeschakeld. Indien de compressor geblokkeerd is door beveiliging wordt een andere 
compressor gestart om de druk binnen de regelband te houden.  

 

16.2 Sonde configuratie 
De sondes kunnen op verschillende manieren gebruikt worden afhankelijk van de centrale 
instellingen, zoals beschreven in volgende tabel:  

16.2.1 Sonde configuratie zuigleiding 

P1c: instelling sonde zuigleiding (sonde 1):  

nP = niet gebruikt;   

Cur = 4 ÷ 20 mA drukomvormer; gebruik klem 6(+), 5 (in); 10 (gnd) indien aanwezig 

tEn =  0.5÷4.5V radiometrische drukomvormer; gebruik klem 4(+), 5 (in); 10 (gnd) 

ntc =  NTC 10K sonde; gebruik klem 4- 5 

PA04:  Adjustment of  read out for the Probe 1 (enkel indien Pbc=Cur of tEn). Uitlezing van 

de sonde corresponderend met 4mA of 0.5V ingang signaal (-1.0 ÷ PA20bar; -
15÷PA20PSI; -100 ÷ PA20KPA)  

 E.I. PP11 relatieve drukomvormer, bereik -0.5÷11.0 bar. PA04=-0.5; PA20=11.0  
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 PP30 relatieve drukomvormer, bereik: 0÷30bar.  PA04=0.0; PA20=30.0. 

PA20:  Adjustment of  read out for the Probe 1 Uitlezing van de sonde corresponderend met 

20mA or 4.5V ingang signaal (PA04 ÷ 51.0BAR; PA04 ÷ 750PSI; PA04 ÷ 5100KPA). 

CAL:  Probe 1 calibratie: het bereik is afhankelijk van de dEU parameter: 
dEU=bar of °C: -12.0÷12.0;  
dEU=PSI of °F: -20÷20;  
dEU=kPA:   -120÷120; 

16.2.2 Condensor sonde configuratie 

FPb Sonde selectie voor condensor 

 P1 = Niet gebruiken  

 P2 = Sonde 2 

P2c:  Condensor sonde setting (probe 2):  

nP = niet gebruikt:   

Cur = 4 ÷ 20 mA drukomvormer; gebruik klem 6(+), 7 (in); 10 (gnd) 

tEn =  0.5÷4.5V radiometrische drukomvormer; gebruik klem 4(+), 7 (in); 10 (gnd) 

ntc =  NTC 10K sonde;  gebruik klem. 4- 7 

FA04:  Adjustment of read out for the Probe 2 (enkel indien Pbc2=Cur of tEn). Uitlezing van 

de sonde corresponderend met 4mA of 0.5V ingang signaal (-1.0 ÷ PA20bar; -
15÷PA20PSI; -100 ÷ PA20KPA)  

FA20:  Adjustment of  read out for the Probe 2 Uitlezing van de sonde corresponderend met 

20mA or 4.5V ingang signaal (FA04 ÷ 51.0BAR; FA04 ÷ 750PSI; FA04 ÷ 5100KPA)  

FCAL:  Probe 2 calibration het bereik is afhankelijk van de dEU parameter: 
dEU=bar of °C: -12.0÷12.0;  
dEU=PSI of °F: -20÷20;  
dEU=kPA:   -120÷120; 

16.2.3 Sonde 3  configuratie 

P3c:  Sonde 3 setting: 

nP = niet gebruikt:   

10 = NTC 10K 

86 = NTC 86K 

O3:  Probe 3 calibration het bereik is afhankelijk van de dEU parameter: 
dEU=bar or °C: -12.0÷12.0;  
dEU=PSI or °F: -20÷20;  

16.3 Configuratie andere ingangen 
i2F Configureerbare digitale ingang functie (terminals 27-28): 

id5 = niet instellen 

id6 = Veiligheid digital ingang voor Load 6 

LP = niet instellen 

HP = niet instellen 

ES = Energy saving;  

oFF = uitschakelen instrument;  

LL = vloeistofniveau alarm 

i1P  Niet gebruikt 

i2P Polariteit  i2F ingang: (klemmen 27-28) 

oP: de digitale ingang wordt geactiveerd door het contact te openen;  

CL: de digitale ingang wordt geactiveerd door het contact te sluiten. 

i3P:  Polariteit LD ingang alarm (terminals 9-10) 

 oP =alarm bij open contact; cL= alarm bij gesloten contact 

i4P:  Polariteit HD ingang alarm (terminals 25-26) 
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 oP = alarm bij open contact; cL= alarm bij gesloten contact 

did i2F digitale ingang vertraging: (enabled only if i2F=LL) 0÷255min  

ALIP:  id1, id2, id3, id4 veiligheidsingangen voor compressors en ventilatoren polariteit:  

oP: de digitale ingang wordt geactiveerd door het contact te openen;  

CL: de digitale ingang wordt geactiveerd door het contact te sluiten. 

ALMr  Manuele reset van de alarmen voor compressors en ventilatoren. 

 no = automatisch alarmherstel: regeling herstart nadat de ingang niet meer aktief is;  

yES = manueel herstel van het alarm; zie par.18.1.2  

16.4 Weergave en meeteenheid 
De meeteenheid van de parameters, verwijzend naar temperatuur of druk, zijn afhankelijk van 
de parameters dEU, CF en PMu. 

 

NOTA: De regelaar veranderd automatisch de waarde van de setpunten en parameters 
verwijzend naar druk/temperatuur wanneer de dEU parameter wordt gewijzigd. In elk geval, 
controleer de waarde van de parameters, verwijzend naar temperatuur of druk, na het wijzigen 
van dEU.  
 

dEU: Selectie van het type meeteenheid: druk of temperatuur 

dEU = tMP: de parameters verwijzend naar druk/temperatuur worden uitgedrukt in 
temperatuur afhankelijk van de CF parameter (°C or °F) 

dEU = PrS: de parameters verwijzend naar druk/temperatuur worden uitgedrukt in druk 
afhankelijk van de PMU parameter (bar, PSI or KPA) 

CF Meeteenheid voor temperatuur: enkel van toepassing als dEU = tMP, bepaald de 
meeteenheid van de parameters verwijzend naar druk/temperatuur 

 °C = graden Celsius  

 °F = graden Fahrenheit   

PMU Meeteenheid voor druk: enkel van toepassing als dEU = PrS, bepaald de 
meeteenheid van de parameters verwijzend naar druk/temperatuur. 

 bar = bar 

PSI = PSI 

PA = kPA  

rES  Resolutie voor °C en bar (in = integer; dE= decimale punt) 

dFE Drukfilter activeren: YES = actief; no = niet actief; Deze filter houdt rekening met de 
gemiddelde waarde van de druk tijdens de laatste regelcyclus. 

