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IInnssttaallaaččnníí  mmaannuuááll  TTSS--330000  
 

Úvod 
TS-300 je digitální teplotní snímač schopný přes-
ného měření teploty a teplotních změn. Snímač 
TS-300 může sledovat teplotu v místnosti, ve které 
je umístěn, a současně také teplotu na vzdáleném 
místě (pomocí dálkového čidla TR280R). TS-300 
dokáže přesně měřit teplotu v rozsahu od 0°C do 
+60°C. Čidlo TS280R lze použít pro měření teplot 
v rozsahu od -40°C do +60°C. Součástí poplacho-
vého systému snímače TS-300 je piezoelektrická 
siréna a dva programovatelné NO/NC výstupy, 
které jsou aktivovány v okamžiku překročení pří-
slušných teplotních mezí. Tím je zajištěna ochrana  
vybavení, objektu nebo choulostivých zařízení 
a zboží. Aktivaci poplachových výstupů je možné 
zpozdit  (zpoždění lze nastavit po minutách) a tím 
eliminovat vliv krátkodobých změn teploty (například během odmrazování chladícího boxu). Zvukový po-
plach (pokud je zapnut) se rozezní v okamžiku překročení nastavených teplotních mezí. Poplach lze na 
předem naprogramovanou dobu utišit stisknutím tlačítka na snímači. 
 
 

Instalace 
Teplotní snímač TS-300 připevněte na zeď ve vhodné výšce. Aby byl měřený údaj přesný, neumisťujte 
snímač do blízkosti zdroje tepla nebo chladícího zařízení. Pokud není TS-300 umístěn vedle zabezpečo-
vací ústředny, je nutné se ujistit, že konfigurace NO/NC kontaktů definovaná během nastavení snímače 
odpovídá zóně, ke které jsou kontakty připojeny. 
 

Informace pro instalující osoby 
Aby byl zaručen správný a bezporuchový pro-
voz jakéhokoliv poplachového systému, musí 
osoba provádějící instalaci zajistit odpovídající 
údržbu a uživatel musí provádět časté testo-
vání. Systémy TS-300 a TS280R by měly být 
pravidelně testovány a to alespoň jednou mě-
síčně v závislosti na konkrétních podmínkách. 
Osoba provádějící instalaci by měla být zod-
povědná za vytvoření a poskytnutí plánu údrž-
by uživateli, stejně tak by měl být uživatel se-
známen s provozem a omezeními poplacho-
vého systému a jeho součástí. Součástí dané-
ho plánu údržby musí být také příslušná dopo-
ručení důležitá pro zajištění bezporuchového 
provozu. 
 

Nastavení 
Sejměte přední kryt teplotního snímače TS-300. Připojte napájecí napětí a stiskněte tlačítko NASTAVENÍ 
(viz obrázek). Stisknutím levého tlačítka snižujete číselnou hodnotu (mez) po jednotkách (pokud tlačítko 
držíte, klesá hodnota po skocích). Stisknutím pravého tlačítka zvyšujete číselnou hodnotu (mez) po jed-
notkách (pokud tlačítko držíte, zvyšuje se hodnota po skocích). Jakmile je na displeji zobrazena požado-
vaná hodnota parametru, stiskněte tlačítko NASTAVENÍ, čímž se hodnota potvrdí a přejde se k dalšímu 
parametru. 
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V tabulce 1 je uveden popis jednotlivých parametrů a odpovídajících informací zobrazovaných na displeji.  
 
Pozor: pokud nastavujete horní a dolní mez ve stupních Celsia, pak při zvyšování/snižování hodnoty do-
chází ke zvyšování/snižování dané meze o příslušný ekvivalent 1° Fahrenheita (nebo 5° F pokud je tlačít-
ko drženo). 
 
Tabulka 1: Programovatelné parametry 
 
Parametr Displej Výchozí Min Max 
Stupně Fahrenheita nebo Celsia F - C F F C 

Vzdálené čidlo povoleno REN NO NO YES 

Zobrazit teplotu na lokálním nebo vzdáleném čidle DSP LCL LCL RPR 

Nastavení dolní meze lokálního čidla LLO 40 32 140 

Nastavení horní meze lokálního čidla LHI 140 32 140 

Nastavení dolní meze vzdáleného čidla RLO 40 -40 140 

Nastavení horní meze vzdáleného čidla RHI 140 -40 140 

Nastavení režimu výstupů (obě relé) OUT NC NC NO 

Mapování výstupu 1 2 OU1 1 ¯ 1 1 ¯ ¯ 

Mapování výstupu 2 2 OU2 2 _   2 2 ¯ ¯ 

Nastavení zpoždění poplachu pro výstup 1 (v minutách) DL1 0 0 255 

Nastavení zpoždění poplachu pro výstup 2 (v minutách) DL2 0 0 255 

Povolení sirény AUD YES NO YES 

Zpoždění pro utišení sirény (v sekundách) SIL 0 0 255 

Hystereze 3 (ve stupních) HYS 0 0 10 

Poznámky: 
 
Nastavené hodnoty parametrů se po odpojení napájecího napětí neztrácejí. 
 
Volby, které se vztahují ke vzdálenému čidlu, se budou zobrazovat pouze v případě, že je vzdálené čidlo 
v nastavení systému povoleno. 
 
