
LED LÄGE FUNKTION

TÄND Kompressor aktiv.

BLINKAR - Programmeringsfas
(blinkar tillsammans
med      ).
- Fördröjningsfunktion
mot för korta förlopp
aktiv.

TÄND - Fläkt aktiv.

BLINKAR - Programmeringsfas
(blinkar tillsammans
med      ).

TÄND - Avfrostning aktiv.

BLINKAR - Dräneringstid pågår.

TÄND - Infrysning aktiv.

TÄND - Larmsignal
- Indikerar i ”Pr2”
att parametern även
finns tillgänglig i ”Pr1”.

1 ALLMÄNNA VARNINGAR

Läs igenom detta innan
bruksanvisningen används.
• Denna bruksanvisning ingår som en del av

produkten och bör förvaras i närheten av utrust-
ningen för framtida behov.

• Regulatorn får inte användas för andra syften än
de som beskrivs i denna bruksanvisning. Den
kan inte användas som säkerhetsanordning.

• Börja med att kontr. tillämpningens gränsvärden.

Säkerhetsföreskrifter
• Kontrollera att matningsspänningen är korrekt

innan instrumentet kopplas in.
• Utsätt inte utrustningen för vatten eller fukt:

använd regulatorn endast inom gällande gräns-
värden och undvik plötsliga temp.ändr. med hög
luftfuktighet för att förhindra kondensation.

• Varning: koppla bort alla elektriska anslutningar
innan underhåll utförs.

• Detta instrument får aldrig öppnas.
• I händelse av fel eller felfunktion skall instru-

mentet återsändas till återförsäljaren med en
detaljerad beskrivning av felet.

• Beakta den maximala strömmen för respektive
relä (se Tekniska data).

• Kontr. att ledn. för givare, laster och strömför
sörjning är separerade och tillräckligt långt från
varandra, utan att vara korsade eller tvinnade.

• För installationer i kritiska industrimiljöer kan
nätfilter (vår mod. FT1), parallellt med induktiva
laster, förbättra egenskaperna.

2 ALLMÄN BESKRIVNING

Modellerna XR160C och XR170C (32x74 mm.) är
mikroprocessorbaserade regulatorer, som är
lämpliga för användning i kylenheter för medellåga
till låga temperaturer. De är försedda med tre
reläutgångar för styrning av kompressor, avfrost-
ning - som kan ske antingen på elektrisk väg eller
med het gas- och avdunstningsfläktarna. De är
också försedda med två ingångar för PTC-givare,
den ena för temperaturreglering, medan den andra
ska placeras på avdunstaren för reglering av
temperaturen vid avfrostningens slut. Modell
XR170C har dessutom ett extra relä för larm-
utgången och en inbyggd summer för ljudsignal.
Modellerna XR160D och XR170D (DIN-skena)
uppvisar samma egenskaper som XR160- och
XR170C. Larmförhållande i modell XR160D
signaleras också via en 12V / 40mA utgång.
XR162C och XR172C, avstämda med slav-
enheterna XR30SL resp. XR40SL, uppvisar samma
egenskaper som XR160C och XR170C.
Samtliga instrument kan konfigureras fullständigt
via speciella parametrar, vilka är lätta att program-
mera med hjälp av tangentbordet.

3 BELASTNINGSSTYRNING

Kompressorn

Installations- och
driftsanvisningar

XR160C - XR170C
XR160D - XR170D
XR162C - XR172C

Kompressorns status
Regleringen sker i
enlighet med den
via termostat-
givaren uppmätta
temperatur, som
positivt avviker
från börvärdet: om
temperaturen
stiger och uppnår
börvärdet plus temperaturskillnaden, så startas
kompressorn och den slås sedan från när tempera-
turen åter når börvärdet. Skulle ett fel föreligga i
termostatgivaren, tidsstyrs start och stopp av
kompressorn via parametrarna ”COn” och ”COF”.

Snabbinfrysning
När avfrostning inte pågår kan denna funktion
aktiveras via tangentbordet genom att ”UPP”-
knappen hålls intryckt i ungefär tre sekunder.
Kompressorn arbetar oavbrutet under den tid,
som ställts in via parametern ”CCt”. Förloppet
kan avslutas innan den förinställda tiden löpt ut
genom att samma aktiveringstangent, ”UPP”,
trycks in i tre sekunder.

