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Teploměr  TS-3
 Digitální regulátor teploty TS-3 je velice jednoduše a přesně nastavitelný pomocí tlačítek po 1°C, indikace 
sepnutí relé pomocí LED.

Charakteristika 
TS-3 umožňuje přesné nastavení spínací teploty po 1°C se zobrazením na třímístném dobře viditelném displeji. 

Popis displeje 
V normální stavu displej zobrazuje měřenou teplotu . Zobrazuje-li teplotu nastavenou, rozsvítí se za poslední číslicí 
desetinná tečka. 
Na displeji se také zobrazují stavy regulátoru: 
 „Hi"  teplota čidla přesáhla maximální teplotu, kterou je regulátor schopen měřit nebo je čidlo odpojeno 
 „Lo" teplota čidla klesla pod maximální teplotu, kterou je regulátor schopen měřit nebo je čidlo zkratováno 
 „Err."  chyba měření regulátoru (zobrazuje se též po připojení napájení k regulátoru) 
 „OFF"  manuálně vypnuto, viz. dále 
 „ON"  manuálně zapnuto, viz. dále 
 „8.8.8."  test zobrazení, viz. dále 

Svítí-li zelená LED dioda umístěná pod displejem, je relé sepnuto. 
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Technická data  
Provozní napětí:  230 V AC 
Odebíraný výkon:  max. 3 VA 
Kontakt relé:  16A / 400V AC (krátkodobě max. 32A)
Teplotní rozsah:  -50°C … +125°C ] 
Přesnost:   ± 0,5 °C v rozsahu –10°C až +85°C 
   ±1,5 °C v rozsahu –50°C až +125°C
Hystereze:  +1 °C až +20 °C  
Popis měření:   digitální teplotní čidlo DALLAS DS18B20
Metoda měření:  medián z 21 vzorků 
Interval vyhodnocení:  1 sekunda 
Krytí:   IP 20

2Svorkovnice:  0,5 - 2,5 mm  
Uchycení:  DIN lišta

O OProvozní teplota: - 25 C až 55 C
Provozní doba:  nepřetržitá

Funkce tlačítek 
Tlačítka „   " a „    " slouží k nastavení požadované spínací teploty. Pokud displej zobrazuje měřenou teplotu, 
dojde automaticky k přepnutí na nastavenou (spínací) teplotu. 
Tlačítko „Měřená - Nastavená" slouží k přepínání zobrazení teplot a hystereze – nastavená a měřená. Svítí-li za 
poslední číslicí desetinná tečka, zobrazuje displej nastavenou teplotu. Svítí-li na prvním místě písmeno „H“, jedná 
se o hodnotu hystereze. 
Po uplynutí 3 sekund po přepnutí zobrazení na nastavenou teplotu dojde k automatickému přepnutí na měřenou 
hodnotu. 
      Tlačítko „On - Off - Test" slouží k ručnímu ovládání spínacího 
       relé a k testování displeje. Opakovaným stiskem tlačítka  
      dochází k přepínání stavů: 
      - „OFF"  relé není sepnuto, regulátor je vypnut 
      - „ON"  relé je sepnuto, regulátor je stále zapnut displeje, relé 
        je sepnuto. Po 1 sekundě dojde k přepnutí do normálního 
        provozního stavu. 
      Pozn.: nachází-li se regulátor v poloze „OFF" nebo „ON", 
      přepne se po odpojení napájení do normálního stavu. 
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