
 
 
 

 
 
 
UT-1 
Uniwersalny regulator temperatury 
 
Rodzaje pracy chłodzenie lub grzanie. 
Zakres regulacji    -50 - +110ºC 
Dokładność prezentacji temperatury 0,1º - w zakresie od -9,9º do 99,9º,  
  1º - w pozostałym zakresie 
Dokładność mierzonej temperatury: 0,1º 
Dokładność ustawiania temperatury 0,1º 
Dokładność ustawienia histerezy 0,1º 
Częstotliwość odświeżania pomiaru 0.5sekundy 
Histereza   regulowana 0,1 - 30 stopni 
Pozostałe funkcje   alarm przekroczenia temperatury 
     kalibracja pomiaru 
     limit ustawień temperatury 

opóźnienie załączenia 
Wskaźnik LED   3 cyfrowy wyświetlacz LED czerwony - wyświetlanie  

parametrów pracy 
     Dioda LED czerwona - wizualizacja stanu załączenia  
Czujnik temperatury  Termistor NTC 10kΩ 0,5% 
Temperatura otoczenia  -10°C - +55°C 
Wilgotność   20 - 85% (bez kondensacji) 
Sposób montażu   Znormalizowana szyna TH-35 (DIN46277) 
Szerokość zabudowy   3 moduły 
 
Zasilanie 
Znamionowe napięcie zasilania 230V AC / 50Hz  (12V AC/DC na życzenie) 
Znamionowy pobór mocy  1,5 VA 
Rodzaj pracy   ciągły 
 
Dane styków roboczych 
Ilość i rodzaj styków roboczych 1 x NO/ NC, bezpotencjałowy 
Maksymalne obciążenie  rezystancyjne 10A/ 250V AC 
     Indukcyjne 4A/ 250V AC 
 

 
Producent: 
Marek Marcinek   Jezierzyce Kościelne ul.Leszczyńska 53  64-117 Krzycko Małe            tel: 604-738-068 
www.71signature.com.pl                                                                                         venedian@poczta.wp.pl 



 
 
 

 
 
 
UT-1 
Uniwersalny regulator temperatury 
 
Instrukcja instalacji i obsługi:  
 
Instalacja: 
Urządzenie przeznaczone jest do zamontowania na znormalizowanej szynie TH-35.  
Montaż należy wykonać w miejscu suchym nie narażonym na działanie czynników atmosferycznych z 
dala od źródeł wysokiej temperatury.  
Napięcie zasilania oraz obwód sterowany należy podłączyć zgodnie z opisem na urządzeniu.  
Poniższy rysunek poglądowy przedstawia przykładowy sposób podłączenia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obsługa menu regulatora temperatury:  
Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawi się aktualnie mierzona temperatura. Jeżeli 
czujnik nie jest podłączony na wyświetlaczu pojawi się symbol „888”).  
Kontrolka LED sygnalizuje załączenie przekaźnika. 
Jednorazowe wciśnięcie przycisku SET powoduje przejście do funkcji nastawiania temperatury. 
Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku SET przez 5 sekund powoduje przejście do ustawień parametrów 
P0 do P8. 
Przyciski „+” i „-„służą do wyboru parametru oraz do zmiany parametrów danej funkcji. 
Przycisk SET zatwierdza wybór oraz ustawienia. 
Zatwierdzenie nastaw następuje po 10 sekundowym podtrzymaniu wciśniętego przycisku SET. 
 
Ustawianie temperatury: 
Ustawienie temperatury zadanej: Wcisnąć przycisk SET. Wskazanie wyświetlacza zacznie migać. 
Przyciskami „+” oraz „-" należy ustawić wymaganą temperaturę.  
Zatwierdzenie nastaw następuje po ponownym wciśnięciu przycisku SET. 
 
Ustawianie parametrów: 
Obsługa menu parametrów: Aby uruchomić menu parametrów należy wcisnąć i trzymać przez 5 sekund 
przycisk SET. Na wyświetlaczu pojawi się symbol parametru P0. 
Przyciskami „+” i „-„ można wybrać wymagany parametr z grupy od P0 do P8. 
Wciśnięcie przycisku SET spowoduje przejście do ustawień wybranego parametru. 
 
P0 - Tryb pracy: Wybrać P0 i wcisnąć przycisk SET. Przyciskami  „+” i „-„  wybrać odpowiedni tryb pracy 
"C" - chłodzenie lub "H" - grzanie. 
Zatwierdzić wybór przyciskiem SET.  
 
P1 - Histereza: Wybrać P1 i wcisnąć przycisk SET. Przyciskami  „+” i „-„  ustawić wielkość histerezy w 
stopniach Celsjusza. Uwaga - histereza jest parametrem określającym bezwładność temperaturową 
termostatu. Mniejsza histereza wpływa na większą dokładność utrzymywanej temperatury ale wiąże się z 
częstszym załączaniem grzejnika/chłodziarki dlatego wartość histerezy należy zoptymalizować 
indywidualnie na podstawie obserwacji działania termostatu oraz wydajności podłączonego 
grzejnika/chłodziarki.  
Zatwierdzić wybór przyciskiem SET. 



