
Instrukcja obsługi
Wersja oprogramowania F 1.1 SSR

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 uledz 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
Regulator temperatury i wilgotności przeznaczony jest do małych i średnich 
inkubatorów, w których konieczne jest zachowanie stabilnych warunków 
klimatycznych. 
Urządzenie składa się z dwóch modułów M-105 i REGZ-65, posiadających wszystkie 
niezbędne elementy potrzebne do pracy sterownika.
Do sterownika dołączony jest zintegrowany czujnik temperatury i wilgotności 
DHT22, charakteryzujący się bardzo dobrą dokładnością i rozdzielczością. 
Płyta czołowa zawiera dwa wyświetlacze (czerwony i żółty), pierwszy od góry 
wyświetla temperaturę oraz typy zmieniających parametrów, drugi zaś przedstawia 
wartość wilgotności oraz wartości zmienianych parametrów.
Pierwsza dioda (od lewej) sygnalizuje pracę kanału grzałki.
Druga dioda (od lewej) sygnalizuje pracę kanału nawilżacza.
Trzecia dioda (od lewej) sygnalizuje pracę kanału serwomechanizmu obracania jaj.
Urządzenie posiada czujnik temperatury w swoim wnętrzu, w przypadku osiągnięcia 
temperatury 80 stopni sterownik wyłączy elementy wykonawcze w celu schłodzenia 
się.

3. INSTALCJA I PODŁĄCZENIE
Urządzenie należy podłączyć zgodnie z poniższym schematem:



Urządzenie należy podłączyć zgodnie z poniższym schematem:Urządzenie do 
prawidłowej pracy wymaga odpowiedniego podłączenia. Docelowym miejscem 
montażu jest ściana lub inna powierzchnia płaska. Wskazane jest aby miejsce 
montażu było jak najchłodniejsze. 
Montaż w bardzo ciepłych miejsca może doprowadzić do zbyt częstego wchodzenia 
regulatora w tryb awaryjnego wyłączenia spowodowanego zbyt wysoką temperaturą. 
Przewody na schemacie oznaczone niebieskim kolorem (NEUTRALNY)są 
zmostkowane na płytce. Średnica otworu na przewody to 5,2mm. 

4. KONFIGURACJA

Pierwszy przycisk (GÓRNY) służy do zmiany nastaw związanych z utrzymaniem 
temperatury oraz do zmian wartości. Modyfikacja nastaw odbywa się poprzez 
przytrzymanie przycisku przez 5 sekund (aż do pojawienia się napisu SET na górnym 
wyświetlaczu) nastawy można zmieniać kolejno, gdy na pierwszym wyświetlaczu 
jest znak „t.oF” informuje on, że zmieniana jest wartość temperatury zadanej a 
następnie „his” oznacza ustawianie histerezy. Po chwili bezczynności zapisuje 
ustawienia i przechodzi do normalnego trybu pracy. Krótkie naciśnięcie przycisku 
spowoduje wyświetlenie wartości nastaw.

Środkowy przycisk(TIMER) służy do sprawdzania ustawień TIMERA i jego 
konfiguracji. 
Przytrzymanie przycisku ,aż do pojawienia się napisu „set”  umożliwi modyfikację 
czasu przerwy(w minutach) i czasu pracy(w sekundach).

Trzeci przycisk (DOLNY) działa analogicznie jak górny tylko modyfikowane są 
wartości nastaw wilgotności. 

Aby sprawdzić poprawność ustawionego czasu włączenia serwomechanizmu, należy 
przy włączaniu urządzenia, trzymać przycisk (GÓRNY), aż wyświetli się  napis 
(CAL), po puszczeniu nastąpi włączenie serwomechanizmu na zdefiniowany 
wcześniej czas. 

Przytrzymanie przycisku (Środkowego) (na wyświetlaczu pojawi się (- - - )) podczas 
włączania spowoduje przywrócenie wartości domyślnych.

Sterownik został wyposażony w możliwość korekcji zmierzonych wartości. Zmiana 
temperatury mierzonej i wilgotności odbywa się w następujący sposób:
Podczas włączania urządzenia należy trzymać przycisk dolny, aż pojawi się przycisk 
„CAL”, wtedy pojawi się aktualna temperatura (będzie migać na wyświetlaczu), w 



tym momencie można przyciskami PLUS i MINUS modyfikować temperaturę 
mierzoną. Po odczekaniu kilku sekund urządzenie automatycznie przechodzi do 
korekcji wilgotności i również po kolejnych kilku sekundach zostają zapisane 
wartości korekcyjne i przejście do normalnego trybu pracy.

Wszystkie ustawiane parametry są automatycznie zapisywane w nieulotnej pamięci 
eeprom, dzięki temu nie ma potrzeby ich ustawiania przy każdym włączeniu.

Sterownik został wyposażony w licznik czasu pracy pojawiający się przy włączeniu 
wyświetla ilość dni pracy. 

Sterownik został wyposażony w zabezpieczenie termiczne gdy temperatura 
przekroczy 39,5 stopnia następuje wymuszenie wyłączenia wyjścia grzałki oraz 
włączenie alarmu akustycznego. Wyłączenie alarmu odbywa się poprzez 
przyciśnięcie przycisku środkowego. Gdy temperatura spadnie regulator wraca do 
normalnej pracy.

Urządzenie mierzy temperaturę wewnątrz urządzenia i jeżeli ta przekroczy 80 stopni 
sterownik wyłączy awaryjnie wyjścia w celi schłodzenia i tym samym włączy się 
alarm. 
Włączenie tego alarmu świadczy o przeciążeniu wyjść sterownika lub problemach z 
zasilaniem. W przypadku pracy przy obciążeniach granicznych należy zastosować 
zewnętrzny przekaźnik lub stycznik.

5. DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania  230V AC 50Hz

Pobór mocy (sam sterownik)  1,5 VA

Obciążenie kanału grzałki i nawilżacza  Do 200VA/kanał

Temperatura pracy czujnika od -40 do 80 °C 

Rozdzielczość pomiaru temperatury 0,1°C 

Dokładność pomiaru temperatury ± 0,5 °C 

Wilgotność pracy czujnika 0 – 100 % RH

Rozdzielczość pomiaru wilgotności  0,1 % RH

Dokładność pomiaru wilgotności ±2 % RH

Wymiary 80x82x55mm



6. INFORMACJE SERWISOWE
UWAGA!!!

Napis ER.1 Sygnalizuje uszkodzenie czujnika DHT22, należy go niezwłocznie 
wymienić na nowy.

UWAGA!!!
Czujnik DHT 22 należy chronić przed bezpośrednim działaniem wody.
Nie należy umieszczać czujnika blisko elementów grzejnych i nawilżających, ponieważ 
spowoduje to nierównomierny rozkład temperatur oraz wilgotności.
Okresowe przygasanie wyświetlacza jest normalnym zachowaniem!

7. WARUNKI GWARANCJI

Firma EL-CAR Elektronika udziela 24 miesięcznej gwarancji na regulator 
temperatury i wilgotności ZS-02 SSR. 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) 


