
STEROWNIK TERRARIUM STR-2

OPIS OGÓLNY:
Sterownik sluzy do sterowania temperaturą i wilgotnością w terrarium, inkubatorze, winiarni itp. środowiskach

gdzie w sposób ciągły należy kontrolować wilgotność i temperaturę.
Sterownik posiada wbudowany zegar z podziałem na porę dnia i porę nocy. Wszystkie informacje wyswietlane są

na wyświetlaczu lcd sterownika a ustawień dokonujemy za pomocą trzech przycisków (tzw. Interaktywne menu).

Zasilanie sterownika poprzez zewnętrzny zasilacz wtyczkowy 9VAC. Posiada 3 przekaźniki (wyprowadzony styk
wspólny, zwierny i rozwierny) sterowane kanałami : temperatury, wilgotności oraz czasowy. Zegar sterownika jest
podzielony na porę dnia i porę nocy. Zarówno temperaturę jak i wilgotność można regulować odrębnie w porze dnia i
porze nocy. Trzeci przekaznik (timer) umożliwia zaprogramowanie dwukrotnego włączenia i wyłączenia zewnetrznego
urządzenia (np. oświetlenia)  w trakcie doby.

Obsluga sterownika odbywa się za pomocą przycisków : F1, F2 oraz F3 (tzw. Interaktywne menu). Na
wyposażeniu znajduje sie czujnik temperatury – czarna kostka na 3 żyłowym przewodzie oraz czujnik wilgotności – biała
kostka na 2 żyłowym przewodzie. Czujników nie wolno zanurzać w płynie. We własnym zakresie można przedłużyć
przewody czujników do kilku metrów pamiętając o prawidłowym podłączeniu i zaizolowaniu.

MONTAŻ I PODŁĄCZENIE:
Sterownik należy montować wyłącznie wewnatrz pomieszczeń! Odlączyć pokrywę z klawiaturą. Spodnią część

obudowy zamocować do sciany wewnatrz pomieszczenia. Poprzez przepust gumowy podłączyć przewody, na końcu
podłaczając przewody zasilania 9VAC. Przewody połaczeniowe powinny być jak najkrótsze. Przykrecić pokrywę na 4
wkręty. Właczyć zasilacz do prądu i w razie potrzeby dokonać konfiguracji sterownika (ustawienie czasu, pory dnia itp.).
Dokładny opis podłaczenia zamieszczono poniżej w odniesieniu do poszczególnych złącz:

- Czujnik temperatury (złacze Z401). Jest to 3 pinowe złącze z pinami : GND, OUT , VCC. Na wyposażeniu znajduje się
czujnik temperatury – czarna kostka na 3 żyłowym przewodzie o oznaczonych kolorach :czarny/czerwony/szary (lub
niebieski). 
Przewody należy podłączyć wg ponizszego schematu. Błędne podłaczenie może spowodować uszkodzenie czujnika i/lub
sterownika! Czarny do GND, czerwony do VCC natomiast szary (lub niebieski) do OUT.



- Czujnik wilgotno ści (złacze Z501). Jest to 2 pinowe złącze z dwoma pinami C.W. Do tego złącza podłączamy czujnik
wilgotności – czujnik na 2 żyłowym przewodzie. Ważne by czujnik nie dotykal do żadnych elementów metalowych by nie
spowodowować zwarcia.

- Zasilanie 9VAC (zł ącze 9VAC). Do tego złacza podłączamy przewód zasilacza wtyczkowego – polaryzacja nie ma
znaczenia.

- Wyjście TEMPERATURA . Jest to wyjście przekażnika sterowanego temperaturą. Są to bezpośrednio wyprowadzone
trzy styki przekaźnika: COM (wspólny), NO (normalnie rozwarty) i NC (normalnie zwarty). Sposób sterowania opisuje dział
: STEROWANIE TEMPERATURĄ.

