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1. Zastosowanie
Uniwersalny panel pomiarowy jest mikroprocesorowym urz¹dzeniem posiadaj¹cym szerokie
zastosowanie w zakresie pomiarów temperatur ich kontroli i reakcji na przekroczenie ustalonych
progów alarmowych. Dodatkowo mo¿e spe³niaæ funkcjê zdalnego pulpitu komunikuj¹cego siê z
regulatorami naszej produkcji.
Dziêki uniwersalnemu wyjœciu przekaŸnikowemu, Deimos mo¿e pe³niæ funkcjê termostatu
pokojowego wspó³pracuj¹cego z wszystkimi dostêpnymi na rynku regulatorami temperatury.
W funkcji termometru DEIMOS umo¿liwia podgl¹d trzech temperatur ( temperatura w
pomieszczeniu + dwie temperatury ).
Urz¹dzenie mierzy temperatury z zakresu -30 do 100oC. Dla ka¿dej z temperatur istnieje
mo¿liwoœæ nastawy dwóch progów alarmowych, których przekroczenie bêdzie sygnalizowane w
sposób zaprogramowany przez u¿ytkownika. Mo¿liwe sposoby reakcji na przekroczenie progu to:
miganie diody od danej temperatury, za³¹czenie pulsuj¹cego sygna³u dŸwiêkowego b¹dŸ
za³¹czenie styku przekaŸnika. Miganie diody i sygna³ dŸwiêkowy mo¿na zaprogramowaæ
jednoczeœnie dla ka¿dej temperatury, za³¹czenie styku przekaŸnika tylko dla jednej z trzech
temperatur. Istnieje mo¿liwoœæ dowolnej aktywacji i dezaktywacji poszczególnych alarmów.
W przypadku koniecznoœci pomiarów mniejszej iloœci temperatur istnieje mo¿liwoœæ
programowego wy³¹czenia danego kana³u pomiarowego (dotyczy to temperatury drugiej i
trzeciej), temperatura pomieszczenia jest zawsze aktywna.
W funkcji pulpitu DEIMOS komunikuje siê z regulatorami Omega i Omega Plus,
steruj¹cymi procesem palenia w kot³ach na paliwo sta³e. Z poziomu pomieszczenia umo¿liwia:
-podgl¹d temperatury na piecu, jak równie¿ temperatury CWU w przypadku Omegi Plus
-zmianê nastaw temperatury na piecu (i temperatury CWU w przypadku Omegi Plus)
-kontrolowanie stanu regulatora (regulator w stanie Stop, Start b¹dŸ Alarm)
Panel Pomiarowy DEIMOS do prawid³owej pracy potrzebuje napiêcia zasilania z zakresu 9 do
12 V AC/DC i pr¹dzie 200mA. W przypadku pracy w funkcji pulpitu napiêcie zasilania mo¿e byæ
pobierane bezpoœrednio z regulatora temperatury ( odleg³oœæ do 30 m). W przypadku d³u¿szych
po³¹czeñ wymagane jest odrêbne Ÿród³o zasilania i zmiana konfiguracji zworek w module
rozszerzenia.
UWAGA
PRZED POD£¥CZENIEM URZ¥DZENIA NALE¯Y ZAPOZNAÆ SIÊ Z INSTRUKCJ¥
MONTA¯U.

2. Podstawowe parametry
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3. Warunki pracy
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C

zasilania z regulatora
Maksymalna odleg³oœæ pomiêdzy panelem a modu³em rozszerzeñ w
przypadku zasilania zewnêtrznego
Maksymalna sumaryczna odleg³oœæ od panelu do czujnika ( dotyczy
temperatur T2 i T3)
Maksymalna obci¹¿alnoœæ styków przekaŸnika
Maksymalna temperatura pracy czujników

C

4. Panel sterowania
Panel sterowania sk³ada siê ze wskaŸnika temperatury, przycisków steruj¹cych i lampek
sygnalizuj¹cych stan urz¹dzenia. Za ich pomoc¹ u¿ytkownik mo¿e zmieniaæ podgl¹d wybranej
temperatury, nastawiaæ progi alarmów i ich reakcji a tak¿e wy³¹czaæ poszczególne pomiary
Wszystkie operacje sterowania oraz programowania dokonuje siê za pomoc¹ czterech
przycisków. Czêœæ z nich posiada podwójne lub potrójne znaczenie. Pozwoli³o to zachowaæ
przejrzystoœæ panelu po³¹czon¹ z ³atwoœci¹ obs³ugi.
Poni¿ej przedstawiono funkcje poszczególnych elementów panelu. Zapoznanie siê z nimi u³atwi
korzystanie z informacji oraz stosowanie zaleceñ niniejszej instrukcji w celu pe³niejszego
wykorzystania zalet panelu.

