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1. UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed pierwszym uruchomieniem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.
- Wszelkich podłączeń i zmiany należy dokonywać przy odłączonym napięciu 
zasilania oraz napięciu z inwertera.
- 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 zabezpieczenia. 
- Należy uchronić instalację przed wyładowaniami poprzez odłączenie regulatora w 
czasie burzy. 
- Wszelkie nieautoryzowane przeróbki, modyfikacje oraz próby napraw powodują 
utratę gwarancji. 



2. OPIS I WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU
Urządzenie służy do utrzymywania zadanej wartości temperatury destylatora poprzez 
sterowanie zaworem elektromagnetycznym zimnej wody. Urządzenie mierzy 
temperaturę i jeżeli przekroczy temperaturę zadaną, to uruchamia dopuszczanie wody 
trwające określony czas w sekundach, po czym odczekuje zdefiniowany czas przerwy 
i tak cyklicznie do momentu obniżenia temperatury poniżej progu histerezy.
Regulator został również wyposażony w zabezpieczenie przed zacięciem się zaworu, 
gdy zostanie wykryta woda przez elektrodę przepełnienia zostaje otwarty zawór 
awaryjny (upustowy), włącza się alarm akustyczny i wyłączenie zaworu 
dolewającego. 

Regulator jest również wyposażony w interfejs RS485 MODBUS, dzięki któremu 
będzie możliwość zdalnej kontroli z panela sterującego lub aplikacji na komputerze 
poprzez interfejs USB-RS485. 
Pierwszy wyświetlacz (czerwony) wyświetla zawsze aktualną temperaturę 
destylatora, pierwsza opcja menu(pomarańczowy wyświetlacz) wyświetla 
temperaturę zadaną destylatora,  druga wyświetla temperaturę alarmu, Trzecia opcja 
menu wyświetla poziom cieczy poprzez poziome kreseczki odpowiadające 
poziomowi wody. Przejście między opcjami menu odbywa się przez krótkie ście między opcjami menu odbywa się przez krótkie 
wciśnięcie przycisku MENU.wciśnięcie przycisku MENU.

3. INSTALCJA I PODŁĄCZENIE
Urządzenie do prawidłowej pracy wymaga odpowiedniego podłączenia. Docelowym 
miejscem montażu jest skrzynka natynkowa wyposażona w szyny TH35.

Masę pomiaru cieczy należy podłączyć do obudowy zbiornika, elektrodę 
pomiarową należy odizolować od zbiornika. 

UWAGA!!!
Wyjścia mogą służyć tylko i wyłącznie do sterowania przekaźnikami, te zaś 

dopiero bezpośrednio zaworami!!!



Regulator należy podłączyć jak na rysunku poniżej:

4.KONFIGURACJA

Konfiguracja polega na ustawieniu zadanej temperatury destylatora, histerezy tej 
temperatury, temperatury alarmu, oraz czasu otwarcia zaworu i czasu przerwy. 
Ustawianie zadanej odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku PLUS, aż do 
pojawienia się napisu „set”, po chwili pojawi się napis „ton” i będziemy mogli 
ustawić zadaną temperaturę. Zatwierdzenie ustawień odbywa się przez krótkie 
naciśnięcie przycisku MENU. Po ustawieniu zadanej temperatury mamy możliwość 
ustawienia histerezy (na górnym wyświetlaczu musi się wyświetlać „his”) po zmianie 



przyciskami PLUS i MINUS naciskamy MENU. W tym momencie sterownik 
przechodzi do normalnej pracy. 
Ustawienie czasu otwarcia i czasu przerwy poprzez przytrzymanie przycisku 
MENU, aż do pojawienia się napisu „set”, wtedy możemy już ustawić t.of czyli czas 
przerwy oraz „t.on” czyli czas otwarcia zaworu. Aby ustawienia się zapisały należy 
zatwierdzać przyciskiem MENU, w przeciwnym razie nie zostaną zapamiętane i 
sterownik przejdzie do normalnego trybu pracy.

Ustawienie temperatury alarmu, trzymamy przycisk MINUS, aż pojawi się napis 
„set”, wtedy mamy możliwość zmiany ustawienia temperatury alarmu (na 
czerwonym wyświetlaczu jest napis „Al.r” ).

Po wykryciu przekroczenia poziomu cieczy włączany jest alarm akustyczny oraz 
dodatkowe wyjście sterujące pompą lub zaworem awaryjnym.

Zmiana adresu w sieci MODBUS jest możliwa tylko z poziomu sterownika zaraz po 
włączeniu. Pojawia się wtedy napis „Adr” i możliwa jest zmiana adresu.

PRZYWRACNIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH
W razie problemów z ustawianiem należy przywrócić ustawienia fabryczne poprzez 
przytrzymanie przycisku MINUS przy włączeniu urządzenia. Wówczas na 
wyświetlaczu pojawią się „---”, co oznacza załadowanie ustawień fabrycznych.

UWAGA!!!
Nastawy zmienione zostają zapisane w nieulotnej pamięci i są nadal aktywne po 
ponownym uruchomieniu urządzenia.

Pojawienie się alarmu z napisem AL.1 oznacza przekroczenie 
temperatury alarmowej.

Pojawienie się alarmu z napisem AL.2 oznacza wykrycie cieczy i 
włączenie dodatkowego wyjścia sterującego zaworem lub pompą.

Pojawienie się alarmu z napisem AL.3 oznacza wykrycie cieczy lub 
zwarcie do masy i włączenie dodatkowego wyjścia sterującego pompą 
lub zaworem.



5. DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania  230V AC 50Hz

Moc pobierana przez regulator  1,5 VA

Temperatury pracy  0 – 100 stopni. (0,1). 

Maksymalna moc zaworów  Zależna od przekaźnika

Maksymalny prąd sterowania 
przekaźnikiem

 40mA

Napięcie sterowania przekaźnikiem  12V DC

Prąd pobierany przez buzzer  Max 70mA

Napięcie pracy buzzera 12V DC 

6. WARUNKI GWARANCJI

Firma EL-CAR Elektronika udziela 24 miesięcznej gwarancji na REGULATOR 
TEMPERATURY WTR-02. 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) 


