
INSTRUKCJA OBSŁUGI TE-02  - F1.0

1. UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed pierwszym uruchomieniem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.
- Wszelkich podłączeń i zmiany należy dokonywać przy odłączonym napięciu 
zasilania.
- Należy zapewnić właściwe warunki pracy, zgodne ze specyfikacją urządzenia, takie 
jak: napięcie zasilania, temperatura, maksymalny pobór prądu. 
- Instalacja i ustawianie urządzenia wymagają posiadania odpowiednich 
umiejętności, dlatego mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowany personel, 
po zapoznaniu się w całości z instrukcją obsługi.
- Nieprawidłowo podłączone urządzenie może ulec uszkodzeniu.
- Odpowiedzialność za prawidłową instalację spoczywa na osobie montującej. 
Należy się upewnić czy spełnione są wszystkie wytyczne i normy obowiązujące w 
danym kraju. 
- Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić urządzenie. Należy stosować 
odpowiednie środki ochronne. 
- Należy uchronić urządzenie przed wyładowaniami poprzez odłączenie regulatora od 
zasilania w czasie burzy lub zastosować inne środki bezpieczeństwa.
- Wszelkie nieautoryzowane przeróbki, modyfikacje oraz próby napraw powodują 
utratę gwarancji. 



2. OPIS I WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU
Dwukanałowy regulator temperatury przeznaczony jest do małych i średnich 
obszarów, w których konieczne jest zachowanie stabilnej temperatury. Urządzenie 
posiada dwa wyświetlacze, dzięki czemu można obserwować bieżącą temperaturę 
oraz temperaturę zadaną (temperaturę wyłączenia). 
Regulator posiada dwa przekaźniki mechaniczne, co umożliwia sterowanie dwoma 
elementami wykonawczymi. Kanał pierwszy(pierwszy od złącza zasilania) obsługuje 
prąd do 15 A w impulsie, zaś drugi kanał obsługuje prąd do 5A.
Zmiana nastaw odbywa się przez wprowadzenie temperatury włączenia kanału i 
temperatury wyłączenia. Ten sposób daje możliwość zmiany kierunku działania 
regulatora (ogrzewanie/chłodzenie) oraz ustawienie dowolnej histerezy (t.off – t.on).
Regulator umożliwia pracę z jednym czujnikiem, wówczas dwa kanały pracują w 
zależności od tego czujnika lub praca jako dwa niezależne termostaty bazujące na 
dwóch niezależnych czujnikach. 
Domyślnie pierwszy kanał reguluje temperaturę na pierwszym czujniku a drugi 
temperaturę na drugim czujniku. Oba kanały są domyślnie włączone po włączeniu 
zasilania,  Regulator posiada port RS485, który poprzez interfejs USB-RS485 
umożliwia sterowanie regulatorem z poziomu komputera oraz łączenie kilku 
regulatorów w sieć. Magistrala RS485 jest zabezpieczona diodami transil przed 
przepięciami. 

3. INSTALCJA I PODŁĄCZENIE
Poniżej znajduje się przykład podłączenia do pracy jako dwa niezależne termostaty:



Urządzenie do prawidłowej pracy wymaga odpowiedniego podłączenia. Docelowym 
miejscem montażu jest szyna TH35, jednak można umieścić regulator również na 
ścianie. Dobrą praktyką jest stosowanie zewnętrznych styczników, które zapobiegną 
zużyciu przekaźników wewnątrz regulatora, zwłaszcza jest to ważne, gdy mamy 
obciążenie bliskie maksymalnemu, jakie obsługuje regulator.

4.KONFIGURACJA
Aby regulator poprawnie funkcjonował wymaga odpowiedniego ustawienia, które 
należy przeprowadzić w odpowiedni sposób.
Na początku należy ustalić, jak chcemy aby pracował regulator, czy jako 2 termostaty 
niezależne czy jeden dwukanałowy.
Zaczynamy od zmiany funkcjonalności (jeżeli jest konieczna).

4.A Zmiana funkcjonalności wyjść:
Trzymamy przycisk MENU, aż pojawi się napis „set” po puszczeniu wybieramy tryb 
pracy wyjść od 1-2. Krótkie wciśnięcie pokazuje tylko, w jakim trybie pracuje 
regulator.
Tryb 1 – Jeden termostat dwukanałowy
Tryb 2 – Dwa termostaty jednokanałowe

4.B Zmiana nastaw pierwszego kanału
Zmiana nastaw jest możliwa poprzez przytrzymanie przycisku PLUS, aż do 
pojawienia się napisu „set”. Następnie kolejno ustawiamy temperaturę włączenia 
(gdy na czerwonym wyświetlaczu jest napisane „t.on”) po chwili bezczynności 
zmienia się na temperaturę wyłączenia, wtedy na czerwonym wyświetlaczu jest napis 
„t.off”, po kilku sekundach bezczynności regulator zapisuje ustawienia i przechodzi 
do normalnego trybu pracy z zadanymi nastawami. Długie wciśnięcie przycisku 
PLUS,  aż do pojawienia się napisów ON  OFF wyłącza lub włącza dany kanał. 

4.C Zmiana nastaw drugiego kanału
Zmiana drugiego kanału odbywa się analogicznie do pierwszego tylko do wejścia w 
tryb programowania poprzez przytrzymanie przycisku MINUS.

UWAGA!!!
Krótkie wciśniecie przycisku PLUS powoduje wyświetlanie zadanej i aktualnej 
temperatury pierwszego kanału, zaś krótkie wciśnięcie przycisku MINUS powoduje 
wyświetlenie zadanej i aktualnej drugiego kanału, gdy pracuje jako dwa termostaty, 
jeżeli pracuje jako jeden termostat dwukanałowy to na pierwszym wyświetlaczu 
zawsze będzie aktualna temperatura pierwszego czujnika.



UWAGA!!!
Aby regulator pracował w trybie ogrzewania wartość wyłączenia musi być 
wyższa niż wartość włączenia.

Aby regulator pracował w trybie chłodzenia wartość wyłączenia musi być niższa 
od wartości włączenia.

4.D Przywracanie ustawień domyślnych
Aby przywrócić ustawienia domyślne należy trzymać przycisk MINUS przy 
włączaniu regulatora, aż na wyświetlaczu czerwonym pojawi się „def”

4.E Zmiana adresu MODBUS
Zmiana adresu w sieci Modbus jest możliwa, gdy regulator się uruchamia, a na 
wyświetlaczu czerwonym jest napis „Adr”

4.F Mapa pamięci rejestrów MODBUS

Adres DEC Adres HEX Nazwa Typ 
rejestru

Wartość 
fabryczna

Wartości DEC

Rejestry typu Holding (0x03,0x06)

0 0x00 Ch1 Temp on R/W 260 -200...800

1 0x01 Ch1 Temp off R/W 270 -200...800

2 0x02 Ch2 Temp on R/W 230 -200...800

3 0x03 Ch2 Temp off R/W 240 -200...800

Rejestry typu Input (0x04)

0 0x00 Nazwa ASCII R TE

1 0x01 Nazwa ASCII R 2

2 0x02 Temperatura R



UWAGA!!!.
Zmiany rejestrów Holding należy wprowadzać pojedynczo i wprowadzać je 
przez komendę 
WRITE SIGNLE REGISTER 0x06.
UWAGA !!!
Wszystkie wartości odczytywane i zapisywane muszą mieć format 16bitowy. 
Wartość temperatury należy podzielić przez 10, aby uzyskać wartość z 
dokładnością do 0,1 stopnia.

5. DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania  230V AC 50Hz

Pobór mocy (sam sterownik)  1,5 VA

Obciążenie kanału grzałki  1,5kW(1kanał), 600W (2 kanał)

Temperatura pracy czujnika od -40 do 80 °C 

Typ czujnika DS18B20 z zasilaniem 5V DC

Długość przewodu czujników 1m bez ekranu, do 3m z ekranem, 
powyżej konieczny repeater ONE WIRE

Temperatura pracy czujnika od -40 do 80 °C 

Rozdzielczość pomiaru temperatury 0,1°C 

Dokładność pomiaru temperatury ± 0,5 °C 

Wymiary 3 moduł na szynie TH35 

6. INFORMACJE SERWISOWE
UWAGA!!!

Jeżeli sterownik wyświetla w miejscu temperatury 0,0 st oznacza to uszkodzenie 
czujnika.

UWAGA!!!
REPEATER ONE WIRE NALEŻY PODŁĄCZYĆ WEJŚCIEM DO 

STEROWNIKA A WYJŚCIEM DO CZUJNIKA. MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ 
PRZEWODU CZUJNIKA BEZ WZMACNIACZA WYNOSI 3 METRY.



7. WARUNKI GWARANCJI

Firma EL-CAR Elektronika udziela 24 miesięcznej gwarancji na regulator 
temperatury i wilgotności TE-02 v1. Gwarancja nie pokrywa uszkodzeń powstałych z 
powodu niewłaściwego użytkowania, zużycia lub nieautoryzowanych zmian.
 Jeżeli produkt nie działa zgodnie z instrukcją, będzie naprawiony lub wymieniony w 
ciągu 14 dni roboczych na pełnosprawny pod warunkiem dostarczenia urządzenia do 
firmy EL-CAR Elektronika z opłaconym transportem i ubezpieczeniem. 
Firma EL-CAR Elektronika nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe z 
niewłaściwego użytkowania produktu lub na skutek wypadków losowych jak np: 
wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar itp. 
Firma EL-CAR Elektronika może w szczególnych przypadkach cofnąć wszystkie 
gwarancje, w sytuacji stwierdzenia braku przestrzegania instrukcji obsługi i nie 
akceptowania warunków gwarancji przez użytkownika. 
Gwarancja obowiązuje TYLKO na terenie Polski.

Symbol CE na urządzeniu oznacza zgodność urządzenia z 
dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej EMC 
2004/108/WE (Electromagnetic Compatibility Directive).

Znak ten na urządzeniu informuje o zakazie umieszczania zużytego 
urządzenia łącznie z innymi odpadami. Sprzęt  należy przekazać do 
wyznaczonych punktów zajmujących się utylizacją. (Zgodnie z 
Ustawą o zużytym sprzęcie elektronicznym z dnia 29 lipca 2005) 