4. Panel sterowania
Przycisk w stanie MENU s³u¿y do zwiêkszania wartoœci parametru b¹dŸ do
uaktywniania parametru ON. Przytrzymanie przycisku powoduje szybkie zwiêkszanie
wartoœci parametru.W trybie KONFIGURACJA przycisk s³u¿y do uaktywniania danego
pomiaru.
W trybie MENU powoduje zmniejszanie wartoœci parametru b¹dŸ do uaktywnienia
parametru ON. Przytrzymanie powoduje szybkie zmniejszanie wartoœci. W trybie
KONFIGURACJA przycisk s³u¿y do uaktywnienia danego pomiaru. Naciœniêcie
przycisku MINUS wraz z przyciskiem FUNKCJA powoduje wejœcie do
KONFIGURACJI. W trybie podgl¹du temperatur przycisk s³u¿y do kasowania
aktywnego alarmu pod warunkiem ziany temperatury do wartoœci nie powoduj¹cej jego
wyst¹pienia.
Przycisk FUNKCJA s³u¿y do wywo³ywania zestawu parametrów. Pierwsze naciœniêcie
przycisku powoduje wyœwietlenie nazwy parametru, nastêpnie przyciskiem PLUS lub
MINU wyœwietlamy jego aktualn¹ wartoœæ, oraz dokonujemy jej zmiany. Nastêpnie
naciskamy przycisk FUNKCJA w celu ponownego wyœwietlenia nazwy parametru, w
celu przejœcia do nastêpnego parametru naciskamy ponownie przycisk FUNKCJA.
Dojœcie do ostatniego parametru powoduje wyjœcie z konfiguracji. Automatyczne
wyjœcie z konfiguracji nast¹pi w ci¹gu 5 sekund od ostatniego naciœniêcia przycisków.
Naciœniêcie przycisku FUNKCJA z wciœniêtym jednoczeœnie przyciskiem MINUS
powoduje wejœcie do KONFIGURACJI. Jest to sygnalizowane migaj¹c¹ diod¹ MENU.
W przypadku podgl¹du temperatury na kotle naciœniêcie przycisku FUNKCJA
powoduje wejœcie do nastawy temperatury na regulatorze OMEGA, na wyœwietlaczu
wyœwietla siê literka “n" i wartoœæ nastawy temperatury.

6. Czujnik zewnêtrzny [4] montujemy na zewn¹trz budynku, do czujnika przykrêcamy przewód
dwu¿y³owy, drugi koniec przewodu przykrêcamy do ekspandera w miejsce pomiarowe TEMP 2,
lub TEMP 3, ze wzglêdu na fakt i¿ do pomiaru wykorzystujemy elementy cyfrowe, przewody w
czujniku i w ekspanderze nale¿y przykrêciæ w ten sam sposób: 0 - 0 ; 1 - 1.
7. Do pozosta³ego wejœcia pomiarowego TEMP przykrêcamy dodatkowy czujnik wewnêtrzny [5] ,
jeœli nie bêdzie on wykorzystywany, mo¿emy go nie montowaæ.
8. Nastêpny etap instalacji zale¿y od konfiguracji DEIMOSA:
a) Pod³¹czenie urz¹dzenia do regulatora kot³a co. W celu umo¿liwienia wspó³pracy panelu
pomiarowego z regulatorem temperatury, nale¿y do puszki ekspandera pod³¹czyæ jeden
koniec przewodu komunikacyjnego [6], drugi koniec przewodu nale¿y pod³¹czyæ do
regulatora. Na p³ytce ekspandera znajduj¹ siê dwie z³¹czki, obie nale¿y ustawiæ w pozycji 1-2.
b) Pod³¹czanie urz¹dzenia do pracy niezale¿nej. Do pracy niezale¿nej DEIMOS potrzebuje
niezale¿nego Ÿród³a zasilania, do tego celu nale¿y wykorzystaæ dowolny zasilacz sieciowy
posiadaj¹cy na wyjœciu napiêcie od 9-12V i pr¹d od 150 do 200 mA. DEIMOS posiada w³asny
uk³ad stabilizacji napiêcia, w zwi¹zku z czym napiêcie z zasilacza mo¿e byæ sta³e DC, b¹dŸ
zmienne AC. Zasilacz nale¿y pod³¹czyæ do zacisków ZAS. ekspandera. Nastêpnie z³¹czki
konfiguracyjne nale¿y ustawiæ w pozycji 2-3.
8.2. Tabela przy³¹czeniowa
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KOLOR PRZEWODU

