
1 

   
 

Dwukanałowy sterownik przeciwoblodzeniowy 

TR-30L 

Instrukcja obsługi 
Spis treści: 
 

 1  Wstęp..................................................................................................     1 
 2  Opis działania systemu przeciwoblodzeniowego.................................   1 

 2.1  Zasada działania przeciwoblodzeniowego czujnika wilgoci...   1 
 2.2  Cykl pomiarowy....................................................................   1 

 3  Płyta czołowa.......................................................................................   2 
 4  Instalacja systemu...............................................................................   4 

 4.1  Instalacja kabli grzejnych......................................................   4 
 4.2  Instalacja czujników wilgoci...................................................   4 
 4.3  Instalacja czujnika temperatury powietrza.............................   5 
 4.4  Instalacja sterownika.............................................................   5 
 4.5  Weryfikacja poprawnego działania czujnika wilgoci...............   7 
 4.6  Testowanie za pomocą przycisku „TEST”.............................   7 

 5  Program serwisowy..............................................................................   7 
 5.1  Instalacja programu...............................................................   7 
 5.2  Uruchomienie programu........................................................   7 
 5.3  Połączenie z urządzeniem....................................................   8 
 5.4  Opis programu.......................................................................   9 

 5.4.1  Kanał 1 i 2 (czujniki).................................... .......................   9 
 5.4.2  Czujnik temperatury powietrza........................................... 10 
 5.4.3  Sygnalizacja błędu........................................................... 10 
 5.4.4  Informacje o nastawach sterownika................................. 10 
 5.4.5  Zegar............................................................................... 10 
 5.4.6  Rejestr.............................................................................. 11 

 6  Dane techniczne.................................................................................. 11 
 7  Ustawienia fabryczne........................................................................... 12

 1  Wstęp 

System przeciwoblodzeniowy oparty na sterowniku TR-30L zapobiega powstawaniu 
lodu i gromadzeniu się śniegu na powierzchniach zewnętrznych. Może być instalowany na 
podjazdach do garaży, parkingach, chodnikach, schodach, rampach, drogach, mostach, itp. 
Regulator TR-30L wyposażony jest w czujniki temperatury i wilgoci umieszczone w strefie 
chronionej (ogrzewanej) powierzchni. Odczytane wartości decydują o załączeniu lub wyłączeniu 
systemu grzewczego. Ogrzewanie służy roztopieniu zalegającego lodu/śniegu, a następnie jego 
odparowaniu. Wykorzystanie pomiaru wilgoci i temperatury w stosunku do pomiaru tylko 
temperatury pozwala na zaoszczędzenie ponad 50% zużycia energii elektrycznej. 

 2  Opis działania systemu przeciwoblodzeniowego 

 2.1  Zasada działania czujnika wilgoci 

 Czujnik posiada termistor NTC, grzałkę i dwie elektrody. Pomiędzy elektrodami 
mierzona jest rezystancja. Wskazania czujnika będą inne, gdy jego powierzchnia jest sucha i inne, 
gdy jest mokra. W przypadku, gdy na powierzchni podejrzewamy obecność lodu (temperatura w 
okolicy zera) lód należy najpierw roztopić. Roztopienie następuje automatycznie przy pomocy 
wbudowanego w czujnik podgrzewania.  
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 2.2  Cykl pomiarowy 

Sterownik posiada dwa niezależne kanały pomiarowo-sterujące. 
Każdy kanał składa się z czujnika wilgoci i przekaźnika załączającego podgrzewanie poprzez 
zewnętrzny przekaźnik dużej mocy. Obydwa kanały współpracują z jednym czujnikiem 
temperatury powietrza. 
Kanały mogą pracować samodzielnie tworząc dwie niezależne strefy chronione (np.: jedna strefa 
to podjazd przed budynkiem, a druga to rynny zbierające wodę z budynku). Można również 
poprzez połączenie wyjść przekaźnikowych kanału 1 i 2 stworzyć jedną strefę z dwoma 
czujnikami. W takim wypadku jeden z czujników należy umieścić w miejscu, gdzie śnieg lub 
oblodzenie pojawia się najszybciej, a drugi w miejscu gdzie oblodzenie lub śnieg zalega najdłużej. 
Takie rozwiązanie sprawdza się lepiej w przypadku większych obszarów. 
 
Opis działania sterownika opisano na przykładzie jednego kanału. Drugi kanał działa analogicznie. 
 