Avfrostning
Via parametern ”tdF” går det att ställa in två typer
av avfrostning: genom antingen en elektrisk
värmare (tdF=0) eller genom het gas (tdF=1).

ON

OFF

Temp.HY

Börvärde Börvärde + HY

Parameter Lång tid Kort tid
tdF=0;1 tdF=1; 2

dAF minuter sekunder

tdF timmar minuter

dSd minuter sekunder

MdF minuter sekunder

Fdt minuter sekunder

Fläktutgångarnas funktion
Hur fläktarna styrs väljs via parameter ”FnC”:
FnC=0 innebär att fläktarna slås TILL och FRÅN
tillsammans med kompressorn, FnC=1 innebär
att fläktarna arbetar kontinuerligt. Inte i något av
fallen kommer fläktarna att gå under avfrostnings-
och dräneringstider i enlighet med inställning via
parametern ”Fdt”. Efter avslutad avfrostning ligger
en tidsstyrd fläktfördröjning, som ställts in i
minuter via parametern ”Fnd”.
FnC=2 innebär att fläktarna slås TILL och FRÅN
tillsammans med kompressorn, FnC=3 innebär
att fläktarna arbetar kontinuerligt. I båda fallen
kommer fläktarna att gå under avfrostningen.
En extra parameter, ”FSt”, ger möjlighet till
inställning av den via avdunstargivaren avkända
temperatur över vilken fläktarna alltid är
FRÅNslagna. Denna kan utnyttjas för att säker-
ställa att luftcirkulation enbart sker, om tempera-
turen ligger lägre än det via ”FSt” inställda värdet.

Fläktrelä utnyttjat som andra
kompressor
Om FnC=4, programmeras fläktreläet att styra en
andra kompressor, i detta fall definieras värdet för
parameter Fnd som tidsfördröjningen mellan
tillslag av kompressorerna 1 och 2.

4 KOMMANDON FRÅN
FRONTPANELEN

SET: FÖR ATT VISA ÖNSKAD BÖRVÄRDES-
PUNKT:
Tryck in och släpp denna knapp för att visa  bör-
värdet under 5 sekunder.
FÖR ATT ÄNDRA BÖRVÄRDE: Håll knappen
intryckt minst 2 sekunder för att övergå till ändring
av börvärde: börvärdet visas och LED1 blinkar.
Ändra värdet med knapparna ”UPP” och ”NED”.
Det nya värdet kan lagras antingen genom intryck-
ning av knappen ”SET” (instrumentet lagrar den
temperatur som visas) eller genom att man låter
sluttiden löpa ut (15 sek.).

(UPP): Används i programmeringsläge
eller ”Funktionsmeny” för att bläddra parameter-
koder eller öka värdet för den variabel som visas.
Håll knappen intryckt för snabbare ändr. av värdet.

FÖR ATT STARTA SNABBINFRYSNING:
Snabbinfrysning startas genom att hålla knappen
intryckt i 3 sek. vid normal funktion. Avbryts genom
att hålla ”UPP”-knappen intryckt i 3 sekunder.

   (NED): Används i programmeringsläge eller
”Funktionsmeny” för att bläddra parameterkoder
eller minska värdet för den variabel som visas. Håll
knappen intryckt för snabbare ändring av värdet.

 FÖR ATT STARTA MAN. AVFROSTNING:
Avfrostningsförloppet startas genom att knappen

hålls intryckt i fem sekunder.

KNAPPKOMBINATIONER:
  +       FÖR ATT ÖPPNA TANGENTBORDET:

Håll knapparna intryckta i 3 sekunder för att öppna
tangentbordet (se ”LOC”-funktionen).
SET+     FÖR ATT ÖVERGÅ TILL FUNKTIONS-
MENYN: Funktionsmenyn visas efter 3 sekunder.
SET+      FÖR ATT ÅTERGÅ TILL NORMAL
VISNINGSLÄGE: Programmering avslutas,
återgång till normalt visningsläge.

5 PROGRAMMERINGSMENY
FÖR FUNKTIONER OCH
PARAMETRAR

Funktionsmeny
Innehåller alla huvudfunkt. som regl. av instrumentet.