 
 
 
 
 
 
 
 
P2 - Limit ustawiania górnej temperatury: Wybrać P2 i wcisnąć przycisk SET. Przyciskami  „+” i „-„  
ustalić maksymalną temperaturę jaką będzie można ustawić. Maksymalne ustawienie górnego limitu 
temperatury wynosi 110ºC. 
Zatwierdzić wybór przyciskiem SET. 
 
P3 - Limit ustawiania dolnej temperatury: Wybrać P3 i wcisnąć przycisk SET. Przyciskami  „+” i „-„  ustalić 
maksymalną temperaturę jaką będzie można ustawić. Maksymalne ustawienie górnego limitu 
temperatury wynosi -50ºC. 
Zatwierdzić wybór przyciskiem SET. 
 
P4 - Kalibracja pomiaru temperatury: W celu skalibrowania pomiaru temperatury przez termostat należy 
posłużyć się termometrem wzorcowym umieszczonym w sąsiedztwie czujnika pomiarowego. Na 
podstawie obserwacji wyświetlacza termostatu oraz termometru należy ustalić różnicę wskazań. Na 
przykład termostat wskazuje temperaturę 25 stopni a termometr 26,5 stopnia - czyli termostat zaniża 
wskazania o 1,5 stopnia; należy wybrać P4 i wcisnąć przycisk SET. Przyciskami  „+” i „-„  ustawić +1,5 
stopnia.  
Zatwierdzić wybór przyciskiem SET. 
W celu dokładniejszej kalibracji warto przeprowadzić pomiary kilkakrotnie przy różnych temperaturach. 
Maksymalna korekta jaką można ustawić mieści się w przedziale -7 do +7 stopni. 
 
P5 - Opóźnienie załączenia przekaźnika: Wybrać P5 i wcisnąć przycisk SET. Przyciskami  „+” i „-„  
ustawić czas opóźnienia załączenia w stosunku do momentu wystąpienia ustawionej temperatury w 
przedziale od 0 do 600 sekund. 
Zatwierdzić wybór przyciskiem SET. 
 
P6 - Alarm przekroczenia temperatury: Wybrać P6 i wcisnąć przycisk SET. Przyciskami  „+” i „-„  włączyć 
"on" lub wyłączyć "off" alarm. Funkcja alarmu powoduje natychmiastowe rozłączenie grzania/chłodzenia 
po przekroczeniu temperatury alarmowej ustawionej w parametrze P7. Na wyświetlaczu pojawia się 
wtedy symbol  ---. 
Zatwierdzić wybór przyciskiem SET. 
 
P7 - Temperatura alarmowa: Wybrać P7 i wcisnąć przycisk SET. Przyciskami  „+” i „-„  ustawić 
wymaganą temperaturę alarmową. 
Zatwierdzić wybór przyciskiem SET. 
 
P8 - Przywrócenie ustawień fabrycznych: Wybrać P8 i wcisnąć przycisk SET. Przyciskami  „+” i „-„  
wybrać "H" i zatwierdzić wybór przyciskiem SET - ustawienia fabryczne zostały przywrócone. 
Wybranie "C" i zatwierdzenie przyciskiem SET spowoduje opuszczenie parametru bez przywracania 
ustawień fabrycznych. 
 
Opuszczenie menu parametrów następuje poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku SET przez około 
10 sekund lub samoczynnie jeśli przez ok 10 sekund nie zostanie wciśnięty żaden przycisk. 
 
Uwaga:  Wciśnięcie i przytrzymanie przez około 3 sekundy przycisku „+” lub  „-„  powoduje szybsze 
"przewijanie" ustawianych parametrów.   
 
Tabela parametrów: 
 

Parametr  Opis Zakres ustawie ń Ustawienia fabryczne  

P0 Tryb pracy C/H (chłodzenie/grzanie) C 

P1 Histereza 0,1 - 30 stopni 2 

P2 Limit ustawienia temp górnej -50 - +110 stopni 110 

P3 Limit ustawienia temp dolnej -50 - +110 stopni -50 

P4 Kalibracja pomiaru -7 - +7 stopni 0 

P5 Opóźnienie załączenia przekaźnika 0 - 600 sekund 0 

P6 Alarm przekroczenia temperatury on/off (załącz/wyłącz) off 

P7 Ustawienie temp alarmowej 0-110 stopni 50 

P8 Przywrócenie ustawień fabrycznych C/H (anuluj/przywróć) C 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gwarancja: 
Urządzenie jest objęte 24 miesięczną gwarancją producenta. Wszelkie ujawnione w tym okresie usterki 
powstałe bez winy klienta/ instalatora zostaną usunięte bezpłatnie w możliwie krótkim terminie nie 
przekraczającym 14 dni.  
Usterki powstałe na skutek udaru mechanicznego, zalania wodą, błędnej instalacji i niewłaściwej 
eksploatacji oraz zerwanie plomb – nie podlegają obsłudze gwarancyjnej i mogą być usunięte odpłatnie. 
 
W celu wykonania napraw urządzenie należy dostarczyć pod adres producenta: 
 

71signature Marek Marcinek 
Jezierzyce Kościelne 
ul. Leszczyńska 53 

64-117 Krzycko Małe 
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