dEU1 Default visualisatie voor bovenste display: PrS= Pressure; tPr= temperature 

dEU2 Default visualisatie voor onderste display: PrS= Pressure; tPr= temperature 

16.5 Regeling Compressoren 
Pbd: Proportionele band of neutrale zone (0.1÷5.0bar/0.5÷30°C or 1÷150PSI/1÷50°F) De 

band (of zone) is symmetrisch vergeleken met het setpunt met de grenzen: set-Pbd/2 ÷ 
set+Pbd/2. De proportionele band is van toepassing voor het PI algorithm. 
De meeteenheid hangt af van de parameter dEU, CF, PMU.  

rS Proportionele band offset: PI band offset. Hiermee kan de proportionele band 

verschoven worden. Met rS=0 is de band tussen Set-Pbd/2 ÷ Set+Pbd/2; 

inC Integratie tijd: (0 ÷ 999s) PI integratie tijd 

SUt Opstart tijd: De digital scroll ventiel wordt bekrachtigd voor SUt wanneer de 

compressor start (0÷3s) 

tdS Digital scroll cyclus tijd: (10÷40s) bepaald de cyclus tijd voor de digital scroll (DGS) 
ventiel modulatie. 

PM DGS minimum power (10÷PMA): bepaald de minimum capaciteit toegelaten voor 
DGS. 
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PMA DGS maximum power (PM÷100) bepaald de maximum capaciteit toegelaten voor 
DGS 

ton DGS aan maximum PMA capaciteit voordat nieuwe uitgang start (0÷255s) 

toF DGS aan  minimum PM capaciteit voordat een uitgang stopt (0÷255s) 

MinP Minimum toegelaten DGS capaciteit voor slechte smering controle (0÷100%; bij 0 
functie uitgesloten) Als DGS compressor werkt voor een periode tMIn met een 
capaciteit (in percentage) gelijk of lager dan MinP, wordt DGS geforceerd om te werken 
aan 100%  voor een periode van tMAS om de juiste smering te herstellen.  

tMin Maximum DGS functioneringperiode bij een capaciteit kleiner dan MinP, voordat 

gewerkt wordt met volle capaciteit (PMA)  (1÷255min) 

tMAS Periode dat DGS functioneert aan maximum capaciteit (PMA) om de juiste 

smering te herstellen (1÷255min) 

ESC  Energy saving waarde voor compressors: (-20÷20bar; -50÷50°C) deze waarde wordt 
toegevoegd aan het compressor setpunt.   

onon:  Minimum tijd tussen 2 opstarten van dezelfde compressor (0÷255 min). 

oFon: Minimum tijd tussen het uitschakelen van een compressor en de volgende 

inschakeling. (0÷255min).  Nota: normal is onon groter dan oFon. 

don:  Tijdsvertraging tussen het inschakelen van twee verschillende compressors 
(0÷99.5min; res. 10s). 

doF:  Tijdsvertraging tussen het uitschakelen van twee verschillende compressors 
((0÷99.5 min; res. 10s) 

donF:  Minimum tijd dat een fase ingeschakeld blijft (0÷99.5 min; res. 10s) 

Maon Maximum tijd dat een compressor ingeschakeld blijft (0 ÷ 24 h; bij 0 is deze functie 
uitgeschakeld.) Indien een compressor actief blijft voor een periode MAon, wordt deze 
uitgeschakeld en kan herstart worden na de periode oFon. 

FdLy: “don” delay ook actief voor eerste vraag. Indien ingeschakeld, het triggeren van de 

stap is vertraagd met “don”, met betrekking tot de vraag. (no = “don” uitgeschakeld;    

yES=”don” ingeschakeld) 

FdLF “doF” delay ook actief voor eerste uitschakeling. “doF” vertraging tussen de vraag 

naar en de actuele uitschakeling.(no=“doF” uitgeschakeld;yES=”doF” ingeschakeld) 

odo:  Vertraging regeling bij opstart: (0÷255s) Bij opstarten regelaar start de regeling 
nadat de vertraging odo verlopen is. 

LSE:  Minimum setpunt: The measurement unit depends on dEU parameter. It sets the 
minimum value that can be used for the set point, to prevent the end user from setting 
incorrect values.  

HSE:  Maximum setpunt: The measurement unit depends on dEU parameter. It sets the 
maximum acceptable value for set point. 

16.6 Vloeibare injectiethermostaat 
Lit: Setpunt ( °C) voor koeling injectiethermostaat (0 ÷ 150°C) De referentie sonde is 

P3, de thermostaat relais is het relais dat ingesteld is als oAi = Lin. 

Lid: Differentieel voor koeling injectiethermostaat (0.1 ÷ 10.0) De referentie sonde is P3. 

16.7 Regeling ventilatoren 
Pb Proportionele band (00.10÷5.00bar/0.5÷30°C or 1÷80PSI/1÷50°F).  

 Configureer eerst dEU en het setpunt van de ventilatoren voor het instellen van 

deze parameter. De band is symmetrisch tegenover het setpunt met de grenzen: 
SETF+Pb/2 ÷ SETF -Pb/2. De meeteenheid is afhankelijk van dEU.  

ESF  Energy saving waarde voor ventilatoren: (-20÷20bar; -50÷50°C) deze waarde wordt 
toegevoegd aan het setpunt 

Fon:  Tijdsvertraging tussen het inschakelen van twee verschillende ventilatoren 
(0÷255sec). 
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FoF:  Tijdsvertraging tussen het uitschakelen van twee verschillende ventilatoren 
(0÷255 sec) 

LSF:  Minimum setpunt voor ventilatoren: De meeteenheid is afhankelijk van dEU. De 
minimum waarde voor het setpunt.  

HSF:  Maximum setpunt voor ventilatoren: De meeteenheid is afhankelijk van dEU. De 
maximum waarde voor het setpunt 

16.8 Alarmen – compressor sectie 
PAo:  Geen sonde alarm bij opstart. Tijdsinterval tussen het detecteren van de 

alarmconditie na opstarten van de regelaar en het seinen van het corresponderende 
alarm. (0÷255 min). During this time if the pressure is out of range all the compressor 
are switched on. 

LAL:  Lage druk (temperatuur) alarmgrens – compressor sectie: De meeteenheid is 
afhankelijk van de parameter dEU: (PA04 ÷ HAL bar; -50.0÷HAL °C; PA04÷HAL PSI; -

58÷HAL °F) Het is onafhankelijk van het setpunt. Indien de waarde LAL bereikt wordt 

is het alarm A03C actief, (na het vertragingsinterval tAo). 

HAL:  Hoge druk (temperatuur) alarmgrens – compressor sectie: De meeteenheid is 
afhankelijk van de parameter dEU: (LAL ÷ PA20 bar; LAL÷150.0 °C; LAL÷PA20 PSI; 

LAL÷302 °F). Het is onafhankelijk van het setpunt. Indien de waarde HAL bereikt 

wordt is het alarm A04C actief, (na het vertragingsinterval tAo). 

tAo:  Lage en hoge druk (temperatuur) alarmvertraging– compressor sectie: (0÷255 
min) tijdsinterval tussen het detecteren van een druk (temperatuur) alarm conditie en 
het alarmsignaal. 