Åtkomstförfarande:
• Menyn öppnas genom att knapparna ”SET” och

”NED” hålls intrycka under tre sekunder.
Rubriken för den första funktionen visas.

• Knapparna ”UPP” och ”NED” används för att
stega bakåt och framåt i menyn.

• Intryckning av knappen ”SET” aktiverar den
funktion som visas.

Funktionslista
”Pr1”: innehåller alla parametrar som är åtkomliga
för användaren.
”Pr2”: innehåller alla instrumentparametrar (på
installatörsnivå). Denna är åtkomlig via en
säkerhetskod. Det är således möjligt att ändra alla
parametrar och att lägga till eller ta bort parametrar
från ”Pr1” (användarnivå) genom att trycka på
”SET”+”NED”. När en parameter har aktiverats på
användarnivå, TÄNDS larmlysdioden.
”LOC”: tangentbordslås. När denna aktiveras visas
meddelandet ”POF” blinkande under fem sek., där-
efter är knapparna låsta. End. börvärdesbilden är aktiv.
”Ut”: menyn lämnas.

Avslutningstid
Om ingen knapp trycks in under 15 sekunder,
återgår instrumentet till normalt visningsläge.

Åtkomst av ”Pr2” och inmatning
av SÄKERHETSKOD
Åtkomst av parametrarna i ”Pr2” kräver att en
säkerhetskod matas in.
1. Välj funktionsmenyn, välj rubriken ”Pr2” och

tryck på knappen ”SET”. Meddelandet ”PAS”
visas blinkande, och kort därefter visas ”0- -”
med en blinkande nolla.

2. Mata in säkerhetskoden i den blinkande siffran
med ”UPP” eller ”NED”.

3. Bekräfta inmatningen med ”SET”.
4. Upprepa stegen 2 och 3 för övriga siffror.
5. Om säkerhetskoden är korrekt aktiveras ”Pr2”

genom intryckning av ”SET” för den sista siffran,
annars måste inmatningen av säkerhetskoden
tas om från början.

Om ingen knapp trycks in under 15 sekunder,
återgår instrumentet till normalt visningsläge.

SÄKERHETSKODEN är 321

ANM: Varje enskild parameter i ”Pr” kan tas bort
eller placeras i ”Pr1” (användarnivå) genom
intryckning av ”SET” + ”NED”. När det finns en
parameter i ”Pr1” tänds larmlysdioden under
programmeringsläge i Pr2.

Ändring av ett parametervärde
Varje enskild parameter identifieras av en unik,
alfanumerisk kod.
Ändring av parameterns värde utförs enligt följande:
1. Välj funktionsmenyn och sedan önskad

parameterlista: ”Pr1” eller ”Pr2”.
2. Bläddra i parameterlistan med ”UPP” eller

”NED” tills önskad parameter visas.
3. Tryck på ”SET” för att visa dess värde.
4. Tryck på ”UPP” eller ”NED” för att ändra värdet.
5. Tryck på ”SET” för att lagra det nya värdet och

skippa efterföljande parameter.

FÖR ATT UTGÅ: Tryck på ”SET”+”UPP” eller
vänta 15 sekunder utan att trycka på någon knapp.
ANM: Den inställda värdet lagras även om man
väntar i 15 sekunder.

6 PARAMETERLISTA

Differentialvärde Hy: (0,2°C -12,0°C / 2°F -120°F)
interventionspunkt i förh. till börvärde alltid positiv.
Kompressorns TILLslagspunkt utgörs
av börvärdet plus temperaturskillnaden (Hy).
Kompressorns FRÅNslagspunkt är när
temperaturen når börvärdet.

LS Min. börpunkt: (-57°C - Bör / -57°F - Bör)
Ställer in lägsta tillåtna värde för börpunkten.

US Max. börpunkt: (Bör - 96°C / Bör  - 196°C - )
Ställer in högsta tillåtna värde för börpunkten.

AC Fördröjningsfunkt. mot för korta förlopp:
(0-30 min.) min. intervall mell. det att kompres-
sorn stoppas och den efterföljande omstarten.