- Wyjście WILGOTNOŚĆ. Jest to wyjście przekażnika sterowanego wilgotnością. Są to bezpośrednio wyprowadzone trzy
styki przekaźnika: COM (wspólny), NO (normalnie rozwarty) i NC (normalnie zwarty). Sposób sterowania opisuje dział :
STEROWANIE WILGOTNOŚCIĄ.

- Wyjście TIMER . Jest to wyjście przekażnika sterowanego czasowo. Są to bezpośrednio wyprowadzone trzy styki
przekaźnika: COM (wspólny), NO (normalnie rozwarty) i NC (normalnie zwarty). Sposób sterowania opisuje dział :
STEROWANIE CZASEM.

Opis podłaczenia czujników i zasilania ilustruje poniższy schemat.

OBSŁUGA STEROWNIKA:
Po pierwszym włączeniu sterownika należy ustawić aktualny czas i ewentualnie skalibrować wyświetlanie

temperatury i wilgotności. Wszystkie ustawienia dokonujemy w menu za pomocą przycisków F1, F2 oraz F3 których to
funkcja zmienia się w zależności od ustawianego parametru (interaktywne menu) i jest wyświetlana w dolnej linii
wyświetlacza lcd. Po dłuższym czasie nieużywania przycisków F1-F3 sterownik automatycznie wyjdzie z menu oraz
wygasi podświetlenie wyświetlacza lcd. Uwaga! Jeśli poprzednio podświetlenie wyświetlacza zostało zablokowane na stałe
przyciskiem F1 (możliwe podczas wyswietlania ekranu głównego) to oczywiście podświetlenie nie zostanie wyłączone do
czasu ręcznego odblokowania go ponownie przyciskiem F1. Wskaźnikiem zablokowania jest ikonka w lewym dolnym rogu
wyświetlacza lcd (podczas wyświetlania ekranu głównego)

W czasie pracy wyświetlany jest ekran główny na którym w górnej linii wyswietlana jest temperatura, wilgotność,
czas i oraz ikona pory dnia (noc lub dzień). Obrazuje to poniższy rysunek.



1/ Temperatura
2/ Wilgotność
3/ Czas
4/ Ikona pory dnia : słoneczko w trakcie dnia lub księżyc w trakcie nocy
5/ Ikona zablokowania podświetlenia wyświetlacza przyciskiem F1
6/ Wejście do MENU poprzez przycisk F2
7/ Ikona stanu przekaźnika temperatury 
8/ Ikona stanu przekaźnika wilgotności
9/ Ikona stanu przekaźnika czasowego

Gdy wyswietlany jest ekran glowny funkcje przycisków F1-F3 są następujące:

F1: włącza i wyłącza blokowanie podświetlenia ekranu. Gdy błokowanie jest włączone (zapalona ikona nr 5) podświetlenie
będzie włączone przez cały czas aż do momentu ręcznego jego odblokowania (przyciskiem F1 – ikona nr 5 zgaśnie) Gdy
blokowanie jest wyłączone podświetlenie ekranu zgaśnie po około 2 minutach od ostatniego naciśnięcia dowolnego
przycisku.

F2: pierwsze nacisniecie powoduje tylko podświetlenie wyswietlacza (jeśli był wygaszony) a kolejne nacisniecie powoduje
wejscie do menu.

F3: umożliwia ręczne włączenie i wyłączenie przekaźnika czasowego niezależnie od ustawionego programu czasowego.
Włączenie/wyłączenie tego przekaźnika obrazuje ikona nr 9.

MENU STEROWNIKA
Wejście oraz wyjście z menu możliwe jest przyciskiem F2. Podczas poruszania się po menu funkcje przycisków

F1, F2 i F3 zmieniają się i są wyświetlane w dolnej linii wyświetlacza nad przyciskami.