ELP Grenswaarde elektronische pressostaat: (-50°C÷SETC; -58°F÷SETC; PA04÷SETC); 
Druk / temperatuurwaarde waarbij alle compressors uitgeschakeld worden. Dit moet 
ingesteld worden enkele graden boven de lage drukgrens van de mechanische 
pressostaat, om te voorkomen dat de mechanische pressostaat geactiveerd wordt. 

SEr:  Onderhoudsalarm: (1÷9990 uren, res. 10h) aantal draaiuren na “A14” 
onderhoudsaanvraag is gegenereerd.  

PEn:  Aantal schakelingen LD pressostaat: (0÷15). Als de LD pressostaat Pen keer in een 

tijd PEI geactiveerd wordt blijven alle compressoren uit en dient de regelaar manueel 

gereset worden (spanning uit/aan zetten). Telkens de LD pressostaat actief is, 
worden alle compressoren uitgeschakeld. 

PEI:  Groeperingstijd voor LD pressostaat: (0÷15 min) Interval, verbonden met de Pen 
parameter, gebruikt om het aantal drukschakelingen te meten.  

SPr:   Aantal uitgangen actief bij defecte sonde. (0÷#compr). 

 

16.9 Alarmen – DLT sectie 
dtL DGS persleiding alarmtemperatuur (alarm altijd gekoppeld met sonde P3) (0÷180°C; 

32÷356°F). Indien sonde 3 gebruikt wordt om de temperatuur te meten van de 
persleiding van de DGS compressor, wordt de  compressor uitgeschakeld wanneer de 
grenswaarde wordt bereikt. 

dLd DGS persleiding alarmtemperatuur vertraging (alarm altijd gekoppeld met sonde 
P3) (0÷15min) 

dLH DGS persleiding alarmherstel differentieel (alarm altijd gekoppeld met sonde P3) 
(0.1÷25.5°C; 1÷50°F) 

 

16.10 Alarmen – ventilatoren sectie 
LAF:  Lage druk alarmgrens – ventilatoren:  De meeteenheid is afhankelijk van de 

parameter dEU: (FA04 ÷ HAF bar; -50.0÷HAF °C; FA04÷HAF PSI; -58÷HAF °F) Het is 
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onafhankelijk van het setpunt. Indien de waarde LAF bereikt wordt is het alarm LA2 

actief, (na het vertragingsinterval AFd). 

HAF:  Hoge druk alarmgrens – ventilatoren: De meeteenheid is afhankelijk van de 
parameter dEU: (LAF÷FA20 bar; LAF÷150.0 °C; LAF÷FA20 PSI; LAF÷302 °F). Het is 

onafhankelijk van het setpunt. Indien de waarde HAF bereikt wordt is het alarm HA2 

actief, (na het vertragingsinterval AFd). 

AFd:  Lage en hoge drukalarm vertraging – ventilatoren: (0÷255 min tijdsinterval tussen 
het detecteren van een druk alarm conditie van ventilatoren en het alarmsignaal. 

HFC Compressor uit bij hoge druk (temperatuur) alarm ventilatoren 

 no =  compressors worden niet beïnvloed door dit alarm 

yES = compressors worden uitgeschakeld bij hoge druk (temperatuur) alarm 
ventilatoren 

dHF Interval tussen uitschakelen van 2 compressors bij hoge druk (temperatuur) 

alarm ventilatoren (0 ÷ 255 sec) 

PnF:  Aantal schakelingen HD pressostaat – ventilatoren: (0÷15 met 0 manuele reset is 
uitgeschakeld)  Als de HD pressostaat PnF keer in een tijd PiF geactiveerd wordt 

blijven alle compressors UIT, en dient de regelaar manueel gereset te worden 

(spanning uit/aan zetten). Telkens de HD pressostaat actief is, worden alle 
compressoren uitgeschakeld en alle ventilatoren ingeschakeld.  

PiF:  Groeperingstijd voor HD pressostaat – ventilatoren (1÷15 min) Interval, gekoppeld 
aan de PnF parameter, gebruikt om het aantal HD schakelingen te meten.  

FPr   Aantal ventilatoren actief bij defecte sonde. (0÷#fans). 
 

16.11 Dynamisch setpunt condensor 
dSEP  Dynamisch setpunt referentiesonde 

nP = geen sonde: dynamisch setpunt uitgeschakeld;   

P1= P1 sonde 

P2= P2 sonde 

P3= P3 sonde 

dSES  Externe temperatuur waarde voor het starten dynamische regeling (-50÷150°C; -
58÷302 °F) 

dSEb  Externe bandbreedte voor dynamisch setpunt (-50.0 ÷ 50.0°C; -90 ÷ 90°F) 

dSEd  Differentieel setpunt voor dynamisch setpunt: (-20.0÷20.0°C; -50.0÷50.0PSI; -
300÷300°F) 

Fan 1
Set point

AUX
Temperature

SETF+dSEd

dSES+dSEb dSES

SEtF

 

16.12 Analoge uitgang  
AoC Analoge uitgang instelling: 

 tEn = 0÷10V uitgang 

 cUr = 4-20mA uitgang 

AOP  Sonde voor analoge uitgang: 
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nP = geen sonde;  

P1= sonde 1;  

P2= sonde 2 

P3= sonde 3 

LAO  Begingrens voor analoge uitgang: De gemeten temperatuur (druk) door de sonde 
welke geassocieerd wordt met 4mA of 0V: (0.0÷51.0bar; -50.0÷150.0°C) 

UAO Eindgrens voor analoge uitgang: De gemeten temperatuur (druk) door de sonde 
welke geassocieerd wordt met 20mA of 10V: (0.0÷51.0bar; -50.0÷150.0°C) 

AOM  Minimum waarde voor analoge uitgang (4 ÷ 20mA) 

AOt  Tijd dat analoge uitgang maximum waarde bevat na start (0÷15s) 

SAO  Percentage analoge uitgang in geval van defecte sonde: (0 ÷ 100%) 

16.13 Andere 
tbA  Uitschakelen alarm relais: druk op één van de toetsen. no= alarm relais blijft AAN; 

yES= alarm relais wordt uitgeschakeld door op één van de toetsen te drukken. 

OAP Alarm relais uitgang polariteit:  cL= gesloten bij alarm; oP= open bij alarm 

oFF  Inschakelen van de on/off toets: (no = uitgeschakeld; yES= inschakelen) AAN/UIT 
zetten van de regelaar door de SET toets in te drukken voor meer dan 4s. 

Adr:  Serieel adres  (1 –247)  Gebruikt voor beheersystemen. 