Sterownik posiada 4 podstawowe stany pracy: 

 WYŁĄCZENIE 

 CZUWANIE 

 ODMRAŻANIE 

 DOGRZEWANIE 

 
W stanie WYŁĄCZENIA sterownik monitoruje, czy nie znalazł się poniżej progu Tmax. Z każdego 
innego stanu niż WYŁĄCZENIE sterownik przechodzi natychmiast do stanu WYŁĄCZENIA, jeśli 
znajdzie się powyżej progu Tmax. 
 
W stanie CZUWANIA sterownik mierzy wilgoć na czujniku. Co 15 minut na podstawie odczytu 
temperatury zewnętrznej podejmuje on decyzję, czy włączyć podgrzewanie czujnika wilgotności. 
Jeśli temperatura jest poniżej progu Tmax.  podgrzewanie zostaje włączone i trwa do osiągnięcia 
przez czujnik wilgotności temperatury TmaxK (fabryczna nastawa + 6°C), jednak nie dłużej niż 256 
sekund. Podgrzewanie powierzchni czujnika ma na celu roztopienie ewentualnie zalegającego na 
nim lodu, aby umożliwić pomiar wilgotności.  
Gdy w czasie podgrzewania czujnika wilgoci sterownik stwierdzi na nim obecność wilgoci 
natychmiast przerywa podgrzewanie, aby nie dopuścić do wysuszenia powierzchni czujnika 
szybciej niż powierzchni osuszanej. W stanie CZUWANIA w przypadku stwierdzenia wilgoci na 
czujniku wilgoci sterownik przechodzi do trybu ODMRAŻANIA, włączając podgrzewanie strefy 
chronionej. 
 
W stanie ODMRAŻANIA pomiary z czujnika wilgoci są zbierane tak samo, jak w stanie 
CZUWANIA. Jeśli pomiary powiązane z co 15 minutowym podgrzewaniem czujnika wilgotności 
wskazują, że powierzchnia jest sucha to sterownik przechodzi w stan DOGRZEWANIA. W stanie 
tym podgrzewanie pozostaje włączone na okres zaprogramowany przez użytkownika. Wydłużenie 
czasu dogrzewanie zwiększa pewność i skuteczność usunięcia oblodzenia przy, czym należy 
pamiętać, że wydłużenie czasu dogrzewania zwiększa koszt działania instalacji. Po upływie stanu 
DOGRZEWANIA sterownik przy braku wilgoci na czujniku przechodzi w stan CZUWANIA, 
wyłączając podgrzewanie strefy. Jeżeli w czasie trwania stanu DOGRZEWANIA sterownik 
ponownie wykryje wilgoć przechodzi natychmiast w stan ODMRAŻANIA. 
 
Stan TEST opisano w rozdziale 4. 

 
Stan AWARIA czujnika temperatury powietrza powoduje, że całe urządzenie przestaje działać. 
AWARIA jednego z czujników wilgotności powoduje, że przestaje działać tylko kanał, do którego 
jest on przypisany. 
Stan KANAŁ NIEAKTYWNY występuje w przypadku dezaktywacji kanału czujnika. 
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 3  Płyta czołowa 

 
 
Potencjometr: 

 „Kanał K1” i „Kanał K2” - regulacja czułości czujnika wilgoci (skrajna lewa pozycja 
- najmniejsza czułość, skrajna prawa pozycja - największa czułość). 

 „Tmax [°C ]”  - temperatura graniczna górna, powyżej której system podgrzewania 
przestaje działać (0° do + 6°C). 

 „Czas dogrzewania [h]” – czas w godzinach, na jaki system pozostawia włączone 
podgrzewanie po wykryciu braku wilgoci. 

 
Diody LED: 

 „Kanał K1” - dioda przypisana do kanału 1.  

 „Kanał K2” - dioda przypisana do kanału 2. 

 „Power ON” - dioda informująca o pracy urządzenia (świeci światłem ciągłym,  
gdy sterownik podłączony do zasilania). 

 „Awaria” – dioda informująca o awarii urządzenia. 
 
Przycisk TEST: 

 Służy do sprawdzenia instalacji po zakończeniu montażu lub po sezonowej 
przerwie w eksploatacji. Opis w rozdziale 4 -  Instalacja systemu. 

 
Logika świecenia diod „Kanał 1”, „Kanał 2”  i diody „Awaria”: 

 Dioda kanału świeci światłem ciągłym - podgrzewanie załączone (trwa 
ODMRAŻANIE lub DOGRZEWANIE). 

