
DT-02

technický popis:

Zařízení obsahuje:

• 2 teplotní vstupy pro dallas chip DS18B20. prametryy měření teploty jsou dané tínto 
čidlem.

• 2 x reléový výstup s přepínacím kontaktem 240VAC/10A
• RS485 rozhraní
• dvouřádkový znakový displej
• mikrospínače pro nastavení předvoleb.

Vlastnosti:

• teplotní rozsah okolí – 10 – 55 °C. Toto platí pro vyhodnocovací jednotku a ne pro 
rozsah měření.

• interval měření – 1 sec.
• napájení 12V. Toto je dáno použitými relé, po konzultaci s výrobcem lze upravit až 

do napájení do 30V
• Krytí IP65

Zapojení:

• Napájení je chráněno proti přepólování diodou



Menu a nastavení hodnot:

Veškeré hodnoty se zobrazují na dvouřádkovém znakovém displeji s podsvícením.

1. Základní menu:

• Menu detekce pevných hraničních hodnot:

Do tohoto režimu se termostat přepne automaticky, pokud je v předvolbě (viz dále) nastavena 
diference na nulu. Vlevo jsou zobrazeny teploty, v závorce nahoře horní mez a v závorce dole dolní 
mez.

Diferenciální termostat reaguje přepnutím relé na překročení 
teploty nastavené hodnoty na čidlech.
Diferenciální termostat obsahuje v podstatě dva samostatné 
teploměry označené „H“ HI vysoká teplota  - zobrazená v 
horním řádku a „L“ Lo nízká teplota zobrazená v dolním řádku.

H= relé sepne je li teplota vyšší než nastavená. Bliká hodnota 
horní meze v závorce.
L= relé sepne je-li teplota nižší než nastavená. Bliká hodnota 
dolní meze v závorce.
Je-li aktuální teplota v rozmezí zobrazují se obě meze bez 
blikání.

• Menu detekce plovoucích hraničních teplot.

V závorce se zobrazí nastavená max. diference teplot.

Plovoucí hraniční teploty - sledování diferenciálního okna H>L.



Nastavení H musí být větší než L o x C. Z toho plyne, že nás nezajímá reálná teplota, ale zda jsou si 
hodnoty rovny, nebo ne. Jsou-li si hodnoty rovny nebo rozdílné méně jak +/- 0,5 C sepnou obě relé. 
Nejsou stejné obě relé relé rozepnuta.
Co se měří

• Aktuální teplota H
• Aktuální teplota L
Co se nastaví

Jediný parametr – jak má být široké okno v C (zde příklad 5°C)
• jestliže L+6<H = relé vypnuto
• jestliže L+6>H= relé zapnuto – nápis "DIF"  bliká.

Diference je nezávislá na tom, zda jsou teploty kladné nebo záporné.

Je-li teplota H nižší než teplota L, jde zřejmě o přehození teplot a v tom případě blikají za 
hodnotami teplot šipky, které navozují přehození teplot. Toto ale vždy nemusí platit, vždy záleží na 
zařízení a zda je toto v režimu provozu. 

menu nastavení:

Další menu se přepíná přidržením tlačítka menu na min. 0,5 sec. Pro zpístupnění dalšího enu je 
nutné tlačítko uvolnit a opětovně stisknout. Tlačítky + a – lze měnit přednastavené hodnoty. Tyto 
zůstanou v paměti i po ztrátě napájení.

• Horní mez:

• Dolní mez:

• Hystereze:

Pokud relé sepne při hodnotě mezí ať už hraničních nebo diference, tak vypne při vrácení se pod 
nastavenou mez mínus hystereze, u dolní meze – mez  + hystereze. Může být nastaveno na 0.



• Diference:

Pokud je diference nenulová, je termostat automaticky přepnut do režimu měření diferenciální 
teploty. V opačném případě vyhodnocuje hraniční teploty.

• Pokud je termostat přepnut do nastavení hodnot, po 30 sec nečinnosti se automaticky 
vrátí do základního menu dle přednastavené diference.