Ptb Parameter table code: enkel lezen. 

rEL Software release intern gebruik. 
 

17. Type regeling 

17.1 DIGITAL SCROLL REGELING 
 
De druk wordt gewijzigd door een PI regeling. 
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17.1.1 Start regeling: verhogen capaciteit 

a. De regeling start wanneer de zuigleiding druk (temperatuur) toeneemt en de waarde 

SET-Pbd/2+(Pbd*PM)/100 bereikt. Eerst wordt, indien aanwezig, de digital 
compressor geactiveerd en  gemoduleerd in PWM mode.  

NOTA: Bij opstart wordt het ventiel bekrachtigd voor SUt seconden. 
 

b. Binnen het instelbereik (SET–Pbd/2 ÷ SET+Pbd/2) wordt de digital scroll compressor  
geactiveerd in PWM mode afhankelijk van de waarde van de regelvariabele. (NOTA: 
Wanneer de TRIAC AAN is wordt de compressor ontladen; Als de TRIAC UIT is wordt 
de compressor werkzaam).  

 

c. Als de druk groter is dan [SET + Pbd/2] en de TRIAC uitgang bevindt zich op zijn 
maximum, dan wordt een andere compressor gestart na de “ton” vertraging.  
 

d. Dan, als extra capaciteit nodig is (druk hoger dan [SET + Pbd/2], start een andere 
compressor na de “don” tijd. 

 

NOTA: Als de druk hoger is dan de waarde SET+Pbd/2 en de DGS compressor niet 
beschikbaar is (geblokkeerd door onon, oFon, veiligheidsingang), wordt een andere 
compressor gestart (indien aanwezig) om te voldoen aan de aanvraag. 

 

17.1.2 Verminderen capaciteit en stoppen van regeling 

a. Als de druk lager is dan [SET - Pbd/2], wordt de DGS compressor gemoduleerd met 
een minimum capaciteit voor de periode toF. 
 

b. Op het einde van de toF periode wordt de compressor met de meeste werkuren 
uitgeschakeld. Indien de compressor AAN moet blijven omdat de donF periode nog 
niet verlopen is, wordt de volgende compressor in acht genomen, tot een compressor 
is gevonden of vrijgekomen die mag uitgeschakeld worden. 
 

c. Deze procedure wordt voortgezet met alle actieve compressors, met de periode doF 
tussen het uitschakelen van de opeenvolgende compressors. 
 

d. Wanneer enkel de DGS actief is, wordt aan het einde van de doF periode de DGS ook 
uitgeschakeld. 
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17.1.3 Begrenzing van de DGS compressor capaciteit door PM en PMA  
De capaciteit van de DGS compressor kan gelimiteerd worden door de parameters PM en 
PMA, zoals weergegeven in onderstaand diagram. 
 

 
 

PM: in percentage, bepaald de minimum capaciteit van DGS activatie tijdens de periode tdS. 
Voorbeeld met tdS = 20s en PM = 20, de minimum activatie van DGS is 4s. 

 

NOTA: voor een goede werking van de DGS, wordt een minimum activatie tijd van 2s 
aanbevolen. 

PMA: limiteert het percentage van de DGS activatie tijdens een tdS periode volgens 

volgende formule: ((Pbd * PMA) / 100) * tdS.  
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17.2 Proportionele Band – Alleen voor ventilatoren 
 

De proportionele band Pb wordt onderverdeeld door het aantal ventilatoren: 
 
Het aantal actieve ventilatoren is proportioneel tegenover de waarde van ingangsignaal: Hoe 
hoger de druk en binnen de verschillende banden komt, hoe meer ventilatoren er aan gaan. De 
ventilatoren worden weer uitgezet als de druk het setpunt begint te naderen. 
  
Hierdoor zullen alle ventilatoren aan zijn als de druk groter is dan de regelband, en als de druk 
(temperatuur) lager komt dan de regelband zullen ze allen af staan. Het is vanzelfsprekend dat 
alle vertragingen (Fon en FoF) in rekening dienen te worden gebracht. 
 

Regeling volgens de draaiuren 
Het algoritme zal de ventilatoren aan en uit zetten, rekening houdend met de draaiuren, zodat 
iedere ventilator evenveel draaiuren heeft. 

Voorbeeld 

 4 ventilatoren: oA2 =FAn;  oA3 = FAn; oA4 = FAn; oA6 = FAn:   

rot = yES  rotatie actief 
 

F1

F2

F3

F4

SETF

Set+Pb/2

Set-Pb/2

ZIC

Set+Pb/4

Set-Pb/4

Fon

FoF

ALL LOADS ON

ALL LOADS OFF
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17.3 CONDENSOR MET INVERTER – Analoge uitgang 
 
Gebruik deze configuratie wanneer alle ventilatoren van de condensorgroep gestuurd worden 
door één inverter of snelheidsregelaars door fase-aansnijding. 
De capaciteit van de inverter loopt proportioneel met de gemeten druk binnen de regelband  
(SETF-Pb/2÷ SETF+Pb/2). 
 

17.3.1 Hoe instellen 

Betrokken parameters: oA(i) = inF; AoC = tEn, AoP = P2, AOM = 30,  

 

P2

Volt

SETF-Pb/2 SETF+ Pb/2

10

0

AOM
100

10

P2SETF-Pb/2 SETF+ Pb/2

On

OAi = inF

 
 

a. Configureer een relaisuitgang als inverter (wordt gebruikt om de regeling van de 

inverter te starten en te stoppen), stel oA(i) = inF inverter voor ventilators  

b. Configureer  de analoge uitgang als current (4-20mA) of voltage (0-10V) met de 

parameter  “AoC”: tEn = 0÷10V uitgang; cUr = 4-20mA uitgang 

c. Selecteer de referentie sonde voor de analoge uitgang (meestal condensor sonde P2) 

met de parameter AOP: nP = geen sonde; P1= sonde 1; P2= sonde 2 P3= sonde 3 

d. Als laatste kan u ook het percentage van de analoge uitgang instellen in geval van 

defecte sonde: (0 ÷ 100%)SAO   
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18. Alarmlijst 

 
Normaal wordt alarmen weergegeven via: 
1. Activatie alarmuitgang 0-12V 
2. Buzzer activatie 
3. Bericht op de display 
4. Registratie van het alarm: code en duur. 
 
Zie tabel paragraaf 18.3 
 

18.1 Soorten alarmen en signalisatie 

18.1.1 A12: Configuratie alarm  

Volgende configuratie parameters worden nagekeken bij elke wijziging: 
 

OA2  OA6 Configuratie uitgangen 2- 6  

P2P Tweede sonde aanwezig.    

AOP Sonde voor analoge uitgang 

 
Wanneer volgende parameters verkeerd ingesteld zijn worden volgende alarmberichten 
weergegeven:  

In de bovenste display wordt A12  weergegeven,terwijl in de onderste display volgend bericht te 
voorschijn komt: 
 
 

 

Bericht Reden Verbeteren 

Too Much dGS Eén oAi is ingesteld als 
dGs (digital scroll) 

 Controleer de oAi parameters en 
stel deze verschillend van dGS in. 

