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Przedstawione w poniøszym artykule
modu≥owe przekaüniki nadzorcze
przeznaczone sπ do realizowania

nastÍpujπcych funkcji:
ï HRH-1, HRH-2 ñ kontrolujπ poziom cie-

czy w jednym lub dwÛch zbiornikach,
ï TER-3, TER-6, TER-7 ñ kontrolujπ po-

ziom zadanej temperatury.
Urzπdzenia przeznaczone sπ do moco-

wania na standardowej szynie montaøowej
TH35 oraz posiadajπ ≥atwo dostÍpne i pro-
ste pokrÍt≥o regulacyjne nastaw wartoúci
zadawanych. Odpowiedziπ przekaünikÛw
na przekroczenie wartoúci zadanych jest
zmiana po≥oøenia zestyku roboczego
(prze≥πcznego, niklowo ñ srebrnego) zgod-
nie z diagramem dzia≥ania. Styki robocze
cechuje wysoka obciπøalnoúÊ prπdowa
ñ 16 A dla charakteru obciπøenia AC1
wraz z moøliwoúciπ ich przeciπøenia prπ-
dem do 30 A w czasie krÛtszym niø 3 s.
Przystosowane sπ do prze≥πczeÒ zarÛwno

napiÍcia przemiennego, jak sta≥ego
250 V AC1 / 24 V DC. Wytrzyma≥oúÊ me-
chaniczna stykÛw wynosi 3 x 107 przesta-
wieÒ, a wytrzyma≥oúÊ elektryczna ñ 0,7 x
105 ≥πczeÒ. NapiÍcie zasilajπce przekaüni-
kÛw nadzorczych (zaciski A1 i A2) jest
jednoczeúnie napiÍciem pomiarowym. Za-
kres temperatury pracy wynosi od -25oC
do +55oC, a zaleønoúÊ dok≥adnoúci (czaso-
wej) dzia≥ania przekaünikÛw od tempera-
tury jest mniejsza od 0,1% na 1oC. DziÍki
swoim w≥aúciwoúciom i parametrom prze-
kaüniki nadzorcze przeznaczone sπ do sto-
sowania:
ï w uk≥adach automatyki kontrolno ñ po-

miarowej (AKP),
ï w uk≥adach nadzoru silnikÛw i napÍdu

elektrycznego,
ï w uk≥adach nadzoru parametrÛw sieci

energetycznej,
ï w uk≥adach nadzoru wielkoúci nieelek-

trycznych (poziom cieczy, temperatura).

Funkcja okna

W prezentowanych aparatach dane za-
dawane sπ przy uøyciu potencjometru za
pomocπ tzw. nastawianej funkcji okna
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Przekaźniki nadzorcze
firmy ETI Polam
Roman Kłopocki

Przekaüniki nadzorcze to obecnie jedne z najwaøniejszych modu≥owych elementÛw automaty-
ki stosowanych w instalacjach elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym oraz przemys≥o-
wym. Ze wzglÍdu na realizowane funkcje aparaty te dzielπ siÍ na przekaüniki nadzorcze zarÛw-
no parametrÛw elektrycznych (wartoúÊ napiÍcia i prπdu), jak i nieelektrycznych (temperatura
i poziom cieczy). W drugiej czÍúci artyku≥u zaprezentowano aparaty tego typu firmy Eti Polam
przeznaczone do kontrolowania wielkoúci nieelektrycznych ñ poziomu cieczy i temperatury.

Rys. 1. Przekaünik nadzorczy poziomu p≥ynu
HRH-1

Rys. 2. Panel przedni przekaünika nadzorczego poziomu p≥ynu HRH-1

Rys. 3. Nadzorowanie poziomu w jednym zbiorniku



wraz z konstrukcyjnie wbudowanπ funkcjπ histerezy. Funkcja
okna polega na tym, øe na przekaüniku nastawia siÍ prÛg dolny
i gÛrny wielkoúci nadzorowanej (mierzonej). Jeøeli wartoúÊ nad-
zorowana wnika do wewnπtrz nastawionego zakresu (okna), sty-
ki wyjúciowe przekaünika zostajπ przestawione. W przypadku,
kiedy wartoúÊ mierzona przekroczy nastawionπ wartoúÊ maksy-
malnπ, lub opadnie poniøej nastawionej wartoúci minimalnej, stan
ten jest sygnalizowany úwiecπcπ siÍ czerwonπ diodπ w przedniej
czÍúci przekaünika a styki wyjúciowe powracajπ (przestawiajπ siÍ)
do stanu poprzedniego. Pozwala to wykorzystaÊ styki do za≥πcza-
nia ewentualnej sygnalizacji przekroczenia nastawionych warto-
úci lub urzπdzenia korygujπcego przekroczone poziomy. Kiedy
wartoúÊ mierzona powrÛci do zadanego zakresu, styki wyjúciowe
ponownie przestawiajπ siÍ i gaúnie czerwona dioda sygnalizacyjna. 

Funkcja histerezy (rys. 13) jest to bezw≥adnoúÊ czasowa, z ja-
kπ zostaje uruchomione przestawianie stykÛw wyjúciowych, kie-
dy wartoúÊ mierzona powrÛci do nastawionego zakresu. Znamio-
nowy poziom histerezy wynosi od 2 do 6% nastawionej wartoúci
min. lub max.
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Rys. 4. Nadzorowanie poziomu w dwÛch zbiornikach

Rys. 5. Panel przedni przekaünika nadzorczego poziomu p≥ynu HRH-2
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Przekaüniki nadzorcze
poziomu p≥ynu HRH-1, HRH-2 

Przekaüniki nadzorcze poziomu p≥ynu
HRH-1, HRH-2 (rys. 1) kontrolujπ poziom
cieczy przewodzπcych (np. woda, roztwo-
ry chemiczne, art. øywnoúciowe itp.)
w jednym lub dwÛch zbiornikach nie bÍdπ-
cych pod ciúnieniem. Poprzez sterowanie
pracπ pompy pozwalajπ utrzymaÊ zadane
poziomy. Poziom cieczy nadzorowany jest
odpowiednimi sondami (czujnikami) na
zasadzie pomiaru rezystancji cieczy po-
miÍdzy nimi. Jako napiÍcie pomiarowe,
wykorzystywane jest napiÍcie 5 V /50 Hz.
Przekaüniki HRH-1 posiadajπ podwÛjne
styki wyjúciowe (prze≥πczne) (rys. 2)
i w zaleønoúci od ustawienia mikroprze-
≥πcznikÛw DIP na przedniej czÍúci ich obu-
dowy umoøliwiajπ kontrolowanie dwÛch
niezaleønych poziomÛw cieczy w dwÛch
rÛønych zbiornikach (np. studniach, base-
nach, cysternach) lub kontrolowanie
dwÛch niezaleønych poziomÛw ze wspÛl-
nπ sondπ w jednym zbiorniku (rys. 3 i 4).

Natomiast przekaüniki HRH-2 (rys. 5.)
posiadajπ jeden styk wyjúciowy (15, 16,
18) i mogπ byÊ stosowane do kontrolowa-
nia dwÛch niezaleønych poziomÛw ze

wspÛlnπ sondπ, lub jednego poziomu
w jednym przewodzπcym zbiorniku (rys.
6) (np. cysternach, zbiornikach metalo-
wych). Przekaüniki sπ wyposaøone w moø-
liwoúÊ regulacji czu≥oúci (opÛünienia) dla
sond ñ H (poziom wysoki) i D (poziom ni-
ski) w zaleønoúci od rezystancji kontrolo-
wanej cieczy (rys. 7). Poprzez nastawianie
czu≥oúci (opÛünienia) dla konkretnych wa-
runkÛw nadzorowania poziomu moøna
wyeliminowaÊ niepoøπdane zak≥Ûcenia np.
b≥Ídne prze≥πczenia przekaünika spowodo-
wane zanieczyszczeniami sond (np. osady,
korozja itp.). Dla kaødej sondy istnieje
moøliwoúÊ ustawienia opÛünienia poten-
cjometrem w zakresie od 0,5 s do 10 s, a za
pomocπ mikroprze≥πcznika DIP ñ typu
opÛünienia (tA ñ przy za≥πczeniu stykÛw
wyjúciowych lub tB ñ przy wy≥πczeniu sty-
kÛw wyjúciowych). Sondy pomiarowe wy-
konane z nierdzewnego stopu metali posia-
dajπ przewody ≥πczπce giÍtkie (0,5 mm2)
o d≥ugoúciach od 10 do 40 metrÛw i stano-
wiπ wyposaøenie dodatkowe przekaüni-
kÛw HRH.

Przekaüniki nadzorcze 
temperatury TER-6, TER-3, TER-7

(termostaty)

Przekaüniki TER-6

Przekaüniki nadzorcze temperatury
TER-6 (rys. 8). sπ aparatami cyfro-

wymi, programowalnymi i przezna-
czone sπ do kontroli temperatury
w pomieszczeniach oraz w urzπ-
dzeniach wymagajπcych utrzyma-
nia sta≥ej temperatury. Ich zna-
mionowe napiÍcie zasilajπce wy-
nosi AC 24 V ñ 240 V (50-60 Hz)
i DC 24 V. Posiadajπ dwa styki

wyjúciowe ñ przestawne pozwalajπce na
sterowanie dwoma urzπdzeniami grzew-
czymi lub ch≥odzπcymi w zaleønoúci od
ustawionej funkcji przekaünika oraz dwie
sondy pozwalajπce na pomiar temperatury

w dwÛch wybranych punktach-obiektach
(rys. 9). Zakres pomiaru temperatur wyno-
si od ñ40oC do +110oC, regulowana bez-
w≥adnoúÊ temperaturowa (histereza) od
0,5oC do 5oC, a regulowana zw≥oka czaso-
wa reakcji (opÛünienie) na zmiany tempe-
ratury od 0 do 60 s.

Wszystkie parametry pomiaru ñ funkcjÍ,
zakres temperatur, opÛünienie (czu≥oúÊ),
histerezÍ zadaje siÍ za pomocπ przyciskÛw
sterujπcych (rys. 9), a ich wartoúci liczbo-
we pokazywane sπ na czytelnym wyúwie-
tlaczu ciek≥okrystalicznym. Przekaünik
nadzorczy temperatury TER-6 moøe reali-
zowaÊ nastÍpujπce funkcje:
ï dwa niezaleøne termostaty (rys. 10)

ñ funkcja ma zastosowanie do kontroli
i regulacji temperatury w dwÛch oddziel-
nych systemach (pomieszczeniach)
w czasie ich ogrzewania i ch≥odzenia,

ï dwa zaleøne termostaty ñ funkcjÍ wyko-
rzystuje siÍ np. do kontroli i regulacji
temperatury w pomieszczeniach i jedno-
czeúnie kontrolowania temperatury grzej-
nika,

ï dwa termostaty rÛønicowe (rys. 11)
ñ funkcja realizuje kontrolÍ i regulacjÍ
temperatury w dwÛch oddzielnych syste-
mach (pomieszczeniach), a dzia≥anie ter-
mostatu jest uzaleønione tylko od rÛøni-
cy tych temperatur np. temperatura w po-
mieszczeniu uzaleøniona od temperatury
zewnÍtrznej,
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Rys. 6. Nadzorowanie poziomÛw w zbiornikach przez przekaünik HRH-2

Rys. 7. Diagram dzia≥ania przekaünika HRH-2
ñ nape≥nianie i oprÛønianie zbiornika

Rys. 8. Termostat TER-6 Rys. 9. Panel przedni ñ sterujπcy termostatu TER-6



ï termostat dwustanowy ñ funkcja ma zastosowanie do kontroli
i regulacji temperatury w dwÛch oddzielnych grzejnikach np.
wody ñ g≥Ûwnym i pomocniczym. Grzejnik pomocniczy zasta-
je za≥πczony, gdy mimo za≥πczonego grzejnika g≥Ûwnego tem-
peratura wody nadal spada poniøej zadanego poziomu,

ï termostat z funkcjπ ÑOKNOî ñ kontrola i regulacja temperatu-
ry w ustawianym zakresie T1min i T2max np. do podgrzewania
rynien przeciwko zamarzaniu,

ï termostat z funkcjπ ÑMartwa Strefaî ñ kontrola i regulacja tem-
peratury w regulowanym zakresie T1min i T2max, przy czym po

przekroczeniu przez temperaturÍ mie-
rzonπ wartoúci T2max uruchomione
zostaje ch≥odzenie, a po przekrocze-
niu wartoúci T1min w≥πcza siÍ
ogrzewanie.

Przekaüniki TER-3

Przekaüniki nadzorcze tem-
peratury TER-3 (rys. 12) sπ
przeznaczone sπ do kontroli
i utrzymania poziomu tempe-
ratury obiektÛw w odpowied-
nich zakresach. Przekaünik
TER-3A kontroluje tempera-
turÍ w zakresie od ñ 30oC do
+ 10oC, przekaünik TER-3B
w zakresie od 0oC do +40oC
i przekaünik TER-3C w za-
kresie od + 30oC do + 70oC.
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Rys. 10. Diagram dzia≥ania termostatu TER-6 ñ funkcja niezaleøna

Rys. 11. Diagram dzia≥ania termostatu TER-6 ñ funkcja termostatu rÛønico-
wego

Rys. 12. Przekaünik nadzorczy tempera-
tury ñ termostat TER-3

Rys. 13. Diagram dzia≥ania termostatu TER-3
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Dla wszystkich typÛw przekaünika
TER-3, regulowana bezw≥adnoúÊ tempera-
turowa (histereza) wynosi od 0,5oC do
5oC. Przewody ≥πczπce sond (o przekroju
0,5 mm2) posiadajπ d≥ugoúÊ 3 m, 6 m,
12 m, a d≥ugoúÊ dopuszczalna to 25 me-
trÛw.

Po przekroczeniu przez temperaturÍ na-
stawionej wartoúci (≥πcznie z histerezπ)
styki wyjúciowe ulegajπ przestawieniu
(diagram dzia≥ania na rys. 13), za≥πczajπc
urzπdzenie ch≥odzπce, a po opadniÍciu
temperatury poniøej nastawionej wartoúci
(rÛwnieø ≥πcznie z histerezπ) styki wyjúcio-
we prze≥πczajπ siÍ ponownie za≥πczajπc
urzπdzenie grzejne. Na przedniej czÍúci
przekaünika (rys. 14) moøna nastawiaÊ na-
stÍpujπce parametry:
ï temperaturÍ,
ï histerezÍ (czu≥oúÊ),

ï funkcjÍ ñ Head (ogrzewanie) i Cool
(ch≥odzenie).
W przypadku ustawienia mikroprze≥πcz-

nikiem DIL funkcji Head (ogrzewanie),
styki wyjúciowe (np. 15-18) sπ zwarte
i czerwona dioda sygnalizacyjna úwieci,
gdy temperatura sygnalizowana przez son-
dÍ jest niøsza od temperatury nastawionej
potencjometrem (TEMP) na przekaüniku.
W pozycji Cool (ch≥odzenie) styki wyj-
úciowe (15-16) sπ zwarte i czerwona dioda
sygnalizacyjna úwieci, gdy temperatura sy-
gnalizowana przez sondÍ jest wyøsza od
temperatury nastawionej potencjometrem
(TEMP) na przekaüniku.

Funkcja RUN (praca normalna) ozna-
cza, øe przekaünik reaguje na zmiany tem-
peratury sygnalizowane przez sondÍ.
Funkcja TEST powoduje, iø styki wyjúcio-
we sπ ciπgle zwarte (nie reagujπ) bez

wzglÍdu na ustawionπ temperaturÍ i jej
zmiany sygnalizowane przez sondÍ. Prze-
kaünik posiada wbudowanπ sygnalizacjÍ
uszkodzenia przewodu sondy ñ w przypad-
ku ich przerwania lub zwarcia, czerwona
dioda úwieci úwiat≥em pulsujπcym.

Przekaüniki TER-7 

Przekaüniki nadzorcze temperatury sil-
nikÛw TER-7 (rys. 15) pozwalajπ na kon-
trolÍ temperatury uzwojeÒ i stojana silni-
kÛw elektrycznych z wbudowanym czuj-
nikiem termistorowym PTC, ktÛry umiesz-
czony jest przewaønie w uzwojeniu lub bli-
sko niego (rys. 17). Rezystancja termisto-
ra w stanie zimnym wynosi oko≥o 1,5 kΩ.
Przy wzroúcie temperatury wartoúÊ ta
szybko wzrasta a po przekroczeniu oko≥o
3,3 kΩ styk wyjúciowy przekaünika (15,
16, 18) spowoduje roz≥πczenie stycznika
sterujπcego silnikiem wy≥πczajπc go z za-
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Rys. 14. Panel przedni ñ steru-
jπcy termostatu TER-3

Rys. 15. Przekaünik nadzorczy temperatury silni-
kÛw TER-7

Rys. 16. Panel przedni
ñ sterujπcy przekaünika
nadzorczego temperaturÍ
silnikÛw TER-7

Rys. 17. Uk≥ad po≥πczeÒ przekaünika nadzorcze-
go temperaturÍ silnikÛw TER-7



silania (rys. 18). Styk wyjúciowy przekaünika ponownie ulegnie
przestawieniu i za≥πczy stycznik, gdy temperatura silnika obniøy
siÍ, a tym samym i opornoúci termistora spadnie poniøej oko≥o
1,8 kΩ.

Po przekroczeniu temperatury silnika i wy≥πczeniu stycznika
przez styki wyjúciowe przekaünika uaktywnia siÍ funkcja ME-
MORY, blokujπca styki wyjúciowe w stanie roz≥πczenia, aø do
interwencji obs≥ugi, ktÛra musi wcisnπÊ przycisk RESET (rys.
16), aby przywrÛciÊ przekaünik i silnik do dalszej pracy.

Do przekaünika moøna do≥πczyÊ przycisk zdalnego sterowania
przyciskiem RESET wykorzystujπc do tego celu zaciski R i T1
przekaünika (rys. 16). Przekaünik TER-7 rÛwnieø posiada wbudo-
wanπ sygnalizacjÍ uszkodzenia przewodu ≥πczπcego czujnik PTC.

inø. Roman K≥opocki 

Autor pracuje jako 

product manager

w firmie ETI Polam
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Rys. 18. Diagram dzia≥ania termostatu TER-7

Rys. 19. Przyk≥ad zastosowania termostatu TER-7 
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