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Panel pomiarowy DEIMOS
Obudowa adaptacyjna
Ekspander wejœæ/wyjœæ
Czujnik zewnêtrzny
Czujnik wewnêtrzny
Przewód komunikacyjny 2mb

W celu przeprowadzenia instalacji nale¿y siê wyposa¿yæ w:
- ko³ki rozporowe 6 sztuk
- œrubokrêt p³aski miniaturowy
- przewód alarmowy YTDY 10x0.5 (drut) w iloœci umo¿liwiaj¹cej przeprowadzenie po³¹czenia
panelu pomiarowego z miejscem w którym bêdzie umieszczony ekspander wejœæ/wyjœæ
- przewód dwu¿y³owy o przekroju od 0,5 do 1,5 mm2, wykorzystywany do pod³¹czenia
czujnika zewnêtrznego
UWAGI MONTA¯OWE
Panel pomiarowy DEIMOS posiada czujnik temperatury wmontowany w obudowie, aby
wskazanie temperatury w pomieszczeniu by³o wiarygodne, urz¹dzenia nie nale¿y
montowaæ w miejscach:
- nara¿onych na chwilowe du¿e zmiany temperatury ( przy drzwiach wejœciowych, w
pobli¿u okien),
- w miejscach nara¿onych na padanie promieni s³onecznych ( na wprost okien),
- w pobli¿u Ÿróde³ ciep³a ( w pobli¿u grzejników, piecyków).

Przycisk TEMPERATURA s³u¿y do prze³¹czania aktualnie wyœwietlanej temperatury,
aktualnie wyœwietlana temperatura sygnalizowana jest odpowiedni¹ diod¹ led. Naciœniê
cieprzycisku TEMPERATURA podczas ustawiania alarmu Lo lub Hi, powoduje
wy³¹czenie alarmu, ponowne w³¹czenie nastêpuje poprzez wciœniêcie przycisku PLUS
lub MINUS.
5. Znaczenie lampek sygnalizacyjnych
TEMP 1

----Œwiecenie na sta³e lampki, oznacza, aktualnie wyœwietlan¹ temperaturê.

TEMP 2

Miganie lampki oznacza stan alarmu dla danej temperatury spowodowany

TEMP 3

aktywnym alarmem, b¹dŸ uszkodzeniem czujnika od danego pomiaru. W

REGULATOR

menu KONFIGURACJA œwiecenie lampki od temperatur oznacza mo¿liwoœæ
w³¹czenia lub wy³¹czenia danego pomiaru.

MENU

----Zapalenie lampki oznacza, ¿e znajdujemy siê w MENU. Przyciskiem
FUNKCJA mo¿emy przechodziæ do poszczególnych parametrów, a
przyciskami PLUS i MINUS zmieniaæ ich aktualne wartoœci. Miganie lampki
MENU oznacza znajdowanie siê w trybie KONFIGURACJA.

STAN KOT£A

----W przypadku wspó³pracy panelu z regulatorem Omega dioda œwieci na
zielono w przypadku gdy regulator na piecu jest w stanie PRACA, miga na
czerwono gdy Omega jest w stanie AWARIA, œwieci na ¿ó³to gdy jesteœmy w
podl¹dzie modu³u CWU w przypadku OMEGA Plus.

Czujnik zewnêtrzny nale¿y montowaæ na zewn¹trz budynków, w miejscach nie nara¿onych
na padanie promieni s³onecznych, w celu zapewnienia wiêkszej szczelnoœci pokrywê
czujnika zewnêtrznego mo¿na uszczelniæ za pomoc¹ silikonu sanitarnego.

8.1 Kolejnoœæ prac monta¿owych
1. Monta¿ rozpoczynamy od poprowadzenia przewodu alarmowego od miejsca w którym
chcemy umieœciæ panel Deimos do miejsca w którym bêdzie znajdowa³ siê ekspander wejœæ/wyjœæ,
jeœli urz¹dzenie ma wspó³pracowaæ z regulatorem temperatury na kotle, nale¿y pamiêtaæ, ¿e
przewód komunikacyjny ³¹cz¹cy regulator z ekspanderem ma d³ugoœæ 2 metrów.
2. Od obudowy adaptacyjnej [2] odkrêcamy panel pomiarowy DEIMOS, nale¿y zwróciæ uwagê na
czujnik temperatury ³¹cz¹cy DEIMOSA z obudow¹ adaptacyjn¹. Obudowê adaptacyjn¹ nale¿y
zamontowaæ na œcianie za pomoc¹ dwóch wkrêtów ( obudowê mo¿na równie¿ przykrêciæ do
puszki elektrycznej podtynkowej.
3. Do zacisków od 1 do 10 panelu pomiarowego przykrêcamy przewód dziesiêcio¿y³owy, po
skoñczonej procedurze monta¿u nale¿y do tabeli znajduj¹cej siê na koñcu instrukcji wpisaæ kolory
odpowiadaj¹ce numerom przy³¹czeniowym.
4. Drugi koniec przewodu alarmowego przykrêcamy do ekspandera, zachowuj¹c
przyporz¹dkowanie kolorów przewodów zapisane w tabeli przy³¹czeniowej.
5. Za pomoc¹ dwóch ko³ków rozporowych przykrêcamy ekspander do œciany.

6. Zasada dzia³ania urz¹dzenia
Panel pomiarowy Deimos, s³u¿y do bezpoœredniego pomiaru trzech niezale¿nych temperatur,
dodatkowo w funkcji pulpitu umo¿liwia komunikacjê z regulatorami firmy FOSTER, wyposa¿onymi
w gniazdo komunikacyjne (Omega, Omega Plus). Dla ka¿dej z temperatur mo¿na ustawiæ funkcje
alarmów, które sygnalizowaæ bêd¹ przekroczenie zaprogramowanego progu alarmowego.
Jednoczeœnie mo¿liwy jest podgl¹d tylko jednej temperatury, prze³¹czanie pomiêdzy pomiarami
dokonujemy z u¿yciem przycisku TEMP. Przekroczenie jednego z zaprogramowanych progów
alarmowych mo¿e byæ sygnalizowane w trójnasób: miganiem diody led przyporz¹dkowanej danej
temperaturze, sygna³em dŸwiêkowym b¹dŸ zwarciem styku przekaŸnika. W celu skasowania
alarmu (pod warunkiem ustania przyczyny jego wyst¹pienia) nale¿y przyciskiem TEMP dojechaæ
do pomiaru w którym wst¹pi³ alarm, nastêpnie przyciskiem "-" skasowaæ go.
W funkcji pulpitu Deimos komunikuje siê z regulatorami temperatury firmy FOSTER
wyposa¿onymi w gniazdo komunikacji (Omega, Omega Plus), z poziomu pulpitu mo¿liwy jest
podgl¹d stanu pracy regulatora na kotle za pomoc¹ diody STAN KOT£A" dodatkowo mo¿liwa
jest kontrola temperatury na kotle, oraz temperatury CWU, a tak¿e zmiana nastaw dla kot³a i
modu³u CWU.

Deimos mo¿e równie¿ pe³niæ funkcjê termostatu pokojowego w po³¹czeniu z wszystkimi
dostêpnymi na rynku regulatorami temperatury posiadaj¹cymi wejœcie stykowe do pod³¹czenia
termostatu pokojowego. W celu wspó³pracy nale¿y wyjœcie przekaŸnika w Deimosie
przyporz¹dkowaæ do temperatury pokojowej, ustawiæ odpowiedni alarm Lo b¹dŸ Hi w zale¿noœci
od wymaganego zachowania siê styku w przypadku osi¹gniêcia temperatury zadanej w otoczeniu.
Alarmy od temperatury pokojowej s¹ samokasowalne, w zwi¹zku z czym dzia³anie Panelu bêdzie
identyczne z dzia³aniem wszystkich dostêpnych na rynku termostatów pokojowych.
7. Podstawowe funkcje regulatora

Parametr bu + nr. Temperatury (aktywnoœæ buzera dla danej temperatury)
Parametr przyjmuje wartoœci On i Off, zmieniane przyciskami PLUS i MINUS. W³¹czenie parametru
dla danej temperatury oznacza zadzia³anie sygna³u dŸwiêkowego w przypadku wyst¹pienia alarmu
dla danej temperatury. Sygna³ dŸwiêkowy mo¿e byæ aktywny we wszystkich temperaturach.
Parametr Pr + nr. Temperatury (aktywnoœæ przekaŸnika dla danej temperatury)
Parametr przyjmuje wartoœci On i Off, zmieniane przyciskami PLUS i MINUS. W³¹czenie parametru
dla danej temperatury oznacza zwarcie styków przekaŸnika w przypadku wyst¹pienia alarmu dla
danej temperatury. Funkcja Pr mo¿e byæ aktywna tylko dla jednej z temperatur, ustawienie jej na On w
jednej temperaturze oznacza automatyczne wy³¹czenie jej dla innych temperatur..