Too Much dGSt Eén oAi is ingesteld als 
dGst (triac voor digital 
scroll) 

 Controleer de oAi parameters en 
stel deze verschillend van dGSt in. 

triAc dGS out 

Error 

Eén oAi is ingesteld als 
dGst (triac voor digital 
scroll) 

 Controleer de oAi parameters en 
stel deze verschillend van dGSt in. 

triAc dGS not 

PrESEnt 

Eén oAi is ingesteld als 
dGs (digital scroll) 

 Controleer de oAi parameters en 
stel deze verschillend van dGS in. 

dGS not 

PrESEnt 

Eén oAi is ingesteld als 
dGst (triac voor digital 
scroll) 

 Controleer de oAi parameters en 
stel deze verschillend van dGSt in. 

StEP ConFiG 

Error 

Load (step) configuratie 
error  

 Een relais oA(i) is ingesteld als step 
zonder dat het voorgaande relais oA(i-
1) ingesteld is als compressor.  
EI oA1 = StP 

no P3 ProbE 

PrESEnt 

Sonde P3 wordt gebruikt 
in een functie maar is niet 
aanwezig 

 Controleer de parameter P3C 

no LoAdS For 

rEGuLAtion 

Geen enkele oA(i) is 
ingesteld als 
compressors of 

 Controleer de instellingen van oA2, 
oA3, oA4, oA6 parameters 
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Bericht Reden Verbeteren 

ventilators 

AOP2 P2 sonde niet 
beschikbaar voor uitgang 
4÷20mA. 

 P2 sonde niet beschikbaar P2P =no. 
Activeer de sonde: P2P =yES 

 De tweede sonde P2 wordt gebruikt 
om de temperatuur van de motor van 
de schroefcompressor te meten. 
Controleer CtyP en stel deze 
verschillend van Scr. 

ProbE tyPE 

For dynAMic 

Set 

Verkeerde instelling van 
de sonde voor dynamisch 
setpunt  

 De sonde voor dynamisch setpunt 
dSEP par. moet ingesteld worden als 
temperatuur sonde 

no FAn ProbE P2 sonde niet 
beschikbaar voor 
ventilator regeling 

 P2 sonde niet beschikbaar  P2P =no. 
Activeer de sonde: P2P =yES 

 De tweede sonde P2 wordt gebruikt 
om de temperatuur van de motor van 
de schroefcompressor te meten. 
Controleer CtyP en stel deze 
verschillend van Scr. 

 

18.1.2 E01L, Elektronische  pressostaat alarm, zuigzijde 

Parameters 

ELP: Grenswaarde elektronische pressostaat: (-50°C÷SETC; -58°F÷SETC; PA04÷SETC); 
Druk / Temperatuur waarbij alle compressors uitgeschakeld worden. Deze moet ingesteld 
worden enkele graden boven de mechanische lage druk pressostaat om te voorkomen dat de 
mechanische pressostaat geactiveerd worden.  
 

Acties 

Elektronische pressostaat: altijd wanneer de temperatuur/druk in de zuigleiding lager is dan 
ELP worden alle compressors uitgeschakeld. De regelaar herstart de standaard regeling 
wanneer de druk/temperatuur terug stijgt.   
 

18.1.3 E0H, E0L pressostaat alarm, zuig- en perszijde 

Klemmen 
Lage druk pressostaat: 9-10, Hoge druk pressostaat: HP [25-26]. 
 

Parameters 

I3P: polariteit lage druk pressostaat: ingang wordt actief bij het sluiten (I3P=cL) of openen 
(I3P=oP) van de klemmen. 

HPP: polariteit hoge druk pressostaat: ingang wordt actief bij het sluiten (HPP=cL) of 
openen (HPP=oP) van de klemmen. 
 

Acties 

Lage druk: Elke keer de ingang geactiveerd wordt worden alle compressors uitgeschakeld. De 
regelaar herstart de standaard regeling als de ingang terug gedeactiveerd is. Indien er PEn 

aantal activaties zijn in een periode PEi, kan u enkel manueel herstarten door de DOWN toets 
3s ingedrukt te houden of het toestel te herstarten. 

Hoge druk: : Elke keer de ingang geactiveerd wordt worden alle compressors uitgeschakeld 
en de ventilatoren ingeschakeld. Indien er PnF aantal activaties zijn in een periode PiF, kan u 

enkel manueel herstarten door de DOWN toets 3s ingedrukt te houden of het toestel te 
herstarten. 
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18.1.4 EA1÷EA6: Veiligheidsalarmen compressors en ventilatoren. 

Klemmen 

WAARSCHUWING: Spanningsloze ingangen.  
Het aantal gebruikte ingangen (10, 11, 12, 13, 14+ ID5) is afhankelijk van het aantal gebruikte 
uitgangen. De beveiligingen van de compressors en ventilators worden verbonden met deze 
ingangen. Wanneer één van de beveiligingen geactiveerd wordt (bv oliedrukpressostaat, 
kriwan, HD/LD, etc,) wordt de corresponderende uitgang uitgeschakeld. 
 

Parameters 

ALIP: Bepaald indien de ingangen geactiveerd worden bij het sluiten (ALIP=cL) of openen 
(ALIP=oP) van de klemmen. 
 

Acties 
Wanneer een ingang geactiveerd wordt zal de corresponderende uitgang uitgeschakeld 
worden.  
 

Herstel 

Afhankelijk van de  ALMr parameter: 

Met ALMr = no De regelaar herstart de standaard regeling wanneer de ingang terug 
gedeactiveerd wordt. 

Met ALMr = yES manueel herstart van de compressor en ventilator alarmen. Druk de DOWN 
toets in voor 3s. 
 

18.1.5 P1, P2; P3: alarm sonde defect 

Actief wanneer sonde P1, P2 of P3 defect is. 
 

In geval van P1 error, aantal geactiveerde stappen hangt af van de SPr parameter 

In geval van P2 error, aantal geactiveerde ventilators hangt af van de FPr parameter 

 

Als de P3 sonde gebruikt wordt voor dynamisch setpunt 
De functie wordt uitgeschakeld en enkel het standaard setpunt wordt gebruikt. 
 

Als de P3 sonde gebruikt wordt voor de analoge uitgang 
De functie wordt uitgeschakeld, de SAo parameter bepaald de analoge uitgang. 

 

Herstel 
Automatisch zodra de sonde herstelt is. 
 

18.1.6 C-HA, C-LA, F-HA, F-LA Hoge en lage druk (temperatuur) alarm 

voor compressors of ventilators  

Dit alarm toont aan dat de druk (temperatuur) zich buiten de grenzen bevindt bepaald door de 
parameters LAL en HAL voor compressors en LAF –HAF voor ventilators. 

De tAo en AFd parameters bepalen de vertraging tussen het optreden van het alarm en het 
effectief weergeven. 
 

Actie 
Dit alarm wordt enkel gesignaleerd. De uitgangen zijn onveranderd. 
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18.2 Mute de buzzer  
 
Duw op eender welke knop om de buzzer te muten tijdens een alarm conditie. 
Hou de knop voor 3 seconden ingedrukt om het alarmrelais uit te schakelen tijdens een alarm. 
 
 
 

18.3 Alarm condities – overzichtstabel  
 

Code Description Cause Action Reset 

E01L Elektronisc
h lage druk 
pressostaat 
alarm 

Druk/temperatuur 
lager dan ELP   

Alle compressors 
UIT. Ventilators 
onveranderd. 

Automatisch wanneer de druk/temperatuur stijgt 
boven ELP 

E0L Lage druk 
pressostaat 
alarm 

Ingang lage druk 
pressostaat actief  

Alle compressors 
UIT. Ventilators 
onveranderd. 

Automatisch (aantal activaties minder zijn dan 
PEn in de periode PEi)  wanneer de ingang niet 
actief is. 
- De compressor herstart met werken 

volgens het regelalgoritme.  
 

Manueel (als PEn  activaties zijn opgetreden in 
de periode PEi)  
Wanneer de ingang niet actief is:  
a. Hou de herstart toets(DOWN) ingedrukt 

voor 3s of  
b. Herstart de regelaar. 
 

- De compressor herstart met werken 
volgens het regelalgoritme.  

E0H Hoge druk 
pressostaat 
alarm 

Ingang hoge druk 
pressostaat actief 

- Alle 
compressors 
UIT.  

- Alle ventilators 
AAN. 

Automatisch (aantal activaties minder zijn dan 
PEn in de periode PEi)  wanneer de ingang niet 
actief is. 
- De compressor herstart met werken 

volgens het regelalgoritme.  
 

Manueel (als PEn  activaties zijn opgetreden in 
de periode PEi)  
Wanneer de ingang niet actief is:  
a. Hou de herstart toets(DOWN) ingedrukt 

voor 3s of  
b. Herstart de regelaar. 
 

De compressor herstart met werken volgens het 
regelalgoritme. 

P1 P1 sonde 
alarm 

Sonde defect of 
buiten bereik 

 De 
compressors 
werken volgens 
de parameters 
SPr of PoPr. 

Automatisch zodra de sonde terug werkt. 
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Code Description Cause Action Reset 

P2 P2 sonde 
alarm 

Sonde defect of 
buiten bereik 

 De ventilatoren 
werken volgens 
de FPr 
parameter.  

Automatisch zodra de sonde terug werkt. 

P3 P3 sonde 
alarm 

Sonde defect of 
buiten bereik 

 De functies die 
werken met P3 
zijn niet actief.  

Automatisch zodra de sonde terug werkt. 

EA1 
EA2 
EA3 
EA4 
EA5 
EA6 

Veiligheidsa
larm 
uitgangen  

veiligheden 
compressor/ventilato
r ingang actief. 
NOTA: bij stap 
compressors wordt 
maar 1 ingang voor 
de compressor 
gebruikt. 

 De 
corresponderen
de uitgang is 
UIT. (bij stap 
compressors 
worden alle 
verbonden 
relais 
uitgeschakeld). 

 

Herstel is afhankelijk van de ALMr parameter: 
Met ALMr = no herstart de regelaar de standaard 
regeling wanneer de ingang niet actief is. 
Met ALMr = yES manueel herstel. Druk voor 3s 
op de DOWN toets. 

C-LA Minimum 
druk 
(temperatuu
r) alarm 
compressor
s   

Druk en temperatuur 
zuigleiding lager dan  
LAL   

 enkel weergave Automatisch:  zodra de druk of temperatuur de 
waarde (LAL+ differentieel) bereikt.  
(differentieel = 0.3bar or 1°C) 

F-LA Minimum 
druk 
(temperatuu
r) alarm 
ventilators 

Condenseer druk of 
temperatuur lager 
dan LAF  

 enkel weergave Automatisch: zodra de druk of temperatuur de 
waarde (LAF+ differentieel) bereikt.  
(differentieel = 0.3bar or 1°C) 

C-HA Maximum 
druk 
(temperatuu
r) alarm 
compressor
s   

Druk en temperatuur 
zuigleiding hoger 
dan HAL  

 enkel weergave Automatisch: zodra de druk of temperatuur de 
waarde (HAL - differentieel) bereikt.  
(differentieel = 0.3bar or 1°C) 

F-HA Maximum 
druk 
(temperatuu
r) alarm 
ventilators 

Condenseer druk of 
temperatuur hoger 
dan HAF  

 afhankelijk van 
de parameter 
HFC 

Automatisch: zodra de druk of temperatuur de 
waarde (HAF - differentieel) bereikt.  
(differentieel = 0.3bar or 1°C) 

A5 Vloeistofniv
eau alarm 

Ingang actief  enkel weergave Automatisch: zodra de ingang niet meer actief is 

A12 Configuratie 
alarmen 

See par. 18.1    

A14 Onderhouds 
alarm 

Een uitgang is actief 
voor de periode 
ingesteld in de 
parameter SEr 

- enkel weergave 
 

Manueel: reset de draaiuren van de compressor  
(see par.Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) 

dtL Temperatuu
r persleiding 

Pb3 
Temperatuur 

hoger dan dtL 
voor de periode 

dLd  

Digitale Scroll 

UIT 
Automatisch: zodra de temperatuur lager wordt 
dan dtL. 
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19. Technische gegevens 

Behuizing:    zelfdovende ABS. 

Omkasting:  Front paneel 32x74 mm, diepte 70mm (“CX” format);  

Montage: “CX” formaat paneel montage in een opening 29x71 mm   

Bescherming: IP20. 

Front bescherming: IP65. 

Verbindingen: Verwijderbare terminaal blok 6 en 14 ways;  

Voedingsspanning: 12Vac/dc  10%, 24Vac/dc  10%, 50-60Hz.  

Opgenomen vermogen: 5VA max. 

Display: 4 digits rode led en 4 digit oranje led.   

Ingangen: 2 NTC of 2 PTC sonde  en 4..20mA omvormer. 

Digitale ingangen: 7 spanningsloos 

Relais uitgangen: 4 relais SPST 5(3)A, 250Vac 

Triac uitgang: 0,5A 230V 

oA6 open collector: uitgang: 12V, 40mA. 

Analoge uitgang: 4÷20mA of 0÷10V,  

Seriële uitgang : TTL standaard Communication protocol: ModBus – RTU 

Gegevensopslag: in het niet-volatiel geheugen (EEPROM). 

Type actie: 1B; Pollutiegraad: normal; Software klasse: A. 

Omgevingstemperatuur: -10÷60 °C.; Bewaartemperatuur: -25÷60 °C.  

Relatieve vochtigheid: 20 85% (niet condenseerbaar)  

Meet en regelbereik: NTC probe: -40÷110°C. 

Resolutie: 0,1 °C; 1°F; 0.1bar; 1 PSI; 

Nauwkeurigheid (ambient temp. 25°C):  ±0,7 °C ±1 digit 
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20. Parameters – Standaard waarden  

 

Name Value Level Description Range 

SEtc -10.0 -- Set point for compressors LSE ÷ HSE 

SEtF 35.0 -- Set point for fans LSF ÷ HSF 

OA2 CPr Pr2 Load 2 configuration 

nu - CPr - FAn - StP - dGS - dGSt - LIn - InF - 

ALr  

OA3 FAn Pr2 Load 3 configuration 

nu - CPr - FAn - StP - dGS - dGSt - LIn - InF - 

ALr  

OA4 FAn Pr2 Load 4 configuration 

nu - CPr - FAn - StP - dGS - dGSt - LIn - InF - 

ALr  

OA6 ALr Pr2 Load 6 configuration 

nu - CPr - FAn - StP - dGS - dGSt - LIn - InF - 

ALr  

FtyP 404 Pr2 Freon Type r22 - 404 - 410 - 507 - 134 - 717 - CO2 

rty db Pr2 

Type of regulation: neutral zone or proportional 

band db - Pb 

Sty YES Pr2 Compressor Sequence type no - yES 

rot YES Pr2 Fan Sequence type no - yES 

P1C Cur Pr2 P1 probe setting (4/20mA, 0-5V, ntc)  nP - Cur - tEn - ntc 

PA04 -0.5 Pr1 4mA or 0.5V readout for P1 probe 

(-1.0 ÷ PA20)BAR   (-15 ÷ PA20)PSI; (-100 ÷ 

PA20)KPA 

PA20 11.0 Pr1 20mA or 4.5V readout for P1 probe 

(PA04 ÷ 51.0)BAR   (PA04 ÷ 750)PSI (PA04 ÷ 

5100)KPA 

CAL 0.0 Pr2 P1 probe offset 

   (dEU=bar o °C) -12.0 ÷ 12.0(dEU=PSI o °F)   

-20 ÷ 20; (dEU=kPA)   -120 ÷ 120;  

FPb P2 Pr2 Probe for fan nP; P1, P2 

P2C Cur Pr2 P2 probe setting (4/20mA, 0-5V, ntc)  nP - Cur - tEn - ntc 

FA04 0.0 Pr1 4mA or 0.5V readout for P2 probe 

(-1.0 ÷ FA20)BAR   (-15 ÷ FA20)PSI (-100 ÷ 

FA20)KPA 

FA20 30.0 Pr1 20mA or 4.5V readout for P2 probe 

(FA04 ÷ 51.0)BAR   (FA04 ÷ 750)PSI (FA04 ÷ 

5100)KPA 

FCAL 0.0 Pr2 P2 probe offset    (dEU=bar o °C) -12.0 ÷ 12.0(dEU=PSI o °F)   -20 ÷ 20 

P3C nP Pr2 P3 probe setting (NTC 10K, NTC 86K)  nP - 10 - 86 

O3 0.0 Pr2 P3 probe offset    (dEU=°C) -12.0 ÷ 12.0(dEU=°F)   -20 ÷ 20 

i2F ES Pr2 2nd digital input configuration id5 - id6 - LP - HP - ES - OFF - LL 

i1P cL N.V. 1st digital/analog input polarity OP - CL 

i2P cL Pr2 2nd digital input polarity OP - CL 

i3P cL Pr2 3rd digital input polarity OP - CL 

i4P cL Pr2 4th digital input polarity OP - CL 

did 0 Pr1 Configurable digital input delay  0 ÷ 255 (min.) 

ALIP cL Pr2 

id1-1d4  alarm input for compressors and fans 

polarity OP - CL 

ALMr no Pr2 Manual reset for compressor/fan alarms no - yES 

dEU tMp Pr2 

Displaying measurement unit: pressure or 

temperature tMP - PrS  

CF °C Pr2 Measurement unit for temperature °C - °F 

PMU Bar Pr2 Measurement unit for pressure Bar - PSI - PA  

rES dE Pr2 Resolution for display and parameters in - dE 
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Name Value Level Description Range 

dFE no Pr2 Pressure filter enabling no - yES 

dEU1 tMp Pr2 Upper display: pressure or temperature selection tMP - PrS 

dEU2 tMp Pr2 Lower display: pressure or temperature selection tMP - PrS 

Pbd 5.0 Pr2 Proportional band for compressors regulation 

  (BAR) 0.1÷10.0  (°C) 0.1÷30.0 (PSI) 1÷150 (°F) 

1÷50 

rS 0.0 Pr2 Band offset 

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

21°F] 

inC 500 Pr2 Integral time 0 ÷ 999 s 

SUt 2 Pr2 Digital input valve on at start up 0÷3s 

tdS 15 Pr2 Cycle time for digital compressor 10÷40s 

PM 30 Pr2 Minimum capacity for digital compressor 10÷PMA 

PMA 100 Pr2 Maximum capacity for digital compressor PM÷100 

ton 60 Pr2 

Time with digital compr. at PMA value before 

starting a load 0÷255s 

toF 5 Pr2 

Time with digital compr. at PM before turning off a 

load 0÷255s 

MinP 0 Pr2 

Minimum capacity threshold to start the safety 

lubrication function 0÷100 

tMin 180 Pr2 

Max time at MinP to start the safety lubrication 

function 1÷255min 

tMAS 3 Pr2 

Time at PMA for digital compressor to restore the 

right lubrication 1÷255min 

ESC 0.0 Pr1 Energy saving for compressors regulation 

  (BAR) -20.0÷20.0   (°C) -50.0÷50.0   (PSI) -

300÷300   (°F) -90÷90 

OnOn 5 Pr2 

Minimum delay between 2 switching on of the 

same compressor  0 ÷ 255 (min.) 

OFOn 1 Pr2 

Delay between the switching off and on of the 

same compressor  0 ÷ 255 (min.) 

don 01:00 Pr2 

Time delay between the insertion of two different 

loads  0 ÷ 99.5 (min.10sec) 

doF 00:10 Pr2 

Time delay between switching off of two different 

compressors  0 ÷ 99.5 (min.10sec) 

donF 00:30 Pr2 Minimum time a stage stays ON  0 ÷ 99.5 (min.10sec) 

MAon 0 Pr2 Maximum time a stage stays switched ON  0 ÷ 24 (ore) 

FdLy no Pr2 'don' delay enabled also for the first request no - yES 

FdLF no Pr2 'doF' delay enabled also for the first switching off no - yES 

odo 20 Pr2 Regulation delay at power on  0 ÷ 255 (sec.) 