ALC Konfiguration av temperaturlarm:
(0=temperaturlarm relaterade till börvärde,
larmrelä och summer arbetar parallellt;
1=temp.larm baserade på absoluta värden;
larmrelä och summer arbetar parallellt;
2=baserade på börvärde, larmreläet drar när
larmet är aktiverat;
3=absoluttemperatur, larmreläet drar när
larmet är aktiverat)
avgör om temperaturlarm bygger på börvärde,
eller om larm ska baseras på absoluta
temperaturvärden.

ALU Larm för MAX-temperatur:
(med ALC=0 eller 2 från 0 till 50°C / 90°F
med ALC=1 eller 3 från ALL till 99°C / 196°F)
när denna temperatur uppnås, ges frisignal för
larmet sedan fördröjningstiden ”Ald” löpt ut.

ALL Larm för MIN-temperatur:
(med ALC=0 eller 2 från 0 till 50°C / 90°F ;
med ALC=1 eller 3 från -57°C / °F till ALU)
när denna temperatur uppnås, ges frisignal för
larmet sedan fördröjningstiden ”Ald” löpt ut.

Ald larmfördröjning: (0 - 120 min) Tidintervall
mellan upptäckt av larmtillstånd och
larmsignalering.

dAO Fördröjning av larm vid start: (0 - 720 min;
res. 10 min.) Tidintervall mellan upptäckt av
larmtillstånd, efter tillslag av strömförsörjning,
och larmsignalering.

Ods Fördröjning av utgångsaktivering i sam-
band med igångkörning:
(0-120 min.) frisignal för denna funktion ges i
samband med första idrifttagning av instrumen-
tet av och förhindrar aktivering av någon utgång
under den via parametern inställda tidrymden.

CCt Kompr. TILLslagstid under snabb-infrysn.:
(0-999 min, res 10 min) gör det möjligt att
ställa in längden på snabbinfrysningsförloppet.
Kan ex. användas lokalen fylls med nya varor.

dAF Fördröjning för avfrostning efter snabb-
infrysningsförlopp:
tdF=0 el.1: 0 - 120 min.;
med tdF=2 el. 3: 0 - 120 sek.
Tidsintervall mellan slutet på snabbinfrysnings-
förloppet och motsv. efterföljande avfrostning.

IdF Intervall mellan avfrostningsförlopp:
tdF=0 el.1: 0 - 120 tim.;
med tdF=2 el. 3: 0 - 120 min.
Bestämmer tidsintervallet mellan början på två
avfrostningsförlopp.

dSd Fördröjning av avfrostningsstart:
(med tdF=0 el. 1: 0 - 59 min; med tdF=2 el. 3:
0- 59 sek.) denna funktion är värdefull när olika
starttider för avfrostning behövs, för att undvika
överbelastning av anläggningen.

MdF MAX längd på avfrostning:
(med tdF=0 el. 1: 0 - 120 min; med tdF=2 el. 3:
0- 120 sek.) ställer in avfrostningens varaktig-
het när EdF=0 (inte avdunstargivare: tidsstyrd
avfrostning) och ställer in avfrostningens
maximala varaktighet när EdF=1 (slut på
avfrostning baserad på temperatur).

dtE Avlastningstemperatur för avfrostning:
(-57 - 99°C/-57 - 196°F) (frisignal erhålls
enbart när EdF=1) ställer in den av avdunstar-
givaren uppmätta temperatur, som leder till att
avfrostningen avslutas.

dFd  Temperaturvisning under pågående
avfrostning:
(0=verklig temp.; 1=temp. när avfrostningen
inleddes; 2=börvärde; 3=”dEF”-etikett).

dAd Max displayfördröjning efter avfrostning:
(0-120 min) ställer in den maximala tiden
mellan slutet på avfrostningen och omstart för
visning av verklig rumstemperatur.

tdF  Typ av avfrostning:
(0=elektrisk värmare, lång tid; 1=het gas, lång
tid; 2=kompressor FRÅN, kort tid; 3=kompres-
sor TILL, kort tid.