Wejście do menu ( poprzez przycisk F2) kolejno dostepne sa główne gałęzie menu (oznaczone cyframi) oraz gałęzie
podmenu (oznaczone literami). W nawiasach podano ustawienia fabryczne poszczególnych parametrów:

1/ Czujnik temperatury
          a/Temperatura w dzień (30°C)
          b/Temperatura w nocy (20°C)
          c/Kalibracja (0°C)
          d/Histereza (1°C)

2/ Czujnik wilgotności
          a/Wilgotność w dzień (60%)
          b/Wilgotność w nocy (60%)
          c/Kalibracja (0%)
          d/Histereza (5%)

3/ Timer 1
          a/Czas włączenia (8.00)
          b/Czas wyłączenia (10.00)

4/ Timer 2
          a/Czas włączenia (20.00)
          b/Czas wyłączenia (22.00)



5/ Zegar RTC
          a/Ustaw godzinę
          b/Ustaw dzień (9.00)
          c/Ustaw noc (21.00)
          d/Poprawka (0)

Opis poszczególnych gałęzi menu sterownika.

1/ Czujnik temperatury. Po wejściu do tego podmenu ustawiamy żądaną temperaturę w dzień oraz w nocy. Możemy także
skalibrować czujnik temperatury (dokonać poprawki wskazań) oraz ustalić histerezę (różnicę miedzy temperaturą
włączenia i wyłączenia odbiornika). Sposób sterowania opisuje dział : STEROWANIE TEMPERATURĄ.

2/ Czujnik wilgotności. Po wejściu do tego podmenu ustawiamy żądaną wilgotność w dzień oraz w nocy. Możemy także
skalibrować czujnik wilgotności (dokonać poprawki wskazań) oraz ustalić histerezę (różnicę miedzy wilgotnością włączenia
i wyłączenia odbiornika). Sposób sterowania opisuje dział : STEROWANIE WILGOTNOŚCIĄ.

3/ Timer 1. Sterownik posiada wbudowane 2 timery – wlaczniki czasowe - umożliwiające włączenie i wyłączenie
przekaźnika TIMER o zaplanowanej porze. W tym podmenu ustawiamy czas włączenia i wyłączenia timera nr 1.

4/ Timer 2. Analogicznie w tym podmenu ustawiamy czas włączenia i wyłączenia timera nr 2. Sposób sterowania opisuje
dział : STEROWANIE CZASEM.

5/ Zegar RTC. Tutaj ustawiamy bieżący czas oraz czas gdy rozpoczyna się pora dnia i nocy. Czyli np. jesli ustawimy dzień
na 9.00 a noc na 22.00 oznacza to ze w godzinach 9.00-21.59 sterownik będzie utrzymywał temperaturę i wilgotność wg
ustawień dla dnia natomiast w godzinach 22.00-8.59 sterownik będzie utrzymywał temperaturę i wilgotność wg ustawień
dla nocy. Możliwe też jest wpisanie poprawki zegara ( w sekundach na dobę) umożliwiającą bardzo dokladne dostrojenie
zegara. Koniecznie poczatek dnia musi być ustawiony wcześniej niż początek nocy tak jak to ma miejsce w naturze! Nie
należy ustawiać żadnych czasów na godzinę 0:00 gdyż jest to przełom doby. W takim przypadku ustawić 23:59 albo 0:01.

Funkcje przycisków F1-F3 zmieniają się i są wyświetlane w dolnej linii wyświetlacza. Ogolnie przycisk F1 służy do
przewijania opcji w danej gałęzi menu, przycisk F3 do wchodzenia w podmenu oraz zatwierdzania ustawień (dwukrotnym
naciśnięciem przycisku) a przycisk F2 do wracania do poprzedniej gałęzi menu lub wyjścia z menu do ekranu głównego.

STEROWANIE TEMPERATURĄ
Sterownik umożliwia sterowanie odbiornikiem grzejącym (np. grzałka) lub chłodzącym (np. klimatyzator). Należy

pamietać ze zawsze na temperaturę włączenia i wyłączenia ma wpływ zadana temperatura (w dzień i w nocy) oraz
ustawiona histereza. Jeśli sterujemy urządzeniem grzejącym wykorzystujemy piny COM oraz NO przekaźnika
TEMPERATURA. 