 Dioda „Awaria” świeci światłem ciągłym, dioda kanału miga wolnym rytmem  
- awaria czujnika wilgoci w danym kanale. 

 Wszystkie 3 diody migają wolnym rytmem - awaria obu czujników wilgoci. 

 Dioda „Awaria” świeci światłem ciągłym, pozostałe diody nie migają – awaria 
czujnika temperatury powietrza. 

 Podczas regulacji czułości czujnika wilgoci na 60 sekund od ostatniej zmiany    
pozycji pokrętła diody pracują w trybie sygnalizacji odczytu z czujnika wilgoci: 

 Dioda miga bardzo szybkim rytmem – sterownik uznał, że czujnik jest wilgotny. 

 Dioda miga szybkim rytmem – sterownik uznał, że czujnik jest suchy 

 Dioda „Awaria” miga wolnym rytmem – tryb TEST aktywny. 
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 4  Instalacja systemu 

 4.1  Instalacja kabli grzejnych 

Kable grzejne należy zainstalować zgodnie z zaleceniami producenta, przestrzegając 
zalecanych mocy na m

2
 powierzchni. Przykładowe gęstości mocy podano w tabeli poniżej. 

 

Typ obiektu Zalecana [W/m
2
] Maksymalna [W/m

2
] 

Parkingi, jezdnie, chodniki 250-300 300   

Schody, rampy, mosty, wiadukty 300-375 400   

Powierzchnie dachowe: 
  -ceramiczne/metalowe 
  -bitumiczne 

 
250-300 
150-300 

 
300 
300 

  

Rynny dachowe/rury spustowe 30-40 50   

 

 4.2  Instalacja czujników wilgoci 

Sterownik TR-30L posiada dwa kanały pomiarowe, które mogą pracować samodzielnie 
tworząc dwie niezależne strefy chronione (strefa A i strefa B), np. jedna strefa to podjazd przed 
budynkiem, a druga to rynny zbierające wodę z budynku. 
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Można również poprzez połączenie wyjść przekaźnikowych kanału 1 i 2 stworzyć jedną strefę  
z dwoma czujnikami (patrz schemat 2). 
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Właściwe rozmieszczenie czujników jest bardzo istotne z punktu widzenia działania 

systemu zgodnie z oczekiwaniami. 
 

Podstawowe wskazówki: 

 Zastosowanie dwóch czujników w systemie prowadzi do lepszego zabezpieczenia 
chronionej powierzchni. Jeden z czujników powinien być umieszczony tam, gdzie 
najszybciej powstanie oblodzenie i najwcześniej można zaobserwować opady śniegu, 
natomiast drugi czujnik tam, gdzie śnieg/lód będzie się utrzymywać najdłużej. 

 Jeżeli stosujemy tylko jeden czujnik należy podjąć decyzję, w jaki sposób będzie działał 
system. 

 Wczesne wykrywanie oblodzenia/opadów śniegu kosztem gorszego oczyszczenia 
(czujnik umieszczony w miejscu gdzie najszybciej powstaje oblodzenie). 

 Dokładne oczyszczenie powierzchni kosztem zwłoki we włączeniu osuszania (czujnik 
umieszczony w miejscu gdzie śnieg/lód zalega najdłużej). 

 Czujniki gruntowe należy umieścić 0-1mm poniżej powierzchni chronionej tak, aby łatwo 
gromadziła się w nich woda. Gdy czujnik będzie suchy zanim osuszy się cała 
ogrzewana powierzchnia to sterownik uzna, że nie ma potrzeby włączania osuszania 
i powierzchnia pozostanie oblodzona. 

 Kable grzejne powinny być oddalone od obudowy czujników przynajmniej o 1cm. 
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 Jeśli użyty zostanie czujnik gruntowy, to powinien on znajdować się wewnątrz strefy 
chronionej w odległości co najmniej 1 metra od obrzeży. 

 Jeśli użyty zostanie tylko jeden czujnik, to pod zaciski NTC i GND nieużywanego 
czujnika należy podłączyć rezystor 2,7 kΩ (dołączony w komplecie ze sterownikiem), 
bądź wyłączyć nieużywany kanał w programie serwisowym. Zabezpieczy to przed 
sygnalizowaniem awarii nieużywanego czujnika. 

