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Instrukcja użytkowania  .....PL 

 

                         
 

 

PROCESOROWY TERMOREGULATOR PT100  

Typ:    NET 

Model: 22 

Wersja: A - 12V DC 

             B -24V AC/DC 
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Symbol Definicje 

 

Podana zostanie ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa 

 

Produktu po upływie okresu użytkowania, nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa 

domowego 

 

Urządzenie należy poddać recyklingowi zgodnie z krajowymi przepisami i prawami. W celu uzyskania 

dodatkowych informacji należy skontaktować się z lokalnymi władzami 

 

Wyrób spełnia wymagania norm UE 

Develop it fulfils the requirement of norms of UE 

EN 61000-6-3:2001 [PN-EN 61000-6-3:2002] 

EN 61000-6-2:2001  [PN-EN ] 

Normy te są zharmonizowane z Dyrektywą 89/336/EEC 

These standards are harmonized with Directive 89/336/EEC(EMC) 

 

1. UŻYTKOWANIE  I KONSERWACJA 

 

Ważne informacje dotyczące bezpiecznej i efektywnej obsługi urządzenia. Należy przeczytać przed użyciem urządzenia. 

 

1.1. Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na działanie wody. 

1.2. Nie instaluj urządzenia w miejscach wilgotnych. 

1.3. Nie dotykaj wtyczki zasilania mokrymi rękami. 

1.4. Nie dotykaj przewodów, końcówek pozbawionych izolacji zanim nie zostaną wyłączone z sieci. 

1.5. Przed czyszczeniem urządzenia wyłącz przewód z kontaktu. 

1.6. Urządzenie może korzystać tylko z takiego rodzaju zasilania, jakie wskazuje instrukcja. 

1.7. Nie należy stawiać żadnych przedmiotów na przewodzie zasilającym. 

1.8. Ostrożność w przypadku konieczności naprawy. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie rozbieraj urządzenia na 

części, lecz oddaj do autoryzowanego serwisu. Otwieranie urządzenia może narazić użytkownika na porażenie prądem 

lub inne niebezpieczeństwo. Niewłaściwe złożenie urządzenia może ponadto spowodować porażenie prądem przy 

późniejszym użytkowaniu. 

 

1.9. Wyłącz przewód zasilający z gniazda  i zgłoś się do autoryzowanego serwisu w następujących przypadkach:  

a) jeżeli została zniszczona wtyczka lub przewód zasilający 

b) jeżeli do urządzenia dostał się jakiś płyn 

c) jeżeli urządzenie nie działa normalnie, zgodnie z obsługą 

d) jeżeli urządzenie upadło lub zostało mechanicznie uszkodzone 

e) jeżeli urządzenie przejawia wyraźne zmiany w sposobie działania 

f) nie korzystaj z urządzenia, jeżeli znajdujesz się w pobliżu nieszczelnej instalacji gazowe. 

 

1.10.  Informacje dodatkowe. 
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Zabezpieczenia przed przepięciami w sieci (wyładowaniami atmosferycznymi). Gniazdo zasilające powinno być 

dodatkowo zabezpieczone przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Wybór właściwego zabezpieczenia powinien 

być przeprowadzony przez uprawnionego instalatora. Uszkodzenie urządzenia spowodowane przepięciami w sieci w 

wyniku wyładowań atmosferycznym nie są objęte gwarancją, nawet, jeśli zastosowano wymienione wyżej 

zabezpieczenia dodatkowe. Podczas prób przeprowadzonych w docelowych warunkach użytkowania sprzętu nie 

stwierdzono szkodliwego wpływu  urządzenia na inne urządzenia elektryczne i elektroniczne. 

 

UWAGA. Moduł powinien być zmontowany zgodnie z instrukcją. Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych.  

 

2. BEZPIECZEŃSTWO I INFORMACJE OGÓLNE 

 

2.1. Nie montować urządzenia w pomieszczeniach o wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną 

uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych. 

2.2. Nie używać urządzenia w miejscach wilgotnych np.: łazienka, sauny parowe, może to spowodować pożar lub być 

przyczyną porażenia elektrycznego. 

2.3. Urządzenie powinno być zawsze suche . Nie powinno być narażone na padające krople i bryzgi wodne. W przypadku 

zawilgocenia urządzenia może to spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych. 

2.4. Nie wkładać żadnych przedmiotów w otwory wentylacyjne, grozi to uszkodzeniem urządzenia. 

2.5. Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować 

uszkodzenie podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów. 

2.6. Do czyszczenia nie używać wody, chemikaliów, rozpuszczalników. Czyścić wilgotną ściereczką z dodatkiem 

detergentów. 

2.7. Do czyszczenia reflektorów używaj miękkiej, czystej i suchej ściereczki. 

2.8. W przypadku wydobywania się podejrzanego zapachu/dym/, odłączyć niezwłocznie od zasilania i 

skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem. 

2.9. Nie próbować samemu naprawiać urządzenia. Skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem. 

2.10.  Serwis prowadzi producent:  

NORD ELEKTRONIK Kaźmierczak S.C. 

ul. Mikołaja Reja 53 

76-200 Słupsk                                    Tel.+48 59. 7272445, 697 697 381, serwis@ nordelektronik.pl 

 

3. INFORMACJE O RECYKLINGU 

 

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produkt po upływie 

okresu użytkowanie nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć 

szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, 

prosimy o oddzielenie produktu od innego typy odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego 

użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla 

środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem 

sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni 

skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi 

odpadami komercyjnymi. 