Dla przykładu poniżej schemat podłączenia sterowania urządzeniem grzejącym (grzałką) oraz zasada działania.

Ustawiając w menu dla przykładu temperaturę podczas dnia 30°C i podczas nocy 20°C oraz histereze 1°C
działanie sterownika jest następujące: podczas dnia grzałka grzeje (co jest sygnalizowane ikonką 7 na ekranie głównym)
aż do uzyskania temperatury 31°C (temperatura ustawiona w dzień + histereza), następnie grzałka zostaje wyłączona
(ikonka 7 zgaśnie) i gdy temperatura obniży się do 30°C grzalka zostanie ponownie włączona. 

Analogicznie w nocy grzałka grzeje aż do uzyskania temperatury 21°C (temperatura ustawiona w nocy +
histereza), następnie grzałka zostaje wyłączona i gdy temperatura obniży się do 20°C grzalka zostanie ponownie
włączona. 



Jeśli natomiast sterujemy urządzeniem chłodzącym wykorzystujemy piny COM oraz NC przekaźnika
TEMPERATURA.  

Dla przykładu poniżej schemat podłączenia sterowania urządzeniem chłodzącym (klimatyzator) oraz zasada działania.

Tutaj wskaźnik przekażnika (ikona 7) działa odwrotnie: Gdy jest zgaszona oznacza to działanie urządzenia chłodzącego
natomiast gdy jest zapalona oznacza to zatrzymanie urządzenia chłodzącego.

Sposób działania. Ustawiając w menu dla przykładu temperaturę podczas dnia 30°C i podczas nocy 20°C oraz histereze
1°C działanie sterownika jest następujące: podczas dnia klimatyzator chłodzi (co jest sygnalizowane zgaszeniem ikonki 7
na ekranie głównym) aż do uzyskania temperatury 30°C (temperatura ustawiona w dzień), następnie klimatyzator zostaje
wyłączony (zaświeci ikonka 7) i dopiero gdy temperatura wzrośnie do 31°C (temperatura ustawiona w dzień + histereza)
klimatyzator zostanie ponownie włączony. 

Analogicznie w nocy klimatyzator chłodzi aż do uzyskania temperatury 20°C (temperatura ustawiona w nocy),
następnie klimatyzator zostaje wyłączony i dopiero gdy temperatura wzrośnie do 21°C (temperatura ustawiona w nocy +
histereza) klimatyzator zostanie ponownie włączony. Ustawiona w menu histereza temperatury jest taka sama dla pory
dnia i nocy. Im mniejsza histereza tym dokladniej jest utrzymywana temperatura ale powoduje to czeste włączenia i
wyłaczenia odbiornika – bardzo mala histereza moze powodować szybsze zużycie styków przekaźnika oraz niekorzystne
oddziaływanie na odbiornik. Nalezy pamiętać że maksymalne obciążenie przekaźnika to 7A 230V. Jeśli odbiornik pobiera
większy prąd należy zastosować zewnętrzny stycznik/przekaźnik.

Sterownik umożliwia ustawienie temperatury w dzień i w nocy w zakresie -20°C do + 60°C oraz histerezy od
0,5°C do 7°C. Możliwa jest także kalibracja czujnika w zakresie +-5°C.

STEROWANIE WILGOTNOŚCIĄ
Sterownik umożliwia sterowanie odbiornikiem nawilżającym lub osuszającym. Należy pamietać ze zawsze na

wilgotność włączenia i wyłączenia ma wpływ zadana wilgotność (w dzień i w nocy) oraz ustawiona histereza. Jeśli
sterujemy urządzeniem nawilżającym wykorzystujemy piny COM oraz NO przekaźnika WILGOTNOŚĆ. 