 Czujniki wilgoci są wrażliwe na zanieczyszczenia występujące na ich powierzchni. 
Liście, gałęzie, drobne przedmioty metalowe są w stanie zafałszować odczyt  
z czujników. Należy okresowo (najlepiej przed zimą) sprawdzać ich czystość  
szczególnie, jeśli w pobliżu rosną drzewa liściaste. 

 
Poniższe rysunki przedstawiają wymiary gabarytowe czujników 
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 4.3  Instalacja czujnika temperatury powietrza 

Czujnik temperatury należy umieścić na zewnątrz budynku, w zacienionym miejscu,  
na wysokości 1 do 2 m nad ziemią. 

 

 4.4  Instalacja sterownika 
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Na schematach 1-6 pokazano przykładowe sposoby podłączenia kabli grzejnych. 
 
Wytyczne montażu sterownika: 

 W przypadku konfiguracji, w której dwa czujniki kontrolują jeden obszar, wyjścia 
przekaźnikowe zewrzeć jak pokazano na schemacie 2. 

 Należy pamiętać o nie przekraczaniu maksymalnego obciążenia przekaźników 
sterownika (16A, 250VAC). Zaleca się zawsze instalować zewnętrzny przekaźnik 
wykonawczy, jak pokazano na schematach. 

 Sterownik umieścić na szynie DIN. 

 Podłączyć czujniki wilgoci zgodnie ze schematem 8. 

 Podłączyć czujnik temperatury powietrza. 

 Podłączyć zewnętrzne przekaźniki do wyjść sterujących. 

 Wyjście przekaźnika pod zaciskami 10 i 11 można podłączyć do zewnętrznej 
sygnalizacji awarii układu (systemu alarmowego, tablicy synoptycznej u stróża budynku, 
zdalnego powiadamiania). 

 Podłączyć zasilanie z transformatora 12VAC. 

 Opcjonalnie podłączyć kabel transmisyjny do komputera PC pod zaciski 4(COM), 
5(RXD), 6(TXD) wg schematu. 

 
Uwaga: 

Instalacje elektryczną zaleca się wykonać tak, aby możliwe było ręczne załączenie 
przewodów grzejnych (patrz schemat 1, włącznik „W1”). W przypadku załączania sterownika przy 
już występującym silnym oblodzeniu lub zaśnieżeniu, może on nie poradzić sobie z szybkim 
oczyszczeniem powierzchni chronionej. W takim przypadku należy ręcznie załączyć ogrzewanie 
na kilka lub kilkanaście godzin. 

 4.5  Weryfikacja poprawnego działania czujnika wilgoci 

Zakłada się, że system jest instalowany przy dodatniej temperaturze otoczenia, przed nadejściem 
pierwszych mrozów. Jeśli chcemy upewnić się, że czujniki po instalacji działają poprawnie, należy 
przeprowadzić poniższe czynności: 

 Usunąć z powierzchni czujnika wszystkie zabrudzenia i wytrzeć do sucha.. 

 Zmienić położenie potencjometru nastawy czułości czujnika wilgoci. 

 Sterownik wykryje zmianę czułości i wejdzie w tryb monitorowania wskazań czujnika 
wilgoci. Dioda przypisana do konkretnego kanału będzie przez 5 sekund wskazywała 
czy sterownik wykrył wilgoć na tym kanale. 

 Dioda miga szybkim rytmem – sterownik uznał, że czujnik jest wilgotny. 

 Dioda miga wolnym rytmem – sterownik uznał, że czujnik jest suchy. 

 Ustawić pokrętło w pozycji środkowej. Dioda powinna migać wolnym rytmem – czujnik 
suchy. 

 Zalać czujnik wodą, tak żeby na jego powierzchni pozostała cienka warstwa wody. 

 Zmienić położenie potencjometru nastawy czułości czujnika wilgoci i wrócić do 
położenia środkowego. Sprawdzić zachowanie się diody, która powinna teraz migać 
szybkim rytmem.  

 4.6  Testowanie za pomocą przycisku „TEST” 

Przycisk „TEST” na płycie czołowej urządzenia służy do przetestowania instalacji po jej 
całkowitym zmontowaniu. 
Po jego jednokrotnym przytrzymaniu (min. 2 sec) włączy się test pierwszego kanału: 

 Dioda „Awaria” zacznie migać wolnym rytmem 

 Wyjście przekaźnikowe sygnalizujące awarię czujników będzie przełączać się w takt 
migania diody „Awaria” 

 Zapali się dioda pierwszego kanału 

 Załączy się wyjście przekaźnikowe do sterowania podgrzewaniem 

 Włączy się podgrzewanie czujnika wilgotności  
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Po drugim naciśnięciu sterownik przejdzie w analogiczne testowanie drugiego kanału. Wyjście  
z trybu testowego następuje po kolejnym naciśnięciu na przycisk „TEST”, lub samoczynnie, po 
upływie 5 minut. 