 

4. PRZEZNACZENIE, FUNKCJE GŁÓWNE 

 
Tablicowy termoregulator cyfrowy jest przeznaczony do ciągłego pomiaru temperatury. Współpracuje z czujnikiem rezystan-

cyjnym typu PT100. W przypadku mierzonej temperatury niższej od dokonanego ustawienia (temperaturę termostatowania oraz 
wartość histerezy 1˚C) następuje włączenie przekaźnika, przekroczenie ustawionej temperatury powiększonej o 1˚C od histere-
zy powoduje wyłączenie przekaźnika. Zaprogramowane ustawienia przechowywane są w pamięci odpornej na zaniki napięcia 
zasilającego. Przerwa w obwodzie pomiarowym sygnalizowana świeceniem symbolu Err oraz wyłączeniem przekaźnika. Sygnali-
zacją załączenia przekaźnika jest świecąca kropka obok cyfry jednostek. 

 

5. OBSŁUGA, PROGRAMOWANIE 

Po załączeniu napięcia zasilającego i sondy pomiarowej, na wyświetlaczu pojawi się aktualnie mierzona temperatura. 
Jeżeli na wyświetlaczu będzie wyświetlany symbol Err (błąd), oznacza to, że występuje błąd związany z czujnikiem lub wymaga-
na jest kalibracja. Nowe urządzenie jest już skalibrowane. Gdyby jednak nastąpiła konieczność kalibracji należy zaopatrzyć się w 
precyzyjny rezystor 100 Ohm (1% lub najlepiej 0,1%). 

  
I. Kalibracja. 

a. w miejsce czujnika PT100 włączamy rezystora 100 Ohm w trybie dwu-przewodowym.  
b. na około 3 sekundy należy przycisnąć przycisk  

c. na wyświetlaczu zostanie wyświetlona wartość kalibracji, a przy ostatniej cyfrze szybko zacznie pulsować krop-
ka.  

d. po ustabilizowaniu się wyświetlanej wartości krótkie naciśnięcie spowoduje zatwierdzenie kalibracji.  

e. po tej czynności można podłączyć czujnik do urządzenia. 
 

II. Zmiana temperatury termostatowania 
a. w celu wejścia w tryb programowania temperatury termostatowania, należy na krótko przycisnąć przycisk . 

b. na wyświetlaczu pojawi się i zacznie pulsować liczbowa wartość wyrażająca temperaturę termostatowania.  
c. zmianę wartości umożliwiają oba przyciski  . 
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24V AC/DC
LUB 12V DC

CZUJNIK
TEMPERATURY

PT 100

I1   U1   U2   I2    8A  250VAC

4 PRZEWODY

2 PRZEWODY

d. ustawiona wartość zostanie zapamiętana automatycznie po kilku sekundach pulsowania. Potwierdzone to zo-
stanie przejściem z trybu programowania w tryb pracy.  

III. Zmiana temperatury alarmu.  
a. ustawienie trybu aktywacji alarmu możliwe jest w całym zakresie pomiaru temperatur 0˚C do +400˚C 
b. w celu wejścia w tryb programowania temperatury alarmu, należy na około 3 sekundy przycisnąć przycisk . 

c. na wyświetlaczu pojawi się i zacznie pulsować liczbowa wartość wyrażająca temperaturę alarmu.  
d. zmianę wartości umożliwiają przyciski  . 

e. ustawiona wartość zostanie zapamiętana automatycznie po kilku sekundach pulsowania. Potwierdzone to zo-
stanie przejściem z trybu programowania w tryb pracy.  

IV. Zmiana wartości histerezy. 
a. w celu wejścia w tryb programowania histerezy, należy na krótko przycisnąć przycisk . 

b. na wyświetlaczu zacznie pulsować aktualna wartość histerezy 
c. zmianę wartości umożliwiają oba przyciski  . 

d. ustawiona wartość zostanie zapamiętana automatycznie po kilku sekundach pulsowania. Potwierdzone to zo-
stanie przejściem z trybu programowania w tryb pracy.  
 

Zaprogramowane wartości zapisane są w pamięci odpornej na zaniki napięcia zasilania, nie ma konieczności programowania 
urządzenia po każdorazowym włączeniu zasilania. 
Urządzenie umożliwia pomiar temperatury w układzie dwu- lub czteroprzewodowym. W przypadku układu dwu-
przewodowego należy zewrzeć dwa skrajne wyprowadzenia czujnika pomiarowego. 

 
 

6. SCHEMATY IDEOWE I MONTAŻOWE PŁYTEK 
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7. DANE TECHNICZNE 

 
 Czujnik pomiarowy: PT100 
 Dokładność pomiaru 1˚C 
 Rozdzielczość odczytu: 1˚C 
 Kalibracja: jednopunktowa-programowa 
 Zakres pomiaru temperatury: 0˚C do +400˚C 
 Histereza: od 1 do 30˚C 
 Alarm: od 0˚C do +400˚C 
 Wyświetlacz: 3 cyfry LED wysokość 13mm 
 Zasilanie: wersja A-12VDC  

               wersja B- 24V AC/DC  
 Temperatura otoczenia : 5˚C  do 40˚C 
 Wymiary: 54mm x 71mm x 85mm, otwór montażowy: 49mm x 66mm 
 Urządzenie bez czujnika PT100 

 
 
 
 

Okres gwarancji wynosi 2 lata od daty zakupu w siedzibie Firmy NORD ELEKTRONIK Kaźmierczak S.C. W przypadku reklamacji, 

odpowiedzialność dotyczy wyłącznie  produkowanych przez nas zestawów i podzespołów,  a nie montażu i dostrajania. 

 


