
TERMOSTAT ELEKTRONICZNY TERP-100 -  INSTRUKCJA

Termostat posiada czujnik temperatury na przewodzie. Jego praca jest banalnie prosta - 
załącza podłączone urządzenie gdy temperatura czujnika jest niższa niż ustawiona pokrętłem 
„T” - czyli po prostu termostat steruje urządzeniem grzejącym. Po zastosowaniu dodatkowego 
przekaźnika może sterować urządzeniem chłodzącym

Możliwości podłączenia jest wiele. W komplecie są czujnik temperatury na przewodzie 
długości około 2 metrów który można przedłużyć do maksymalnie 30-50 metrów. Jeśli długość 
przewodów będzie do 10 metrów to wystarczy przekrój 0,5mm2 ale jeśli będą dłuższe przewody 
to zastosować przewód o przekroju minimum 1mm2. Ogólnie przewody ułożyć tak by były jak 
najkrótsze i nie układać ich przy innych przewodach, szczególnie z dala od zasilania 230V. 

Jeśli  czujnik  temperatury  ma  być  w  środowisku  skondensowanej  wilgoci  (duża 
wilgotność, płyny itp) należy je zabezpieczyć. Najprościej je 'oblepić' np. cementem, klejem 2 
składnikowym typu Distal  itp.  tak by cały czujnik  + minimum 5 cm przewodu był  zatopiony 
hermetycznie w substancji nie przewodzącej prądu.

Sterownik posiada pokrętło „T” którym nastawiamy zadaną temperaturę oraz pokrętło „H” 
którym ustawiamy histerezę czyli różnicę temperatury włączenia/wyłączenia. Zakres ustawienia 
„T” to od około 0 do +100 stopni C natomiast zakres histerezy od kilku do kilkunastu stopni C.  
Sterownik  posiada  także  diodę  zasilania  (zielona)  oraz  diodę  sygnalizującą  załączenie 
przekaźnika „P” (czerwoną)



Montaż:
Sterownik  jest  profesjonalnie  wykonany  w  obudowie  na  szynę  DIN.  Obudowę 

zamontować, ułożyć przewody i podłączyć czujnik temperatury. Podłączyć wyjście sterownika 
do  urządzenia  którym  będzie  on  sterował.  Na  końcu  podłączyć  zasilanie  230V,  zapali  się 
zielona dioda led. 

Sam czujnik podłączamy do dolnego złącza:

Posiada dwie diody led:
- zielona wskazuje zasilanie 230V
- czerwona wskazuje załączone wyjście



Posiada też dwa pokrętła:  lewym ustawiamy zadaną temperaturę a prawym (H) ustawiamy 
histerezę.

Należy  pamiętać  że  wyjście  sterownika  jest  typu  zwiernego  (styki  przekaźnika)  więc 
należy  podać  z  zewnątrz  napięcie  do  zasilania  urządzenia  odbiorczego.  Maksymalne 
obciążenie wyjścia to 8A dla obciążenia rezystancyjnego (np. grzałka) lub 3A dla indukcyjnego 
(np. pompa). Zawsze należy zachować zapas a w razie wątpliwości lub gdy pobór prądu będzie  
większy należy zastosować zewnętrzny stycznik. Jako że sterownik ma wyjście zwierne może 
sterować odbiornikami na różne napięcia np. 12V, 24V czy 230V.

Przykład typowego podłączenia odbiornika grzejącego (czyli typowa grzałka):

Jak widać podłączenie jest banalne. Możemy podłączyć odbiornik na różne napięcie np.. 
12V,  24V czy 230V,  zawsze pamiętając  o  podaniu  zasilania  odbiornika.  W tym przykładzie 
odbiornik  zostanie  załączony (co  sygnalizuje  zapalona dioda „P”)  gdy temperatura  czujnika 
spadnie poniżej ustawionej „T”.



Przykład typowego podłączenia odbiornika chłodzącego 

Po zastosowaniu dodatkowego przekaźnika z cewką 230VAC (np. RELPOL RM85) może 
odwrócić sterowanie czyli  sterownik załączy odbiornik (co sygnalizuje wtedy zgaszona dioda 
„P”)  gdy  temperatura  czujnika  wzrośnie  powyżej  ustawionej  „T”  co  umożliwia  sterowanie 
odbiornikiem chłodzącym. W takim przypadku sterownik steruje przekaźnikiem a sam odbiornik  
podłączamy do jego styków rozwiernych co pokazuje poniższy przykład:



Kalibracja:
Z uwagi na rozrzut elementów i różne warunki pracy jeśli błąd pomiaru temperatur będzie  

większy można go zmniejszyć dokonując kalibracji. Czujnik doprowadzić do temperatury którą 
chcemy utrzymywać  ,  pokrętło  „T”  ustawić  na  zadaną  temperaturę  (w  której  aktualnie  jest 
czujnik) a pokrętło histerezy „H” ustawić na minimum. Następnie delikatnie otworzyć obudowę i  
przy  włączonym  zasilaniu  tak  ustawić  potencjometr  montażowy  na  płytce  drukowanej  by 
sterownik był na granicy włączania i wyłączania wyjścia przekaźnikowego. Z uwagi na panujące 
napięcie 230V kalibracji powinien dokonać elektryk z odpowiednimi uprawnieniami. Należy to 
robić ostrożnie koniecznie izolowanym wkrętakiem, uważając by nie dotknąć innych elementów 
elektronicznych.

Dane techniczne:
- Możliwość ustawienia temperatury „T” 0-100C
- Możliwość ustawienia histerezy
- Zasilanie 230VAC, max pobór prądu 1W
- Wyjście przekażnikowe o max obciążeniu 8A (rezystancyjne) lub 3A (indukcyjne) , max 
napięcie 230V
- Dokładność czujnika +-5% 
- Temperatura pracy czujników -30 do +130C
- Temperatura pracy sterownika 0 do +40C

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 obowiązany 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