Dla przykładu poniżej schemat podłączenia sterowania urządzeniem nawilżającym oraz zasada działania.

Ustawiając w menu dla przykładu wilgotność podczas dnia 50% i podczas nocy 40% oraz histereze 5% działanie
sterownika jest następujące: podczas dnia nawilżacz pracuje (co jest sygnalizowane ikonką 8 na ekranie głównym) aż do
uzyskania wilgotności 55% (wilgotność ustawiona w dzień + histereza), następnie nawilżacz zostaje wyłączony (ikonka 8
zgaśnie) i dopiero gdy wilgotność obniży się do 50% nawilżacz zostanie ponownie włączony. 

Analogicznie w nocy nawilżacz pracuje aż do uzyskania wilgotności 45% (wilgotność ustawiona w nocy +
histereza), następnie nawilżacz zostaje wyłączony i dopiero gdy wilgotność obniży się do 40% nawilżacz zostanie
ponownie włączony.



Jeśli natomiast sterujemy urządzeniem osuszającym wykorzystujemy piny COM oraz NC przekaźnika
WILGOTNOŚĆ.  

Dla przykładu poniżej schemat podłączenia sterowania urządzeniem osuszającym oraz zasada działania.

Tutaj wskaźnik przekażnika (ikona 8) działa odwrotnie: Gdy jest zgaszona oznacza to działanie urządzenia
osuszającego natomiast gdy jest zapalona oznacza to zatrzymanie urządzenia osuszającego.

Ustawiając w menu dla przykładu wilgotność podczas dnia 50% i podczas nocy 40% oraz histereze 5% działanie
sterownika jest następujące: podczas dnia osuszacz pracuje (co jest sygnalizowane zgaszeniem ikonki 8 na ekranie
głównym) aż do uzyskania wilgotności 50% (wilgotność ustawiona w dzień), następnie osuszacz zostaje wyłączony
(zaświeci ikonka 8) i dopiero gdy wilgotność wzrośnie do 55% (wilgnotność ustawiona w dzień + histereza) osuszacz
zostanie ponownie włączony. 

Analogicznie działa w nocy, oczywiscie na podstawie ustawionej wilgotności w nocy  i histerezy.

Ustawiona w menu histereza wilgotności jest taka sama dla pory dnia i nocy. Im mniejsza histereza tym dokladniej
jest utrzymywana wilgotność ale powoduje to czeste włączenia i wyłaczenia odbiornika – bardzo mala histereza moze
powodować szybsze zużycie styków przekaźnika oraz niekorzystne oddziaływanie na odbiornik. Nalezy pamiętać że
maksymalne obciążenie przekaźnika to 7A 230V. Jeśli odbiornik pobiera większy prąd należy zastosować zewnętrzny
stycznik/przekaźnik.

Sterownik umożliwia ustawienie wilgotności w dzień i w nocy w zakresie 10% do 90% oraz histerezy od 1% do
5%. Możliwa jest także kalibracja czujnika w zakresie +-30%.

W sterowniku pracuje czujnik wilgotności względnej. Wilgotność względna jest to stosunek ciśnienia cząstkowego
pary wodnej zawartej w powietrzu do ciśnienia nasycenia, określającego maksymalne ciśnienie cząstkowe pary wodnej w
danej temperaturze. Ciśnienie cząstkowe jest (zgodnie z prawem Daltona) ciśnieniem, jakie miałby gaz, gdyby zajmował
całą dostępną objętość.

Wilgotność względna jest niemianowana i zawiera się w przedziale od 0 do 100%. Wilgotność względna równa
0% oznacza powietrze suche, zaś równa 100% oznacza powietrze całkowicie nasycone parą wodną. Przy wilgotności
względnej równej 100% oziębienie powietrza daje początek skraplaniu pary wodnej. Dlatego tez sama temperatura ma
wpływ na pomiar wilgotnośc. Dopuszczalny zakres temperatury pracy czujnika wilgotności 0 do +60°C.