 5  Program serwisowy 

Program serwisowy Snow Melter służy do obsługi i serwisowania systemu 
przeciwoblodzeniowego TR-30L. Umożliwia dostęp do wbudowanych nastaw urządzenia, 
podglądu i zapisywania bieżących wyników. Pozwala na kalibrację i odczyty wewnętrznych 
parametrów, a także na diagnostykę poprawnego działania urządzenia. 

 5.1  Instalacja programu 

Aby rozpocząć instalację programu należy włożyć płytę Snow Mleter CD do napędu, po 
ukazaniu się okna wybrać: Install, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi 
na ekranie monitora. Aby sterownik poprawnie komunikował się z programem, konieczne jest 
zainstalowanie sterowników. Znajdują się one w sekcji Drivers menu głównego płyty. 

 5.2  Uruchomienie programu 

Podczas uruchomienia programu należy włączyć urządzenie i połączyć je 
z komputerem przy pomocy kabla komunikacyjnego. 

Po uruchomieniu programu Snow Melter pojawi się główne okno programu: 
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W oknie głównym można (od góry) wydzielić bloki: 

 informacyjny (logo i numer seryjny urządzenia), 

 komunikacji, 

 kolumna nastaw Kanału 1, 

 kolumna nastaw Kanału 2, 

 blok czujnika temperatury, 

 blok sygnalizacji błędów (dowolny błąd występujący w urządzeniu), 

 blok nastawy temperatury maksymalnej powietrza, 

 blok nastaw czasu dogrzewania, 

 blok nastaw zegara urządzenia, 

 przyciski obsługujące rejestr urządzenia. 

 5.3  Połączenie z urządzeniem 

Nawiązanie połączenia z urządzeniem następuje po uprzednim ustawieniu 
odpowiedniego portu w panelu Komunikacja (Port COM – RS232) i użyciu przycisku Odczyty 
cyklicznie. 

 
 
Poprawne połączenie i rozpoczęcie odczytów cyklicznych sygnalizowane jest 

pojawieniem się wizualizacji (kontrolki) pokazującej postęp gromadzenia informacji z 
urządzenia. Znajduje się on z prawej strony okna poniżej panelu komunikacji. Wybranie 
odpowiedniego portu pozwala również na wysyłanie nastaw do kontrolera bez uruchamiania 
odczytów cyklicznych. 

W przypadku określenia nieodpowiedniego portu  
i próbie zapisania danych do urządzania, jak również  
w przypadku uruchomienia odczytów cyklicznych, program może 
wyświetlić następujący komunikat: 

 

 
 
 

Oznacza on brak nawiązanej komunikacji, czego 
przyczyną może być niewłaściwe ustawienie portu szeregowego 
w programie bądź uszkodzony (lub niewłaściwy) kabel 
komunikacyjny. 
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 5.4  Opis działania programu 

 5.4.1  KANAŁ 1 i 2 (czujniki) 

 W kolumnach czujników przekazywane są dokładne informacje o stanie czujnika i jego 
trybie pracy. Możliwe jest również wprowadzenie mocy grzałki umożliwiającej wyliczenie zużycia 
energii. 
 
Obok nazwy kanału (strefy) znajduje się przełącznik, który umożliwia włączenie lub wyłączenie 
kanału. 

 
Dla każdej strefy grzejnej wizualizacja zawiera informacje w następującej kolejności (od góry): 

 
 Stan strefy grzejnej – jeden z opisanych w paragrafie 2.2 (wyłączenie, czuwanie, 

odmrażanie, dogrzewanie) 

 Czas, przez który urządzenie znajduje się w jednym (ustalonym) z powyższych stanów. 
Czas pozostały do wykonania ponownego pomiaru lub czas do końca pomiaru, jeśli 
pomiar się rozpoczął. 

 Grzałka informuje o załączeniu podgrzewania czujnika wilgoci (  - zmiana koloru 

kontrolki na zielony oznacza włączenie cyklu grzania). Obok niej znajduje się pomiar 
wartości temperatury grzałki. 

