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1. Identyfikacja urządzenia 
a od dołu urządzenia. Rodzaj podłączonego zasilania 

 

Tabliczka informacyjna jest umieszczon
musi odpowiadać specyfikacji umieszczonej na tabliczce. 
 
 
 

701060 
 (1) Typ podstawowy 

 M JUMO ecoTRON

 
 

 
Wejście pomiarowe 
Ustawienia fabryczne 
Konfiguracja użytkown

0 Pt 100 2-przewodowy 
005  Pt 1000 2-przewodowy 

 
888

 

 
999 

606  KTY2X-6 

 
05 
18 
20  

 (3 Zasilanie 
AC 230V +
AC 115V +10/-15%, 48...63 Hz 
DC 24V +15/-15% 
DC 12V +15/-15% 

 (2) 

ika 

03  

 
02

) 
10/-15%, 48...63 Hz 

  Ustawienia fabryczne 
   

posażenie seryjne: 
ontażowa, 1 instrukcja obsługi 70.1060 

 Wszystkie wymagane ustawienia zostały opisane w tej instrukcji. 

cę. 

a należy przeczytać instrukcję 

 

Wy
1 uszczelnienie, 1 ramka m
 �����������������

�����������������
�����������������  Gdyby pomimo tego występowały problemy przy instalacji nie 

należy podejmować żadnych niedozwolonych napraw ze względu na 
możliwość utraty gwarancji.  
Prosimy poinformować dostaw
 

rzed uruchomieniem wskaźnikP
obsługi. Powinna się ona znajdować w miejscu dostępnym dla 
wszystkich użytkowników. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi 
mające wpływ na jakość niniejszej instrukcji. 
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2. Montaż 

 
 
∗ Zdejmij ramkę montażową z urządzenia 

cy i upewnij się, że uszczelnienie jest poprawnie 

∗ ę montażową na obudowę z tyłu i przesuwaj dopóki zatrzaski nie zaczepią się 

 
. Podłączenia elektryczne 

.1. Uwagi instalacyjne 

∗ Przy doborze przewodów, przy instalacji i podłączeniu elektrycznym urządzenia 

∗ personel 
rzepisom 

∗ iejscach zagrożonych wybuchem 
 (wartość 

∗  zestyków 

∗ ależy podłączać żadnych innych odbiorników 

∗ Włóż urządzenie z przodu w wykrój tabli
osadzone 
Włóż ramk
u góry i u dołu 

3
 
3
 

należy stosować się do przepisów obowiązujących w danym kraju 
Podłączenia mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowany 

∗ Kompatybilność elektromagnetyczna odpowiada standardom i p
wymienionym w „Danych Technicznych” 
Urządzenie nie nadaje się do instalacji w m

∗ Niezależnie od wadliwej instalacji, niepoprawne ustawienia na termostacie
zadana, dane parametrów i poziom konfiguracji) mogą oddziaływać na właściwe 
działanie automatyki procesów lub prowadzić do uszkodzeń. Niezależnie od 
zastosowania termostatu należy zatem stosować dodatkowe urządzenia 
zabezpieczające, takie jak zawory bezpieczeństwa, wskaźniki/ograniczniki 
temperatury. Należy przestrzegać odpowiednich regulacji przepisów, wszelkie 
działania fachowe muszą być podejmowane przez wykwalifikowany personel. 
Niepoprawne stosowanie urządzenia może prowadzić do zakłóceń w pracy 
Aby w przypadku zwarcia w obwodzie obciążenia nie doszło do zespawania
przekaźników wyjściowych, musi być on zabezpieczony przed przekroczeniem 
wartości maksymalnej prądu 
Do zacisków urządzenia nie n
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∗ Wartość znamionowa zewnętrznego zabezpieczenia elektrycznego nie powinna 
przekraczać wartości 1A. Jeżeli podczas pracy istnieje groźba dotknięcia części 
przewodzących prąd, należy odłączyć urządzenie od sieci 

∗  
Zasilanie Wejście pomiarowe i zasilanie 

AC odporne na zwarcie oddzielone galwanicznie 

DC nieodporne na zwarcie nieoddzielone galwanicznie 

 
 
3.2. Schemat podłączeń 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Podłączenie 
elektryczne może być 
przeprowadzone tylko 
przez 
wykwalifikowany 
personel! 
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4. Uruchomienie urządzenia 
 
4.1. Wskaźniki i przyciski 
 

Wyświetlacz 
LCD 

3-cyfrowy, 9-segmentowy,  
wysokość 13mm, z symbolami 
jednostki temp., godz., min., 
sek., chłodzenia i grzania, 
czerwony 

LED K1 LED K1 zapala się, gdy 
przekaźnik jest zwarty, 
LED K1 gaśnie, gdy przekaźnik 
jest rozwarty. 

Przyciski 

����������
����������
���������� Start/Stop  
podczas grzania lub chłodzenia ����������
����������
���������� Programowanie ����������
����������

 Zwiększanie wartości 
Wybór statusu obsługi w 
poziomie konfiguracji ����������
����������

 Zmniejszanie wartości 
Wybór statusu obsługi w 
poziomie konfiguracji 
 

 
 
 
 
 

Wskazanie temperatury 

 
  

 
* Po podłączeniu zasilania wszystkie segmenty zapalają się dwa dla przetestowania (test 
segmentów) 
 
Gdy wszystko jest podłączone poprawnie, wyświetlana jest obecna temperatura. Jeśli pojawi 
się komunikat alarmowy, patrz Rozdział 7 „Komunikaty alarmowe”. Przekaźnik działa wg 
ustawionego typu sterownika, patrz Rozdział 4.2.”Ustawianie funkcji urządzenia”(poziom 
parametrów). 
 
 
 
4.2. Ustawianie funkcji urządzenia (poziom parametrów)  
 
Jeśli żaden przycisk nie zostanie wciśnięty przez 60 sekund urządzenie automatycznie 
przełącza się z powrotem na wyświetlanie temperatury, patrz „Opis obsługi” na początku 
instrukcji.  
 
Funkcje urządzenia i wartości są ustawione w poziomie parametrów. 
 
 
*  
 

 
Przytrzymaj przycisk     w ciągu 3 sekund, symbole           wyświetlane 
będą na przemian. 
 

���������������������������
���������� ���������������������������
����������
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* 
 
 

Aby uzyskać dostęp do poziomu parametrów ustaw kod 72 przy użyciu przycisków ���������
���������

 i 

����������
����������

. Im przycisk będzie dłużej wciśnięty tym szybciej będą zmieniać się 
wartości. 

 
* 

 
Potwierdź wprowadzenia przyciskiem  , nazwa parametru i wartość będą 

wyświetlane na przemian, np. 
���������������������������
��������������������������� 

* Ustaw wartość, w określonym zakresie, używając przycisków 

����������
����������
���������� i 

����������
����������
����������. 

 
* 

 
Potwierdź przyciskiem  . 

* Ustaw następny parametr, patrz „Opis obsługi” na początku instrukcji. 

�����������

����������
����������

�����������

 
 
Sterownik 

Parametr Opis Zakres wartości  
od...ustawienie 
fabryczne....do �������������

������������� Wartość zadana 
Temperatura zadana 

SP.L ... 0.0 ... SP.H 
���������������������
���������������������

      Histereza 

 

0.4 … 1.0 … 99.9 °C /°F 

��������������������
��������������������

 
 

Dolny zakres wartości zadanej 
Dolny zakres dla wyboru wartości zadanej. 
 

-350 ... –50 ... 999 °C /°F 

��������������������
�������������������� Górny zakres wartości zadanej 

Górny zakres dla wyboru wartości zadanej. 
-350 ... 500 ... 999 °C /°F 

 ������������������������������������������
��������������������� 

Typ sterownika  
                     

: Sterownik chłodzenia 
                  

: Sterownik grzania 
 

 ����������������������������
 

 ���������������������
��������������������� 

Opóźnienie włączenia po włączeniu zasilania 
Dla stopniowego włączania kilku rodzajów 
sprzętu. 

0 ... 60 min 
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 ��������������������
�������������������� 

Minimalny czas  
włączenia 

0 ...999 s 

 ���������������������
��������������������� 

Maksymalny 
czas włączenia 

Tutaj można ustawić 
minimalny czas dla każdego 
rodzaju sprzętu, dla przykładu 
musi zostać wyłączony lub 
włączony. Wartość ta zależy 
od używanego urządzenia 
chłodniczego lub grzejnego 
(patrz specyfikacja 
fabryczna). 
W przypadku błędu czujnika 
przekaźnik (ustawiony przez 
parametr S.Er) zadziała 
natychmiastowo. 

0 ... 999 s 

 
Timer 
 ���������������������
���������������������

         Czas rozmrażania/grzania 
                      Czas chłodzenia dla sterownika chłodzenia (Col),  

czas grzania dla sterownika grzania (Hot). 
 

 

��������������������
��������������������, 1 ... 999 min 
 
6 kropek oznacza brak 
limitu czasu. To jest 
pokazywane zamiast 
wartości „0”. 
Ustawienie fabryczne: ��������������������
��������������������

 

���������������������
��������������������� Powtarzalny cykl chłodzenia 

Tylko ustawionego dla sterownika chłodzenia (Col) 
0 ... 24 ... 999 h 

��������������������
��������������������

    Aktualnie pozostały czas działania 
                Np. dla operacji chłodzenia/grzania itp.  

 
 

999 h ... 2h, 
120 min ...2min, 
120 s ... 0s, 
z ustawieniem ��������������������
��������������������

 
t. i     nie może być 
edytowany 
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���������������������
��������������������� Odstęp czasu serwisowania 

Ustawiany jest tutaj okres czasu, po którym jednostka 
sprzętowa musi zostać serwisowana. Aktywności 
przekaźnika jest brany do rachunku (t-tysiac). 

0 ... 999h ...9,9t h 

��������������������
��������������������
�������������������� Licznik serwisowania dla podłączonej jednostki sprzętu 

Pokazuje jak dużo czasu upłynęło od ostatniego serwisu.  
Po dotarciu do wartości 

�������������
������������� generowany jest komunikat 

alarmowy. Jeśli licznik zostanie wyzerowany po obsłudze, 
komunikat alarmowy znika. 

0 ... 999h ... 9,9t h 

��������������������
��������������������

 Całkowity czas działania 
Aktywny czas działania przekaźnika dla utrzymania grzania 
lub chłodzenia. 

0 ... 999h ... 9,9t h 

���������������������
��������������������� Temperatura podczas chłodzenia  

�������
������� 

Początkowa temperatura chłodzenia: 0 
Aktualizowana temperatura: 1  

0, 1 

���������������������
���������������������
��������������������� Odpowiedź na włączenie 

 Sterownik 
chłodzenia 

Sterownik 
grzania 

0 Chłodzenie 
wył. 

Grzanie 
wył. 

1 Chłodzenie Grzanie  

0, 1 

��������������������
��������������������

 Włączenie przycisku start/stop 

����������
����������
���������� 

0: Wyłączony 
1: Załączony 

0, 1 

 
 

Komunikaty alarmowe ��������������������
��������������������
�������������������� Przekroczenie dolnego zakresu temperatury1 

Jeśli temperatura spadnie poniżej limitu podczas 
grzania lub chłodzenia komunikat alarmowy ������������
������������ jest wyświetlany, patrz Rozdział 7 
„Komunikaty alarmowe”. 

-350 ... –200 ... 999 °C /°F 

���������������������
���������������������
��������������������� Przekroczenie górnego zakresu temperatury1 

Jeśli temperatura wzrośnie powyżej limitu 
podczas grzania lub chłodzenia komunikat 
alarmowy 

������������
������������ jest wyświetlany, patrz Rozdział 

7 „Komunikaty alarmowe”. 

-350 ... 500 ... 999 °C /°F 

���������������������
���������������������
��������������������� Czas tłumienia komunikatu alarmowego1 

Komunikaty alarmowe 
������������

  i  
������������

  nie są 
wyświetlane dopóki ten czas nie minie. Jeśli 
komunikat trwa dłużej niż  

������������
������������ wtedy jest 

wyświetlany. 

0 ...60 min 
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1) Podczas chłodzenia  lub gdy grzanie jest wyłączone (symbol grzania zgaszony) monitorowanie 
komunikatów jest nieaktywne. ���������������������
��������������������� Odpowiedź na przekroczenie zakresu 

0: Przekaźnik natychmiast rozwarty 
1: Przekaźnik natychmiast zwarty 

0, 1 

 

Wejście �������������������
�������������������  Przetwornik  

Przetwornik podłączony 2-przewodowo 
Pt 100: P.1h 
Pt 1000: P.1t 
KTY2X-6: PtC ���������������������

���������������������
��������������������� Temperatura niezrównoważenia 

Temperatura niezrównoważenia wyrażona w °C 
lub °F 

-99,9 ... 0,0 ...99,9 °C /°F 

���������������������
���������������������

 Wejściowa kompensacja rezystancyjna 
Wartość ta jest używana do kompensacji 
rezystancji przewodu czujnika i zależy od 
długości przewodu. Dla optymalnego pomiaru 
temperatury, wartość rezystancji przewodu 
czujnika musi być tutaj wprowadzona. 
 

Jeśli całkowita rezystancja wejścia 
pomiarowego (rezystancja przetwornika + 
wartość wybrana w OF. R) przekracza 320 

W dla Pt100 lub 3200 W dla Pt1000/KTY2x-6: 
pomiar będzie błędny!! 
 

0,0 ... 0,0 ... 99,9 W 

���������������������
���������������������

 Jednostka 
Jednostka, w której wyświetlana jest temperatura 

 
Tylko mierzona wartość jest 
konwertowana odpowiednio podczas 

zamiany na °F. Pozostałe zmienne 
temperaturowe np. SP zachowują swoje 
wartości.  

°C lub °F 

�������������
������������� Stała czasowa filtru 

Do adaptacji cyfrowego filtra wejściowego (0,0 
sek. = Filtr wyłączony). Z sygnałem krokowym, 
63% zmian jest rejestrowanych po upłynięciu 
stałej czasowej filtra.  
Wartość pomiędzy 0,1 i 0,7 są interpretowane 
jako 0,8 (czas próbkowania). 
Gdy stała czasowa jest duża, występuje: 

- duże tłumienie sygnałów zakłócających 
- długa reakcja na zmiany, na wskaźniku 

wartości rzeczywistej 

0,0 ... 0,8... 99,9 s 

 Powrót do pierwszego parametru SP w poziomie parametrów przez przyciśnięcie 
przycisku  > 3 sek. 
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4.3. Przydzielanie uprawnień użytkowników (poziom konfiguracji) 
 
Ustawienia dla danego poziomu definiują uprawnienia użytkowników, które określają 
możliwość prezentacji parametru, edycji parametru, blokadę prezentacji parametru. 
 
 
*  
 

 
Przytrzymaj przycisk     w ciągu 3 sekund, symbole           wyświetlane 
będą na przemian. 
 

* 
 

Aby uzyskać dostęp do poziomu parametrów ustaw kod 82 przy użyciu przycisków ���������
���������

 i 
����������
����������

.  
 
* 

 
Potwierdź wprowadzenia przyciskiem  , nazwa parametru i wartość będą 

wyświetlane na przemian, np. 

���������������������������
���������������������������
��������������������������� 

* Użyj przycisków  

����������
����������

 i 

���������
���������

 do ustawienia uprawnień użytkowników  

���������������
���������������

, 

����������
����������

 i 
����������

 

���������������������������
����������
����������

���������������������������

����������
����������
����������

 
Uprawnienia użytkowników Wyświetlacz Ustawienia fabryczne 

Parametr może być edytowany w 
poziomie obsługi. 

����������������
����������������

 

������������
������������

 

Parametr pojawia się w poziomie 
obsługi. 

������������
������������ - 

Parametr nie pojawia się w 
poziomie obsługi. 

����������
 wszystkie pozostałe 

parametry 
 
 
* 

 
Potwierdź ustawienia przyciskiem 

* Ustaw następny parametr, patrz „Opis obsługi” na początku instrukcji. 

�����������
�����������
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5. Obsługa 
 

 
 
6. Dane techniczne 
 
Wejście pomiarowe 

Oznaczenie Zakres Dokładność Poza zakresem 

Pt 100 DIN/EN 60751 -200 ... 500 °C 0,1 % rozpoznawany 
Pt 1000 DIN/EN 60751 -200 ... 500 °C 0,1 % rozpoznawany 

KTY2X-6 -50 ... 150 °C 1 % rozpoznawany 
Błąd temperatury ≤ 100 ppm/°C zakresu 
Czas próbkowania 250ms, rozdzielczość > 14 Bit 

Filtr wejściowy Filtr cyfrowy 1-rzędu, stała czasowa ustawiana w zakresie 0...99,9s 
Kompensacja 
wejściowa1 

Ustawiana przez parametr  
wejściowa kompensacja rezystancyjna 

��������������
�������������� 

Temp. 
niezrównoważenia1 

Ustawiana przez parametr  
temperatura niezrównoważenia 

�������������
������������� 

Jednostka Temperatura jest wyświetlana w °C, może być zmieniona na °F 
1. Patrz Rozdział 4.2. „Ustawienie funkcji urządzenia (poziom parametrów)” 
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Wpływ środowiska 
Zakres temp. otoczenia 0...55°C, dla montowanych obok siebie: 0...40 °C 
Zakres temp. magazynowania -40 ... 70 °C 
Warunki klimatyczne < 75% wilgotności względnej, bez skraplania 
Pielęgnacja panelu przedniego Panel przedni może być czyszczony zwykłymi środkami 

czyszczącymi. Nie używaj rozpuszczalników takich jak 
skażony spirytus, benzyna lakowa, P1 lub ksylen. 

 
Wyjście 
Przekaźnik (zestyk przełączny) 150 000 łączeń dla AC 10A/250V 50 Hz 

800 000 łączeń dla AC 3A/250V 50 Hz 
 
Zasilanie 
Napięcie zasilania  AC 230V +10/-15%,  DC 24V +15/-15% 

AC 115V +10/-15%,  DC 12V +15/-15% 
Zużycie energii < 3VA 

 
Obudowa 
Rodzaj obudowy  Poliwęglan 
Montaż W wykroju tablicy z uszczelnieniem 
Pozycja podczas użytkowania  Dowolna 
Waga Ok. 160g 
Stopień ochrony Przód IP 65, tył IP20 
Stopień łatwopalności UL 94 VO 

 
Dane elektryczne 
Zabezpieczenie danych EEPROM 
Podłączenia Przez zacisk śrubowy, przekrój przewodu do 4 mm2 

(przewód pełny) oraz do 2,5 mm2 (przewód skręcany) 
Kompatybilność 
elektromagnetyczna 
- emisja zakłóceń 
- odporność na zakłócenia 

EN 61326 
 
Klasa B 
Do przemysłowych wymagań 

Warunki obsługi Urządzenie zaprojektowane do montażu na płaskiej tablicy 
Bezpieczeństwo elektryczne DIN EN 61010, część 1, klasa przepięciowa III, stopień 

zanieczyszczenia 2 
Dokładność timera 2,5 min/miesiąc, błąd temp. 10 ppm/10 °C 
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7. Komunikaty alarmowe 
 
Na wyświetlaczu mogą pokazywać się następujące komunikaty alarmowe: 
 
 

�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������

�������������������������������������������

Komunikat błędu Przyczyna Postępowanie  

 
 
 

Przekroczenie górnego 
zakresu wyświetlania. 
Mierzona wartość jest za duża 
i poza zakresem. 

 Przekroczenie dolnego 
zakresu wyświetlania. 
Mierzona wartość jest zbyt 
mała i poza zakresem. 
 
 
 
 

 

- Sprawdź czujnik i 
przewody czy nie są 
uszkodzone i czy nie 
ma zwarcia 

- Sprawdź czy czujnik 
jest dobrze ustawiony i 
podłączony 

  Patrz Rozdział 4. 
„Uruchomienie urządzenia” 

Te komunikaty     
pojawiają się tylko  
na wyświetlaczu     
temperatury. 

 
 Odstęp czasu serwisowania 

minął. Czas ustawiony na 
serwis urządzeń grzejnych lub 
chłodniczych minął. 

* Przeprowadź serwis 
* Wyzeruj manualnie 

�������������
�������������

 w 
poziomie parametrów 

* Patrz Roz. 4. „Uruchomienie 
urządzenia” 

 Czas opóźnienia włączenia po 
włączeniu zasilania minął.  
Z przekroczeniem zakresu 
wyświetlania opóźnienie 
włączenia staje się 
nieskuteczne 

* Anuluj opóźnienie włączenia 
przyciskami  

          
      +  

 Wartość spadła poniżej 
dolnego zakresu temperatury 

 Wartość wzrosła powyżej 
górnego zakresu temperatury 

* Zależy od typu wybranego 
sterownika, sprawdź czy 
urządzenie chłodnicze lub 
grzejne działają poprawnie. 

* Sprawdź czy przekaźnik 
działa poprawnie. 

Komunikat nie pokazuje się 
gdy temperatura wzrośnie 
powyżej lub zmaleje poniżej 
ograniczeń histerezy. 

����������

�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������

��������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������

��������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������� ����������

��������������������

���������������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������������

��������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������

 
 
 
 
 
 
 
 

 15 



JUMO Sp. z o.o. 
 
Adres: 
ul. Korfantego 28 
53-021 Wrocław 
POLSKA 
 
tel.  (0 prefix 71) 339 82 39 
fax. (0 prefix 71) 339 73 79 
 
Internet: www.jumo.com.pl 
E-mail:  biuro@jumo.com.pl  
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