EdF Förekomst av avdunstargivare:
(0=förekommer inte: tidsstyrt slut på avfrost-
ning; 1=förekommer: avslutning av avfrostning
baseras på temperatur)

Fdt Dräneringstid:
(med tdF=0 el. 1: 0 - 120 min; med tdF=2 el. 3:
0 - 120 sek.) tidsintervall mellan det att
avfrostningens sluttemperatur uppnås och
återgår till normal drift. Detta ger avdunstaren
möjlighet att bli av med vattendroppar, som kan
ha uppstått till följd av avfrostningen.

dPO Första avfrostning efter igångkörning:
(0=omedelbart; 1=efter IdF-tiden)

FnC Driftart för fläkt:
(0= arbetar tillsammans med kompressorn,
FRÅN under avfrostning; 1= kontinuerlig drift,
FRÅN under avfrostning; 2= arbetar tillsam-
mans med kompressorn, TILL under avfrost-
ning; 3= kontinuerlig drift, TILL under avfrost-
ning; 4= fläktreläet utnyttjas som utgång för
andra kompressor)

Andra parametrar utnyttjas för att regl. intervallet
mellan avfrostningsförloppen, förloppens maximala
varaktighet och två varianter på avfrost-ningsslut:
tidsstyrt el. styrt via avdunstarens givare.
Vid slutet av avfrostningen börjar dräneringstiden,
som regleras via parametern ”Ftdt”.

”Lufttorkar”användningar
Parametern ”tdF” kan också ställas in för
”lufttorkarändamål”. I detta fall (tdF=2 eller3) drar
avfrostningsreläet i enlighet med driftart ”korttid”.
Nedanstående parametertabell beskriver
förloppstiderna när parametern tdF ställts in på
kort resp. lång tid.

Användning av lysdioder (LEDs)

En serie lysdioder på frontpanelerna används för
övervakning av de laster som kontrolleras av
instrumentet. Funktionen hos respektive lysdiod
beskrivs i följande tabell.



Installations- och
driftsanvisningar

Digitala
kylinstrument

XR160C - XR170C
XR160D - XR170D
XR162C - XR172C

STANDARINSTÄLLNINGAR - STANDARDMODELLER

KOD INTERVALL Nivå Standard-
värde
°C/°F

Set LS - US Pr1 -5/0
HY 0,2 - 12°C/2 - 120°F Pr1 2/4
LS -57 - Bör Pr2 -30/-22
US Bör - 99°C / 196°F Pr2 20/68
AC 0 - 30 Pr2 1
ALC 0 el. 2=relativ (0-50) Pr2 0

1 el. 3=absolut
ALU 0 - 50°C el. 90°F Pr2 10/20

ALL - 99°C / 196°F
ALL 0 - 50°C el. 90°F / Pr2 10/20

  -57 - ALU
Ald 0 - 120 Pr2 15
dAO 0-720 Pr2 90/180
OdS 0 - 120 Pr2 1
CCt 0 - 990 Pr2 240
dAF 0 - 120 Pr2 120
IdF 1 - 120 Pr2 6
dSd 0 - 59 Pr2 0
MdF 0 - 120 Pr2 30
dtE -57 - 50°C el. 196°F Pr2 8/46
dFd 0=relativ, 1=start, Pr2 1

2=Bör, 3= dEF
dAd 0 - 120 Pr2 30
tdF 0=El; 1=hetgas (Lång tid) Pr2 0

3=relä OFF; 4= relä ON (kort tid)
EdF 0=Tidställd, 1=avd.givare Pr2 1
Fdt 0 - 120 Pr2 0
dPO 0=omedelbart, 1=normal Pr2 1
FnC 0=parallell; 1=kontinuerligt; Pr2 1

2=parallell, avfr. TILL; 3=kont. avfr. TILL
4= som andra kompressor

FSt -57 - 50°C el. 196°F Pr2 2/35
Fnd 0 - 120 Pr2 10
Ot -12 - 12°C; -12 - 120°F Pr2 0
OE -12 - 12°C; -12 - 120°F Pr2 0
CF 0= °Celsius 1=°Fahrenheit Pr2 0/1
COn 0 - 120 Pr2 15
COF 0 - 120 Pr2 30

PRO SWEDE-EL AB
Industrigatan 4
212 14 Malmö
Tel. 040-186969
Fax. 040-186962

FSt Stopptemperatur för fläkt:
(-57 - 99°C/196°F) inställning av den via
avdunstargivaren avkända temperatur över
vilken fläkten alltid är FRÅN.

Fnd Fläktfördröjning efter avfrostning:
(med tdF=0 el. 1: 0 - 120 min; med tdF=2 el. 3:
0 - 120 sek.) tidsintervall mellan slutet på av-
frostn. och det att avdunstarfläktarna startar.

Ot Kalibrering av termostatgivare:
(-12,0 till 12°C / -120 till 120°F) gör det möjligt
att  justera ev. avvikelser hos termostatgivaren.

OE Kalibrering av avdunstargivare:
(-12,0 till 12°C / -120 till 120°F) gör det möjligt
att  justera ev. avvikelser hos termostatgivaren.

CF Måttenhet för temperatur:
0= Celsius; 1=Fahrenheit
VARNING! Om måttenheten ändras, så måste
BÖRvärdet och värdena för parametrarna LS,
US, ALU, ALL och Ot modifieras.

COn Kompressorns TILLslagstid i samband
med givarfel:
(0 - 120 min.) den tid under vilken kompres-
sorn är inkopplad, om ett fel skulle föreligga i
termostatgivaren. Med COn=0 är kompressorn
alltid FRÅNslagen.

COF Kompressorns FRÅNslagstid i samband
med givarfel:
(0 - 120 min.) den tid under vilken kompres-
sorn är FRÅNslagen, om ett fel skulle föreligga
i termostatgivaren. Med COF=0 är kompres-
sorn  alltid inkopplad.

7 INSTALLATION OCH
MONTERING

XR160C, XR170C, XR162C, XR172C är avsedda
för panelmontage i öppning med måtten 29x71 mm
och fixeras med det specialfäste som medlev.
XR160D, XR170D jämte slavmodulerna XR30SL
och XR40SL ska monteras på en omega DIN-
skena. De instrument, som är försedda med en
slavmodul, ska anslutas via den speciella, med-
levererade flerpoliga kabeln.
Tillåten omgivningstemperatur för korrekt installa-
tion är 0 - 60 oC. Undvik installationsplatser som
utsätts för kraftiga vibrationer, korrosiva gaser,
kraftig nedsmutsning eller fukt. Se till att luften kan
cirkulera genom ventilationshålen.

8 ELEKTRISK ANSLUTNING

Instrumenten är försedda med skruvplintar för
anslutning av ledningar med tvärsnittsarea upp till
2,5 mm2. Kontrollera, innan ledningarna ansluts, att
strömförsörjningen motsvarar tekniska data för
instrumentet. Separera insignalledningarna från
strömförsörjningsledningarna, från utgångarna och
strömförsörjningsanslutningarna. Överskrid aldrig
maximal tillåten ström för respektive relä. För
större laster skall ett lämpl., externt relä användas.
Instrumenten XR162C & XR172C är ansl. till slav-
modulerna XR30SL resp. XR40SL via ett flerpoligt
kontaktdon (medlev.). De innehåller instrumentrelän
och strömtransformator för hela systemet.

Anslutning av givare
PTC-givare skall monteras med kroppen uppåt för
att förhindra skador på grund av inträngande vätska.
Vi rekomenderar placering av termostatgivaren på
sådant avstånd från luftflöden, att den genomsnittliga
temperaturen i  lokalen mäts på ett korrekt sätt.
Placera avfrostnings-avslutnings-givaren bland
avdunstarflänsarna på det kallaste stället, där den
mesta isen bildas och långt från värmare eller det
varmaste stället under avfrostning, för att förhindra
att avfrostningen avslutas i förtid.

Bortkoppling av summer/larm-
reläutgång
När larmet har detekterats kan summern och
larmutgången kopplas bort genom intryckning av
någon knapp. Visningssignalen ligger kvar så länge
som larmtillståndet är aktivt.

Larmåtergång
Givarlarmen ”ooo”, ”CCC” startar 30 sekunder
efter givarfelet; de avslutas automatiskt 30 sek. efter
det att givaren åter-går till normal drift. Kontrollera
anslut-ningarna innan givaren sätts tillbaka.
Max. och min. larmen ”HA” och ”LA” stoppas
automatiskt så snart som variabeln återgår till
normala värden.

9 TEKNISKA DATA

KAPSLING: självsläckande ABS.
HÖLJE:

XR160C, XR162C, XR172CXR172C
front 32x74 mm; djup 60 mm;
XR170C
front 32x74 mm; djup 71 mm;
XR160D, XR170D, XR30SL, XR40SL
4 DIN-moduler 70x85 mm; djup 61 mm.

MONTERING:
XR160C, XR170C, XR162C, XR172C
panelmontage i urtag 71x29 mm.
XR160D, XR170D: DIN-skena

FRONTALSKYDD:
XR160C, XR170C, XR162C, XR172C
IP 65

ANSLUTNINGAR:
Skruvplintar <= 2,5 mm2 tvärsnitt.
XR162C ansl. till slavmodul XR30SL via
ett flerpoligt kontaktdon
XR172C ansl. till slavmodul XR40SL via
ett flerpoligt kontaktdon

STRÖMFÖRSÖRJNING:
XR160C, XR170C:
12 Vac/dc, -10 % +15 %
XR160D, XR170D:
110/230 Vac, 50/60 Hz (tillval 24 Vac)
XR162C: från slavmodul XR30SL.
XR172C: från slavmodul XR40SL.

EFFEKTFÖRBRUKNING: 3 VA max.
DISPLAY: 3 siffr., röd LED, 14,2 mm hög.
INGÅNGAR: 2 PTC-givare
RELÄUTGÅNGAR:
KOMPRESSOR

XR160C, XR170C, XR160D, XR170D:
SPDT-relä, 8(3), 250 Vac
XR162C, XR172C:
SPST-relä, 16(6), 250 Vac

AVFROSTNING

XR160C, XR170C:
SPST-relä, 8(3), 250 Vac
XR162C, XR172C:
SPDT-relä, 8(3) A, 250 Vac
XR160D, XR170D:
SPST-relä, 5(2) A, 250 Vac

FLÄKTAR

XR160C, XR170C:
SPST-relä, 8(3), 250 Vac
XR162C, XR172C:
SPDT-relä, 8(3) A, 250 Vac
XR160D, XR170D:
SPST-relä, 5(2) A, 250 Vac

LARM

XR170C, XR172C:
SPDT-relä, 8(3) A, 250 Vac
XR170D:
SPST-relä, 5(2) A, 250 Vac

ÖVRIGA UTGÅNGAR
XR160D, XR162C:
alarmutgång 12/40mA
XR170C, XR160D, XR170D, XR162C,
XR172C:
summer för akustiskt larm.

DATALAGRING:
I icke-flyktigt minne (EEPROM).

ARBETSTEMPERATUR:
0 - 60 oC

RELATIV FUKTIGHET:
20 - 85 % (icke-kondenserande)

FÖRVARINGSTEMPERATUR:
-30 - 85 oC

MÄTOMRÅDE:
-55 - 99°C / -57 - 196°F

MÄTOMRÅDE:
0,1°C eller 1°F (valbart)

REGULATORNS NOGGR.  VID 25 oC:
bättre än ±0,5 % vid full skala.

10 ANSLUTNINGAR

8 LARMSIGNALER

Meddelande Orsak Utgångar

”EE” Data- eller Larmutgång TILL;
blinkar minnesfel övriga utgångar

oförändrade

”P1” Fel på Larmutgång TILL;
blinkar termostatgivare kompr.utg. i enl.

med ”COn” & ”COF”

”P2” Fel på Larmutgång TILL;
Alternerar avdunstar- övriga utgångar
med rums- givare oförändrade.
temperatur Avfr.slut tidsstyrt.

”HA” Larm för MAX Larmutgång TILL;
Alternerar temperatur övriga utgångar
med rums- oförändrade.
temperatur

”LA” Larm för MIN Larmutgång TILL;
Alternerar temperatur övriga utgångar
med rums- oförändrade.
temperatur

”dEA” Larm för Larmutgång TILL;
Alternerar utlöpt tid övriga utgångar
med rums- avfrostning oförändrade.
temperatur

”HA” Snabbinfrysning Larmutgång TILL;
Alternerar avbruten av övriga utgångar
med rums- strömavbrott oförändrade.
temperatur