Pomiar i aktualizacja temperatury oraz wilgnotności nastepnuje co około 3 sekundy. Podczas braku zasilania
sterownik zapisuje ostatni czas przed odłączeniem zasilania i po przywrócenia zasilania ustawia zegar na ostatni
zapamiętany czas.

STEROWANIE CZASEM
Sterownik posiada wlacznik czasowy umożliwiający 2 krotne włączenie i wyłączenie urządzenia zewnetrznego np.

żarówek w terrarium, obracania jaj w inkubatorze itp.... 
Ustawień dokonujemy w menu. Po wejściu w podmenu TIMER1 możemy ustawić czas pierwszego włączenia oraz

wyłączenia urządzenia zewnętrznego podłączonego do przekaźnika TIMER. Minimalny czas właczenia to 1 minuta a
maksymalny 23 godziny i 59 minut. Analogicznie możemy ustawić drugie włączenie i wyłączenie w podmenu TIMER2.
Jeśli nie chcemy korzystać z drugiego włączenia i wyłączenia należy w podmenu TIMER2 ustawić dokładnie taki sam czas
(identyczna godzinę i minutę) zarówno jako włączenie jak i wyłączenie TIMER2. 



Samo podłączenie urządzenia zewnętrznego obrazuje poniższy schemat na przykładzie sterowania żarówką.

Należy pamiętać że tak jak w przypadku przekaźników TEMPERATURA oraz WILGOTNOŚĆ także przekaźnik
TIMER działa w trybie zwiernym czyli należy doprowadzić odpowiednie zasilanie zewnętrzne do odbiornika (np. żarówki) a
przekaźnik jedynie nim steruje (włącza i wyłącza w odpowiednim czasie). Maksymalne obciążenie przekaźnika to 7A
230V. Jeśli odbiornik pobiera większy prąd należy zastosować zewnętrzny stycznik/przekaźnik. 

Stan przekaźnika TIMER a więc to czy urządzenie zewnętrzne jest w danej chwili włączone obrazuje ikona nr 9
wyświetlana w prawym dolnym rogu wyświetlacza lcd. Jest także możliwość włączenia i wyłączenia przekaźnika TIMER
ręcznie za pomocą przycisku F3 gdy sterownik wyświetla ekran główny. Włączenie oraz wyłączenie ręczne jest
natychmiastowe ale nie wpływa na ustawione włączenie/wyłączenie programowe. Dla przykładu, jeśli w menu ustawione
zostało włączenie TIMER1 o godzinie 17.00 a wyłąćzenie TIMER1 o godzinie 18.00 i np. aktualnie jest godzina 16.00 to
oczywiście przekaźnik TIMER1 jest obecnie wyłączony. Po ręcznym włączeniu (przyciskiem F3) pozostanie włączony aż
do godziny 18.00 gdy zostanie wyłączony automatycznie przez ustawiony program.

DANE TECHNICZNE
- Zakres regulacji temperatury -20°C do + 60°C
- Zakres wyświetlania temperatury -20°C do + 90°C
- Rozdzielczość wyświetlania temperatury 0,5°C (dokładność 1°C)
- Zakres regulacji wilgotności 10% do 90%
- Zakres wyświetlania wilgotności 10% do 95%
- Rozdzielczość wyświetlania wilgotności 1% (dokładność 5%)
- Zasilanie przez zasilacz wtyczkowy 9VAC
- Pobór mocy do 3W
- Obciążenie przekaźników max 7A 230V.
- Dopuszczalna temperatura pracy sterownika 0-40°C
- Wielkość 11,5 x 12,5 cm x 6cm
- Waga 500g

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego
sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza.
Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego lub elektrycznego, jest obowizzany do oddania go do punktu zbierania
zużytego sprzętu.
Powyższe obowiązki ustawowe zostały wprowadzone w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. W sprzęcie nie znajdują się
składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi


