
W1209 on väga soodne, samas äärmiselt funktsionaalne termostaat-kontroller. 
Käesoleva mooduliga (HCTHER0006) saate kontrollida enamikku elektriseadmete 
tüüpe, tänu temperatuuri jälgimiseks kasutatavale väga täpsele NTC 
temperatuuriandurile. Kuigi moodulisse on sisse ehitatud mikrokontroller, ei ole selle 
kasutamiseks vajalikud teadmised programmeerimisalalt. Lülititega on võimalik 
määrata erinevaid parameetreid, sealhulgas sees/väljas käivitustemperatuure. 
Seadme relee võimaldab kasutada maksimaalselt kuni 240V AC / 5A  või 14V DC / 
10A. Hetketemperatuur kuvatakse ekraanile ning relee hetkeoleku indikaatoriks on 
paneeli LED.  

Märkus: seadmel on sisemälu, salvestatud seaded ei kustu voolukatkestuse korral.  
 
 

 
 
 

 
 

Temperatuuri kontrollvahemik: -50 ~ 110C  

Resolutsioon -9.9 ... 99.9: 0.1 C           
Resolutsioon teistel temperatuuridel: 1 C 
Mõõtetäpsus: 0.1 C 
Kontrolltäpsus: 0.1 C            
Värskenduskiirus: 0.5 sekundit   
Sisendvool (DC): 12V 
Mõõtesisendid: NTC (10K 0.5%)             
Veekindel andur: 0.5M 
Väljund: 1 kanal releeväljund, võimsus: 10A 

Temperatuuri kontroll-lüliti 
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Voolutarbimine 

Jõudevooluahel: <=35mA            
Vool: <=65mA 

Töökeskkond 

Temperatuur: -10 ~ 60 C 
Õhuniiskus: 20-85% 

Mõõdud 

48mm x 40mm x 14mm 

Seadete menüü 

Vajutage menüü avamiseks pikalt SET  nuppu. 
 
Kood Kirjeldus   Vahemik  Vaikimisi määratud väärtus           
P0  Soojus     C/H   C 
P1 Temperatuurimuutus 0.1-15  2 
P2  Ülemine limiit   110   110 
P3  Alumine limiit   -50   -50 
P4  Korrektsioon   -7.0 ~ 7.0  0 
P5  Paus enne algust             0-10 min           0 
P6  Kõrge temperatuuri alarm 0-110  OFF 

 
Kõikide väärtuste algseadistamiseks vajutage pikalt  +-  

 
 

Hetke temperatuuri kuvamine: 

Termostaat kuvab hetketemperatuuri ◦C. Kui avatud on mõni muu reziim ja seda ei 
kasutata ca 5 sekundi jooksul, kuvab seade taas temperatuuri.  

Trigertemperatuuri määramine: 

Trigertemperatuuri määramiseks vajutage 'SET' nuppu. Ekraanikuva kuvatakse 
vilkuvana. Määrake nüüd trigertemperatuur sammuga 0.1 kraadi korraga (◦C), 
vajutades '+' ja '-' nuppe. Kui ühtegi nuppu ei vajutata ca 2 sekundi jooksul, 
trigertemperatuur salvestatakse ning seade kuvab taas hetketemperatuuri.  

Parameetrite määramine: 

Parameetrite määramiseks vajutage esmalt pikalt (5 sekundit) 'SET' nuppu. Ekraanile 
kuvatakse nüüd esimene parameeter, 'P0'.   
Vajutage parameetrite (P0 – P6) vahel liikumiseks '+' või '-' nuppe. Soovitud 
parameetri muutmiseks vajutage selle ekraanil kuvamise ajal 'SET' nuppu, seejärel 
määrake soovitud parameeter vajutades '+' ja   '-' nuppe.  
Kui parameeter on määratud, vajutage muutmisvalikust väljumiseks Set nuppu. Kui 
ühtegi nuppu ei vajutata ca 5 sekundi jooksul, väljub seade parameetrite reziimist ning 
kuvab hetketemperatuuri.  

Jahutamise või soojendamise parameetri P0 määramine: 

Parameetril P0 on kaks seadet, C ja H. Valikuga C (määratud vaikimisi), edastab relee 
energiat kui temperatuur on saavutatud. Kasutage seda valikut ühendamisel 
õhukonditsioneeriga. Kui valik on määratud H, katkestab relee energia edastamise kui 
temperatuur on saavutatud. Kasutage seda võimalust ühendamisel 
soojendusseadmega.  



Hüstereesiparameetri P1 määramine: 

Seade määrab kui suur temperatuurimuutus peab toimuma enne kui relee olekut 
muudab. Näiteks kui määratud on vaikimisi 2◦C ning trigertemperatuuriks on määratud 
25◦C, siis relee ei katkesta energia andmist enne kui temperatuur langeb alla 23◦C. 
Seade aitab termostaadil vältida pidevalt käivitumist kui temperatuur kõigub määratud 
temperatuuri lähedases vahemikus.   

Ülemise limiidi parameetri P2 määramine: 

Parameeter limiteerib maksimaalse võimaliku määratava trigertemperatuuri. Seda 
saab kasutada ohutusabinõuna kogemata liiga kõrge trigeritemperatuuri määramise 
vastu.  

Alumise limiidi parameetri P3 määramine: 

Parameeter limiteerib minimaalse võimaliku määratava trigeritemperatuuri. Seda 
saab kasutada ohutusabinõuna kogemata liiga madala trigeritemperatuuri 
määramise vastu.  

Temperatuuri korrektsiooniparameetri P4 määramine: 

Selle parameetriga saab määrata vajaliku väikese korrektsiooni juhul kui kuvatav 
temperatuur on tegelikust temperatuurist veidi erinev (näiteks kui temperatuuriandur 
on pika kaabliühendusega).  

Trigeri alguspausi parameetri P5 määramine: 

Parameeter võimaldab releelülituse algusele määrata ooteaja peale seda kui 
trigertemperatuur on saavutatud. Parameetri saab määrata suurenevana ühe minuti 
kaupa, kuni kümneks minutiks.  

Kõrge temperatuuri alarmi parameetri P6 määramine: 

Parameetri määramisel lülitub relee välja kui temperatuur saavutab määratud taseme. 
Ekraanile kuvatakse alarmiindikaatorina '---'. Relee ei taaskäivitu enne kui 
temperatuur langeb taas allapoole määratud väärtust. Vaikimisi on see seade välja 
lülitatud.  