LSE -40.0 Pr2 Minimum set point (compressors) 

BAR: (PA04÷HSE)abs; ((PA04-1.013)÷HSE)rel    

°C: -50.0÷HSE    

PSI: (PA04÷HSE)abs; ((PA04-14)÷HSE)rel 

°F: -58.0 ÷ HSE 

HSE 10.0 Pr2 Maximum set point (compressors) 

BAR: (LSE÷PA20)abs, (LSE÷(PA20-1.013))rel  

°C: LSE ÷ 150 

PSI: (LSE ÷ PA20)abs (LSE÷(PA20-14))rel   

°F:  LSE ÷ 302   

Lit 90.0 Pr2 Set point for probe 3 0.0 ÷ 180.0°(°C)  32 ÷ 356(°F) 

Lid 10.0 Pr2 Differential for probe 3 0.1 ÷ 25.5° (°C)1 ÷ 50° (°F) 

Pb 5.0 Pr2 Proportional band for fan regulation (BAR)0.1÷10.0; (°C)0.1÷30.0; (PSI)1÷150; (°F) 1÷50 

ESF 0.0 Pr2 Energy saving differential for fan regulation 

  (BAR) -20.0÷20.0  (°C) -50.0÷50.0  (PSI) -300÷300  
(°F) -90÷90 
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Name Value Level Description Range 

Fon 30 Pr2 

Time delay between the insertion of two different 

fan  0 ÷ 255 (sec) 

FoF 15 Pr2 

Time delay between switching off of two different 

fan  0 ÷ 255 (sec) 

LSF 10.0 Pr2 Minimum set point (fan) 

BAR:(FA04÷HSF)abs ((FA04-1.01)÷HSF)rel 

°C: -50.0÷HSF 

PSI : (FA04 ÷ HSF)abs((FA04-14) ÷ HSF)rel 

°F : -58.0 ÷ HSF   

HSF 50.0 Pr2 Maximum set point (fan) 

BAR :(LSF ÷ F20)abs (LSF ÷ (F20-1.013))rel  

°C: LSF ÷ 150.0  

PSI :  (LSF ÷ FA20)abs (LSF÷(FA20 - 14))rel    

°F:  LSF ÷ 302  

PAO 30 Pr2 Alarm probe delay at power on  0 ÷ 255 (min.) 

LAL -40.0 Pr1 Pressure alarm set low limit (compressors) 

(PA04 ÷ HAL)BAR   (-50.0 ÷ HAL)°C   (PA04 ÷ 

HAL)PSI   (-58 ÷ HAL)°F 

HAL 10.0 Pr1 Pressure alarm set high limit (compressors) 

(LAL ÷ PA20)BAR   (LAL ÷ 150.0)°C   (LAL ÷ 

PA20)PSI   (LAL ÷ 302)°F 

tAo 15 Pr1 Pressure/temperature alarm delay (compressors)  0 ÷ 255 (min.) 

ELP -45.0 Pr2 Electronic pressure switch threshold 

(PA04 ÷ SETC)BAR   (-50.0 ÷ SETC)°C   (PA04 ÷ 

SETC)PSI   (-58 ÷ SETC)°F 

SEr 999 Pr2 Working our alarm set (tenth of ours) 1 ÷ 999 (0= ESCLUSO) (10 ore) 

PEn 5 Pr2 Pressure switch maximum activations  0 ÷ 15 

PEI 60 Pr2 Pressure switch activations time  0  ÷ 255 (min.) 

SPr 1 Pr2 Compressors ON with faulty probe 0 ÷ (nCPR) 

dtL 110.0 Pr2 DLT high temperature alarm threshold 0÷180°C//32÷356°F 

dLd 5 Pr2 DLT high temperature alarm delay 0÷15min 

dLH 15.0 Pr2 

DLT high temperature alarm differential for 

recovery 0.1÷25.5°C//1÷50°F 

LAF 0.0 Pr1 Low pressure alarm set (fan) 

(FA04 ÷ HAF)BAR   (-50.0 ÷ HAF)°C   (FA04 ÷ 

HAF)PSI   (-58 ÷ HAF)°F 

HAF 60.0 Pr1 High pressure alarm set (fan) 

(LAF ÷ FA20)BAR   (LAF ÷ 150.0)°C   (LAF ÷ 

FA20)PSI   (LAF ÷ 302)°F 

AFd 5 Pr2 Pressure alarm delay  0 ÷ 255 (min) 

HFc YES Pr2 

Compressor off with high pressure (temperature) 

alarm no - yES 

dHF 5 Pr2 

Interval between 2 compressors turning off with 

high pressure (temperature) alarm 1÷255s 

PnF 5 Pr2 Fan pressure switch maximum activations 0 ÷15 

PiF 60 Pr2 Fan pressure switch activations time  0 ÷ 255 (min) 

FPr 1 Pr2 Fan ON with faulty probe 0 ÷ (nFAN) 

dSEP nP Pr2 Dynamic Set point function enabled nP - P1 - P2 - P3 

dSES 35.0 Pr2 

External temperature set for DYNAMIC SET 

POINT function  -50.0 ÷ 150.0 (°C)   -58 ÷ 302 (°F) 

dSEb 10.0 Pr2 Proportional band  DYNAMIC SET POINT  -50.0 ÷ 50.0(°C)  -90 ÷ 90 (°F) 

dSEd 0.0 Pr2 Differential for DYNAMIC SET POINT 

  (BAR) -20.0÷20.0  (°C) -50.0÷50.0  (PSI) -300÷300  
(°F) -90÷90 

AOC Cur Pr2 Analogue output working mode Cur - tEn   

AOP nP Pr2 Probe for analogue output nP - P1 - P2 - P3 

LAO -50.0 Pr2 Lower scale limit for analogue output 

0.0÷51.0(BAR)   -50.0÷150.0(°C)0÷750(PSI)   -

58÷302(°F)    
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Name Value Level Description Range 

UAO 60.0 Pr2 Upper scale limit for analogue output 

  0.0÷51.0(BAR)   -50.0÷150.0(°C)0÷750(PSI)   -

58÷302(°F)    

AOM 40 Pr2 Minimum value of analogue output 0 ÷ 100  

AOt 5 Pr2 

Time with analog output at max when after 

exceeding AOM 0÷15s 

SAO 80 Pr2 

Percentage of analog output in case of probe 

failure 0 ÷ 100  

tbA YES Pr1 Alarm relay silencing no - yES 

OAP cL Pr2 Polarity alarm relay OP - CL 

oFF no Pr2 off function enabled no - yES 

Adr 1 Pr2 Serial address 1 ÷ 247 

rEL 2.1 Pr2 Release firmware Readable only 

Ptb - Pr2 Parameter table code Readable only 

Pr2 3210 Pr1 Pr2 access Readable only 

 
 


