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PROGRAMMERING DISPLAY LINE
Dixell XR 70CX med lysbryter

For maskinkassett NCS/CS
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PARAMETER STYRING DIXELL XR 70CX
Knappene på styringen

Viser innstilt temperatur. Endrer innstilt temperatur ved 
å holde knappen inntrykket i 3 sekunder. 
I programmeringsmodus; velger et parameter eller 
bekrefter en endring. 

Viser høyeste registrerte temperatur. Øker innstilt verdi 
under temperaturinnstilling. Øker innstilt verdi under 
programmeringsmodus.

Viser laveste registrerte temperatur. Senker innstilt 
verdi under temperaturinnstilling. Senker innstilt verdi 
under programmeringsmodus.

Starter manuell avriming ved å holde knappen 
inntrykket i 3 sekunder

Lysbryter

Standby bryter (NB! Lyser selv om den er avslått).

Knappene låses dersom begge knappene 
holdes inne til ”POF” vises i displayet. 
Knappen kan låses opp ved å holde  
knappene inne til ”POn” vises i displayet.

Låse- låse opp styringens knapper

+

Lys
Displayets lyssymboler

Modus

PÅ

BLINKENDE

PÅ

PÅ

BLINKENDE

PÅ

PÅ

BLINKENDE

PÅ

Funksjon

Maskinen er i standby

Den innstilte temperaturen kan endres

Lyset er på

Kompressoren går

Programmert tidsforsinkelse for opp-
start av kompressoren

Fordamperviften går

Avriming pågår

Drypptid etter avriming

ALARM, se side 5

OFF

PROGRAMMERING
Trykk og hold  +  samtidig i minst 3 sekunder til 
displayet viser °C.
Slipp knappene. Trykk og hold igjen  +  i minst 7 
sekunder til styringen viser ”Pr2” etterfulgt av paramter 
”Hy”.

Bla til ønsket parameter med piltastene   eller . 
Trykk  for se verdien til parameteret. Øke eller senke 
verdien med piltastene  eller . Trykk  for å 
bekrefte endringen.

Trykk og hold  +  samtidig til styringen går tilbake 
til normaldrift - eller vent ca. 15 sekunder uten å betjene 
knappene.
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PARAMETER STYRING DIXELL XR 70CX
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 KOMBINERT DIGITAL STYRING TEMPERATURVISNING Hovedbryter (standby)
Maskinen kan slås av og på med bryteren  . I standby 
vises ”OFF” i displayet. I standby er alle funksjonene 
avslått. Dersom et eksternt overvåkningssystem er koplet 
til styringen vil det ikke sendes data til dette når styringen 
er i standby (”OFF”). Lysbryteren vil fortsatt være aktiv.

 
Avriming
Maskinen har automatisk avriming og fordunstning av 
tinevannet. Under avriming vil LED for avriming lyse og 
den siste temperaturen før avrimingen vises i displayet. 
Styringen går automatisk tilbake til normaldrift. Etter en 
programmert tidsforsinkelse vises faktisk temperatur i 
displayet.

Manuell avriming
Trykk  i 3 sekunder og manuell avriming starter og LED 
for avriming lyser. En manuell avriming er kun nødvendig 
dersom det har dannet seg is på fordamperen pga av at 
dører/skuffer har stått åpne over lengre tid, eller at varm 
mat har blitt plassert i maskinen.

Kontrollere laveste registrerte temperatur
Trykk  ”Lo” vil vises i displayet etterfulgt av laveste 
registrerte temperatur siden forrige reset av visningen. 
Styringen går automatisk tilbake til normaldrift etter 5 
sekunder.

Kontrollere høyeste registrerte temperatur
Trykk  ”Hi” vil vises i displayet etterfulgt av høyeste 
registrerte temperatur siden forrige reset av visningen. 
Styringen går automatisk tilbake til normaldrift etter 5 
sekunder.

Resette laveste/høyeste registrerte temperatur
Resetting av laveste og høyeste registrerte temperatur 
må gjøres separat.
Den laveste registrerte temperaturen resettes ved trykke 
på  inntil ”Lo” vises i displayet. Trykk umiddelbart  
og hold  inntil ”rST” vises i displayet. Styringen går 
automatisk tilbake til normaldrift etter 5 sekunder.
Den høyeste registrerte temperaturen resettes ved trykke 
på  inntil ”Hi” vises i displayet. Trykk umiddelbart 
og hold  inntil ”rST” vises i displayet. Styringen går 
automatisk tilbake til normaldrift etter 5 sekunder.

Endre innstilt temperatur
Trykk og hold  knappen i 3 sekunder til den innstilte 
temperaturen blinker i displayet. Innen 10 sekunder trykk 

 for å øke den innstilte temperaturen eller  for å 
senke den. Trykk  for å lagre de nye verdiene eller 
vent ca 15 sekunder til styringen automatisk går tilbake til 
normaldrift.

NB! 

En manuell avriming resetter tiden for neste automatiske avriming. 
Dvs dersom man får en automatisk avriming når belastningen 
på maskinen er stor kan man med en manuell avriming i mellom 
intervallene, endre tidspunktet for automatisk avriming. 
(Hver 6. time for kjølebenker, hver 4. time for frysebenker).

NB! 
Temperaturen i glassmonteret vil være +5°C...+7°C.
I skapene vil temperaturen være +3°C...+4°C.

Temperaturen er justerbar.

I monter med tre hylleplan er øvre
hylle nøytral (uten kjøling).

NB!

Ved første gangs oppstart blir laveste- og høyeste temperatur 
lagret. Om man ønsker å overvåke temperaturen via styringen bør 
man resette funksjonen når innstilt temperatur er oppnådd.
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  ALARMSIGNALENE PÅ STYRINGEN KODE ÅRSAK

Reset alarmen ved å trykke på   knappen

Høytemperaturalarm
Temperaturen har oversteget programmert alarm-
grense. Etter en programmert tidsforsinkelse vil 
alarmen utløses. Årsaken kan være overising av 
fordamperen (kjør manuell avriming) - innlastet for 
varme varer - luft inn/ut er blokkert - dør/skuff har 
stått åpen  - urent filter. Alarmen vil ikke resettes før 
temperaturen kommer under alarmgrensene igjen.

“HA”

Lavtemperaturalarm
Temperaturen er lavere enn programmert  
alarmgrense. Etter en programmert tidsforsinkelse vil 
alarmen utløses.

Flytt matvarene over i et annet kjøleprodukt og 
tilkall autorisert servicepersonell.

Alarmen vil ikke resettes før temperaturen kommer 
under alarmgrensene igjen.

“LA”

Alarm for høy kondensatortemperatur
Kondensatoren og filter må rengjøres. Sett maskinen 
i standby med  knappen. Ta bort frontdekselet på 
kjølemaskinen. Ta av filteret og vask det i vann med 
oppvaskmiddel. Rens kondensatoren med en støvsu-
ger og en myk kost/børste. Kontroller at luft inn/ut 
ikke er blokkert. Kontroller at omgivende temperatur 
ikke er for høy. 
Dersom alarmen ikke stopper må autorisert service-
personell tilkalles.

“HA2”

Defekt termostatføler*“P1”

Defekt fordamperføler (avriming)“P2”

Defekt kondensatorføler*

*NB! Maskinen vil fortsette å fungere i såkalt 
”tvungen” syklus (tidsstyrt modus). 
Tilkall autorisert servicepersonell.

“P3”

Alarm for lav kondensatortemperatur
Påse at omgivende temperatur ikke er for lav, eller 
at maskinen akkurat er tatt inn fra kalde omgivelser. 
Vent til maskinen er romtemperert. 

“LA2”
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15.03.2021 Porkka Display Line maskinkassetter NCS/CS
PARAMETER BESKRIVELSE PARAMETER

Regulering
Set Settpunkt, LS til US 5
Hy Differanse start stopp av kompressoren, 0,1 til 25.5 °C 2
LS Minimum settpunkt, -50 °C til Set 3
US Maksimum settpunkt, Set til 110 °C 15
Ot Kalibrering av termostatføler P1, -12 til 12 °C 0

P2P Tilstedeværelse av fordamperføler P2, n - nei / y - ja y
OE Kalibrering av fordamperføler P2, -12 til 12 °C 0
P3P Tilstedeværelse av kondensatorføler P3, n - nei / y - ja y
O3 Kalibrering av kondensatorføler P3, -12 til 12 °C 0

OdS Tidsforsinket utganger ved oppstart, 0-255 min 0
AC Tidsforsinket restart av kompressoren, 0-30 min 3
CCt Tvungen gangtid under hurtigfrys, 0 min - 23 t 50 min 0
CCS Settpunkt for kontinuerlig gange, -55...150 °C 0
COn Kompressorens PÅ-tid ved defekt føler P1, 0-255 min 10
CoF Kompressorens AV-tid ved defekt føler P1, 0-255 min 8

DISPLAY
CF Måleenhet, °C eller °F C
rES Oppløsning på displayet, 1 °C eller 0,1 °C in
Lod Valg av føler for visning i displayet, P1 / P2 / P3 / P4 P1

AVRIMING
tdF Avrimingsmetode, rE - elektrisk, in - varmgass EL
dtE Avsluttningstemperatur for avrimingen, °C 6
IdF Tidsinterval mellom avrimingene, 1 - 120 timer 4

MdF Maksimal lengde av avrimingen, 0-255 min 60
dSd Tidsforsinket avriming, 0-99 min 0
dFd Visning i displayet under avriming, rt / it / Set / dEF. it = temperaturen ved start avriming it
dAd Tidsforsinket visning i displayet etter avriming, 0-255 min 30
Fdt Drypptid, 0-99 min 0
dPo Avriming ved oppstart, n - nei, y - omgående n
dAF Tidsforsinket avriming etter hurtigfrys, 0 min til 23 t 50 min 0

VIFTER
FnC Modus for fordamperviften, C-y / O-n / O-y O-y
Fnd Tidforsinket fordampervifte etter avriming, 0-255 min 0
FSt Fordampervifte stopptemperatur, -50 til 110 °C 13

ALARMER
ALC Konfigurasjon av temperaturalarm, rE - relativt til settpunkt, Ab - absolutt rE
ALU Høytemperaturalarm, 0-50 °C 10
ALL Lavtemperaturalarm, 0-50 °C 5
AFH Temperaturalarm og vifte differanse, 0,1-25,5 °C 2
Ald Tidsforsinket temperaturalarm, 0-255 min 60
dAo Tidsforsinket temperaturalarm ved oppstart, 0 min til 23 t 50 min 2
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15.03.2021 Porkka Display Line maskinkassetter NCS/CS
PARAMETER BESKRIVELSE PARAMETER

KONDENSATORALARMER
AP2 Valg av føler for temperaturalarm kondensator, nP, P1, P2, P3, P4 P3
AL2 Lavtemperaturalarm for kondensatoren, -55 til 150 °C 0
Au2 Høytemperaturalarm for kondensatoren, -55 til 150 °C 60
AH2 Differanse for gjenoppretting av temperaturalarm, 0,1 til 25.5 °C 20
Ad2 Tidsforsinkelse kondensatoralarm, 0 til 255 min 0
dA2 Tidsforsinket kondensatoralarm ved oppstart, 0.0 min til 23.5 t 0.1
bLL Kompressor AV ved lavtemperaturalarm, n nei, y = ja y
AC2 Kompressor AV ved høytemperaturalarm, n - nei, y - ja y
oA1 Konfigurering av avrimingsreleet, dEF = på under avriming - HEt = av under avriming dEF

ANDRE
Adr RS485 serieadresse, 1 til 247 1
pbC Valg av følertype, PbC = PTC, ntc = NTC ntC
dP1 Avlese temperaturen på P1 termostatføleren -
dP2 Avlese temperaturen på P2 avrimingsføleren -
dP3 Avlese temperaturen på P3 kondensatorføleren -
rEL Software versjon -
Ptb Map-code Dixell -
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COLIA SCANDINAVIA AB
Bråtagatan 8A, 619 33 TROSA
www.colia.se

Colia AS
Ringeriksveien 16, 3414 Lierstranda
www.colia.no

Colia et selskap i Festivo - Porkka Group
Colia AS ble startet i 2015. Vår visjon har hele tiden vært å levere produkter med høy kvalitet og yte 
god service til våre kunder. 

I desember 2019 gjennomførte hovedaksjonæren i Colia AS (Festivo Finland OY) oppkjøpet av Porkka Finland`s 
totale virksomhet. Porkka Norge AS ble som ett resultat av dette fusjonert inn i Colia AS.
Alle produktene i Porkka`s portefølje selges gjennom Colia AS. I tillegg importerer vi kjente merkevarer som 
Migel (Porkka) ismaskiner, Sincold, Liebherr, Igloo, Asber, Cosmetal vannkjølere osv.

Oppkjøpet legger grunnlaget for en konkurransedyktig videreutvikling av selskapet som en del av en større 
gruppe. Gruppen har en samlet omsetning på NOK 500 millioner og sysselsetter cirka 300 personer. 

Vi representer merker fra noen av Europas ledende produsenter. Dette forplikter og vi gjør alltid vårt ytterste 
for å gi våre kunder den best tenkelige service. 