 Konduktometr informuje o wykryciu wilgoci na czujniku (  - zmiana koloru kontrolki na 

zielony oznacza pojawienie się wody). 

 Informacja o wystąpieniu błędu w kanale pomiarowym (  - zmiana koloru kontrolki na 

czerwony oznacza wystąpienie błędu). 

 Ostatnia kontrolka informuje o załączeniu przekaźnika załączającego odmrażanie 
odpowiedniego kanału (strefy). 

 
Poniżej w bloku Moc grzałki [kW] należy wprowadzić łączną moc elementów grzejnych 
zainstalowanych w danej strefie, której wartość służy do kontroli ilości energii zużytej podczas 
pracy systemu grzewczego. Energia zużyta jest przedstawiana w panelu poniżej panelu 
Moc grzałki [kW]. 

 5.4.2  Czujnik temp. powietrza 

W bloku czujnika temperatury powietrza widnieje 
bieżąca wartość temperatury otoczenia oraz kontrolka informująca 
o ewentualnym błędzie czujnika mogącym polegać na jego 
zwarciu lub całkowitym odłączeniu. 

 

 5.4.3  Sygnalizacja błędu 

Kontrolka stanu przekaźnika informującego o wystąpieniu 
dowolnego błędu w urządzeniu. Przekaźnik zwiera zaciski nr 10  
i 11, może służyć do włączania np. zewnętrznej sygnalizacji 
dźwiękowej wystąpienia błędu. 
 

 5.4.4  Informacje o nastawach sterownika 

W panelach pokazane są wartości odpowiadające 
ustawieniom potencjometrów na sterowniku dla temperatury 
maksymalnej powietrza, powyżej której system podgrzewania 
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przestaje działać i czasu dogrzewania, kiedy występuje brak wilgotności. 
Obydwie wartości są regulowane progowo przez użytkownika w zakresie: 

 Temp. maks: od 0°C do 6°C 

 Czas dogrzewania: 0, 2, 4, 6, 8, 16 lub 24 godziny 

 5.4.5  Zegar 

Nastawa wewnętrznego zegara w sterowniku widoczna 
podczas odczytów cyklicznych. 

Przycisk Ustaw z PC pozwala zsynchronizować zegar  
z czasem komputera, na którym uruchomiony jest program. 

 

 5.4.6  Rejestr 

W urządzeniu gromadzone są informacje: 

 o ostatnich 30 uruchomieniach i wyłączeniach systemu przeciwoblodzeniowego 

 zmianie jednego z monitorowanych parametrów (do 65 tys. zapisów) 
 
 

 
Rejestr wyłączeń 

 

Użycie przycisku  w oknie głównym programu wywoła okno Czasy 
włączeń/wyłączeń. 

 

 
 

Po odczycie danych z urządzenia w oknie zostanie uzupełniona lista 30 ostatnich 
wyłączeń i włączeń urządzenia. 

Listę można skasować używając przycisku Wyczyść listę. 
 
 
 
Rejestr działania 
 
Przycisk Rejestr działania spowoduje odczytanie z pamięci 

urządzenia zmiany stanów i zapisanie danych do pliku w formacie csv. 
Rejestr działania można wyczyścić przy pomocy przycisku Czyść rejestr.
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 6  Dane techniczne 

 
Napięcie zasilania: 12VAC, 50Hz 

Pobierana moc: max. 25W 

Max. prąd obciążenia styków przekaźnikowych: 16A @ 250VAC 

Zakres temperatury pracy:  
 Sterownik: 
 Czujnik wilgoci: 

 
-10° do +40°C 
-30° do +70°C 

Charakterystyczne wartości czujników temperatury: -18°C 23 kΩ 

+6°C 6,5 kΩ 

+20°C 3,4 kΩ 

Moc grzałki czujnika  Około 12W 

Stopień ochrony: 
 Sterownik: 
 Czujnik wilgoci: 

 
IP 20 
IP 67 

Wymiary (długość x szerokość x wysokość): 105x90x70 mm 

Sposób montażu: na szynie DIN 

Zakres zmian T maks od 0°C do 6°C 
 
 

 7  Ustawienia fabryczne 

 

Czułość czujników wilgoci Kanał K1 i Kanał K2 30  (½ zakresu) 

 
Czas osuszania: 
 

60 min 

Temperatura graniczna dolna  -15°C 

 
Temperatura graniczna górna, T max  
 

+6°C 

 