7.1 Menu PODSTAWOWE
W celu u³atwienia komunikacji z u¿ytkownikiem funkcje regulatora zosta³y podzielone na dwa
bloki: funkcje konfiguracyjne i funkcje menu bezpoœredniego.
Do trybu MENU wchodzimy poprzez naciœniêcie przycisku F. Intuicyjnoœæ obs³ugi MENU
podstawowego polega na powi¹zaniu wszystkich funkcji dotycz¹cych danej temperatury z jej
odczytem. Oznacza to, ¿e zmiana parametrów odnoœnie temperatury TEMP 1, jest mo¿liwa tylko
w sytuacji gdy aktualnie mamy w³¹czony podgl¹d tej temperatury. Jeœli przyciskiem TEMP
przejdziemy do odczytu TEMPERATURY 2, to naciskaj¹c przycisk F, bêdziemy mogli edytowaæ
parametry dotycz¹ce tej temperatury. Podobnie z funkcj¹ pulpitu, zmiana wartoœci nastawy na
kotle jest mo¿liwa tylko w sytuacji gdy aktualnie mamy w³¹czony podgl¹d temperatury kot³a.
Parametry MENU
Parametr Lo + nr. Temperatury ( alarm dolny)
Parametr wystêpuje dla ka¿dej z aktywnych temperatur, oznacza on wartoœæ temperatur poni¿ej
której alarm Lo bêdzie aktywny. Dany alarm mo¿na wy³¹czyæ naciskaj¹c przycisk TEMP podczas
wyœwietlania jego wartoœci. Alarm Lo dla TEMP. 1 jest samokasowalny natomiast dla pozosta³ych
temperatur mo¿na go skasowaæ gdy temperatura bêdzie wy¿sza od zadanej o 1 stopieñ. Alarm
mo¿na skasowaæ po prze³¹czeniu odczytu temperatury na temperaturê dla której aktywny jest alarm.
Dla TEMP.1 nastawê alarmu dokonujemy z krokiem 0,1 stopnia dla pozosta³ych temperatur z krokiem
1 stopieñ.
Parametr Hi + nr. Temperatury (alarm górny)
Parametr wystêpuje dla ka¿dej z aktywnych temperatur, oznacza on wartoœæ temperatur powy¿ej
której alarm b bêdzie aktywny. Dany alarm mo¿na wy³¹czyæ naciskaj¹c przycisk TEMP podczas
wyœwietlania jego wartoœci. Alarm Hi dla TEMP. 1 jest samokasowalny natomiast dla pozosta³ych
temperatur mo¿na go skasowaæ gdy temperatura bêdzie ni¿sza od zadanej o 1 stopieñ. Alarm mo¿na
skasowaæ po prze³¹czeniu odczytu temperatury na temperaturê dla której aktywny jest alarm. Dla
b nastawê alarmu dokonujemy z krokiem 0,1 stopnia dla pozosta³ych temperatur z krokiem 1
stopieñ.

7.1 Menu KONFIGURACJA
Wejœcie do KONFIGURACJI mo¿liwe jest poprzez naciœniêcie przycisku FUNKCJA, przy
jednoczesnym trzymaniu wciœniêtego
przycisku MINUS. Aktywnoœæ konfiguracji jest
sygnalizowana miganiem diody MENU. W KONFIGURACJI przyciskiem FUNKCJA prze³¹czamy
poszczególne temperatury a przyciskami MINUS i PLUS mo¿emy je w³¹czaæ i wy³¹czaæ, w
przypadku wy³¹czenia danej temperatury, wszystkie ustawione dla niej alarmy s¹ nieaktywne,
zablokowane jest równie¿ dane MENU. W menu KONFIGURACJA mo¿emy równie¿ wy³¹czyæ
komunikacjê pomiêdzy panelem a regulatorem na piecu.
8. Monta¿ urz¹dzenia
Panel Pomiarowy DEIMOS, zosta³ wykonany w zabudowie modu³owej. Dziêki takiemu
rozwi¹zaniu istnieje mo¿liwoœæ elastycznego monta¿u poszczególnych elementów w sposób
zapewniaj¹cy pe³en komfort u¿ytkowania. W sk³ad zestawu wchodz¹:

