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DANE TECHNICZNE 

 TH - D 

ZAKRES TEMPERATURY - 50 °C / +115 °C 

ZAKRES TEMPERATURY SONDY - 30 °C / +100 °C 
ZASILANIE `220 – 240 V 

CZĘSTOTLIWOŚĆ 50 – 60 Hz 
BEZPIECZNIK 4 A 

 

 

 

 

 

Utylizacja starego produktu 

 Ten produkt jest zaprojektowany i wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów 

i  komponentów, które mogą być przetwarzane i ponownie użyte. 

 

 
 Jeśli powyższy symbol jest załączony do produktu, oznacza to, że produkt jest objęty 

Europejską Dyrektywą 2002/96/EC 

 Prosimy o zorientowanie się o pobliskich składowiskach produktów elektrycznych 

i  elektronicznych 

 Prosimy o dostosowanie się do lokalnych zasad wyrzucania urządzeń elektrycznych 

i  elektronicznych oraz nie traktowanie poniższego urządzenia, jako normalnego odpadu 

domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów elektronicznych pozwala zapobiegać 

ewentualnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska i ludzkiego życia. 

 

 



 
 

3 
 

 

 

ELEMENTY 

  

  

1 Wyświetlacz 

2 Sterowanie 

3 Czujnik temperatury 

4 Przewód zasilający 

5 Cyfrowy termostat 

6 Przewód zasilający 

7 Wtyczka 
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USTAWIENIA GŁÓWNE (Ustawienia przebiegu) 

 

USTAWIENIA TEMPERATURY 
Naciśnij SET (klawisz świeci): 
Wiadomość będzie wyświetlona naprzemiennie  
z  °Set 1 temperature value. 
Naciśnij + albo – żeby zmodyfikować wartość.  
Następnie naciśnij SET, żeby potwierdzić. 

 

 
  Np. t. Set = 25.0° 

 

PODGLĄD REJESTRU TEMPERATURY 

 

Po naciśnięciu + 
 
 
Po naciśnięciu -  

 

 

Wyświetli się następująco do  
°Maximum Temperature Recording. 
Wyświetli się następująco do 
°Minimum Temperature Recording 

Wartości rejestratora są zgromadzone w pamięci trwałej. Żeby wyczyścić pamięć stałą, należy 
przytrzymać przycisk + więcej niż 3 sekundy. Przed czyszczeniem wyświetli się wiadomość CLEA. 

 

PROGRAMOWANIE COSt (Stałe systemowe) 

 

Te ustawienia nawiązują do trybu operacyjnego systemu i muszą być wykonane przy 
pierwszym rozruchu. Naciśnij - / + w tym samym czasie co najmniej 1 sekundę: wiadomość 
C. O. S. t. zostanie wyświetlona. 
Następnie naciskaj przycisk SET tak ilość razy, dopóki nie pojawiają się wiadomości o treści 
zamieszczonej poniżej. 
Naciśnij + lub -, aby ustawić nową wartości i następnie naciśnij SET, aby potwierdzić wybór. 
Po tych czynnościach stałe systemowe znikną. 
Możesz nacisnąć SET co najmniej przez 2 sekundy, żeby wyjść i powrócić do Ustawień 
Przebiegu. 

Wiadomość Wartosć Znaczenie Przypis 

diFF 0.2°C Zróżnicowanie° *1 

tEnP =1 Odwzorowanie temperatury (=1 °C, =2 °F) *2 

Ad.tE 0° °Poprawka czujnika temperatury wejściowej (+ albo -) *3 

rY.OC =1 Status przekaźnika w momencie otwarcia obwodu przez 
czujnik (O.C) 

*4 

rY.SC =0 Status przekaźnika w momencie zwarcia (S.C) *5 

*1) żeby uzyskać więcej szczegółów zobacz schemat działania 
*2) tEnP = 1 °C lub 2 °F zakres temperatury 
*3) odczyt czujnika może być ustawiony przez naciśnięcie + lub - 
*4) =0 przekaźnik bez napięcia, =1 przekaźnik pod napięciem  

HP 11 
SL. 4.0 

Termostat jednopoziomowy 
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USTAWIENIA WSTĘPNE 

 

 

Podczas dostawy procesor jest zaprogramowany w następujące  parametry i ustawienia. 
Żeby powrócić do tych ustawień w dowolnym momencie należy: 
Wyłączyć procesor, nacisnąć przycisk SET i trzymać tak długo, dopóki nie włączy się 
zasilanie. Następnie należy uwolnić przycisk SET, kiedy z ekranu zniknie wiadomość boot. 
t.Set.=25.o° 
Wartość COSt jest wyjaśniona w podpunkcie COSt  

 

TRYB RĘCZNY 

 

 

W niektórych warunkach rozruchowych może być użyteczny tryb ręczny. 
Należy wtedy włączyć procesor, nacisnąć przycisk + i trzymać tak długo, dopóki nie włączy 
się zasilanie: wyświetli się wiadomość HAnd (należy wtedy uwolnić przycisk +). 
Naciśnij + (wyświetli się wiadomość 1) oraz naciśnij SET, żeby aktywować przekaźnik. 
Możesz nacisnąć SET na co najmniej 2 sekundy, żeby wyjść i powrócić do Ustawień 
Ogólnych. 

 

DIODY WSKAZUJĄCE 

Diody znajdujące się na górze wyświetlacza 
wskazują stan przekaźnika. 

 
 

 

ZASADA DZIAŁANIA – DIAGRAM 
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INSTALACJA 

Jak podłączyć przewód zasilający? 
Podłącz przewód 230V do terminali 
L – N. 
Zabezpiecz zasilanie odpowiednim 
bezpiecznikiem 
 
Jak podłączyć wtyczki? 
Podłącz wtyczki do gniazd terminala 
tak jak na rysunku 
(4AMP.AC1) 
 
Jak podłączyć czujniki? 
Należy podłączyć czujniki tak jak na 
diagramie (temp. probe) 
 
Do zdalnego podłączenia należy 
użyć standardowych 
kwadratowych, 0,5 milimetrowych, 
dwubiegunowych przewodów, 
które świetnie nadają się do ochrony 
połączeń, przez izolację 
i  uszczelnienie.  
- O.C – jest wyświetlany kiedy 
obwód czujnika temperatury jest 
otwarty. 
- S.C – jest wyświetlany, kiedy 
w  obwodzie czujnika temperatury 
jest zwarcie (w tym przypadku 
wyjściowe warunki przekaźnika są 
ustawione w Cost, rY.OC – rY-S.C.) 
 

 

 
*lub inne zasilanie, jeśli jest wymagane 

 

Polityka firmy mówi o ciągłym doskonaleniu produktu, 
dlatego producent zastrzega sobie wszelkie prawa do 
modyfikacji. Urządzenia nie mogą znajdować się w miejscach, 
gdzie będą narażone na uszkodzenia, których efektem będzie 
wadliwe działanie 
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Wersja w języku polskim: Justyna Schondelmeyer MCS  CE. 