Horní a dolní teplotní meze uvedené v tabulce jsou ve stupních Fahrenheita. Pokud je v nastavení TS-300 
zvolena Celsiova stupnice, použijí se ekvivalentní hodnoty ve stupních Celsia. 
 
Hodnota parametru Hystereze se vždy nastavuje ve stupních Fahrenheita a to i v případě, že je 
v nastavení zvolena Celsiova stupnice. 
 
1 Pokud je výstup v režimu NC, pak je stav výstupu dohlížený, pokud je výstup v NO, pak výstup dohlížený 
není. 
 
2 Mapa výstupu je grafická reprezentace možných stavů. Levý znak označuje, které relé je mapováno (1 
nebo 2), prostřední znak představuje lokální čidlo a pravý znak značí vzdálené čidlo. Přesný popis nalez-
nete v tabulce  č. 2. 
 
3 Pomocí hystereze lze ošetřit stav, kdy teplota osciluje kolem některé z nastavených mezí. Díky této 
funkci nebude docházet k opakované aktivaci výstupu z důvodu překročení teplotní meze. U parametru 
hystereze se nastavuje, o kolik stupňů musí teplota přerůst nad dolní teplotní mez nebo klesnout pod dolní 
teplotní mez, aby došlo k vypnutí poplachu. 
 
Příklad: Pokud nastavíte hodnotu parametru HYS na 3 stupně a dolní teplotní mez je nastavena na 40 
stupňů, pak bude poplach vyvolán v okamžiku, kdy teplota klesne na 39 stupňů. Poplach se nevypne do-
kud teplota nevzroste až na 43 stupňů. Hodnota hystereze je limitována jednou polovinou rozdílu mezi 
dolní teplotní mezí a horní teplotní mezí nebo hodnotou parametru HYS (pokud je menší než polovina 
rozdílu). 
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Tabulka 2: Mapování výstupů 
Popisuje při jakých stavech lokálního a/nebo vzdáleného čidla dochází k aktivaci příslušného poplachové-
ho výstupu 
 

Výstup Lokální 
čidlo 

Vzdálené 
čidlo Popis Výstup Lokální 

čidlo 
Vzdálené 
čidlo Popis 

1   Výstup 1 není použit 2   Výstup 2 není použit 

1 _  Výstup 1 aktivován při lokální 
nízké teplotě 2 _  Výstup 2 aktivován při lokální 

nízké teplotě 

1 ¯  Výstup 1 aktivován při lokální 
vysoké teplotě 2 ¯  Výstup 2 aktivován při lokální 

vysoké teplotě 

1 ¯  
Výstup 1 aktivován při lokální 
nízké nebo lokální vysoké 
teplotě 

2 ¯  
Výstup 2 aktivován při lokální 
nízké nebo lokální vysoké 
teplotě 

1  _ Výstup 1 aktivován při vzdá-
lené nízké teplotě 2  _ Výstup 2 aktivován při vzdále-

né nízké teplotě 

1  ¯ Výstup 1 aktivován při vzdá-
lené vysoké teplotě 2  ¯ Výstup 2 aktivován při vzdále-

né vysoké teplotě 

1  ¯ 
Výstup 1 aktivován při vzdá-
lené nízké nebo vzdálené 
vysoké teplotě 

2  ¯ 
Výstup 2 aktivován při vzdále-
né nízké nebo vzdálené vyso-
ké teplotě 

1 _ _ 
Výstup 1 aktivován při lokální 
nízké nebo vzdálené nízké 
teplotě 

2 _ _ 
Výstup 2 aktivován při lokální 
nízké nebo vzdálené nízké 
teplotě 

1 _ ¯ 
Výstup 1 aktivován při lokální 
nízké nebo vzdálené vysoké 
teplotě 

2 _ ¯ 
Výstup 2 aktivován při lokální 
nízké nebo vzdálené vysoké 
teplotě 

1 _ ¯ 
Výstup 1 aktivován při lokální 
nízké, vzdálené nízké nebo 
vzdálené vysoké teplotě 

2 _ ¯ 
Výstup 2 aktivován při lokální 
nízké, vzdálené nízké nebo 
vzdálené vysoké teplotě 

1 ¯ _ 
Výstup 1 aktivován při lokální 
vysoké a vzdálené nízké 
teplotě 

2 ¯ _ 
Výstup 2 aktivován při lokální 
vysoké a vzdálené nízké 
teplotě 

1 ¯ ¯ 
Výstup 1 aktivován při lokální 
vysoké nebo vzdálené vysoké 
teplotě 

2 ¯ ¯ 
Výstup 2 aktivován při lokální 
vysoké nebo vzdálené vysoké 
teplotě 

1 ¯ ¯ 
Výstup 1 aktivován při lokální 
vysoké, vzdálené nízké nebo 
vzdálené vysoké teplotě 

2 ¯ ¯ 
Výstup 2 aktivován při lokální 
vysoké, vzdálené nízké nebo 
vzdálené vysoké teplotě 

1 ¯ ¯ 
Výstup 1 aktivován při lokální 
nízké, lokální vysoké, vzdále-
né nízké nebo vzdálené 
vysoké teplotě 

2 ¯ ¯ 
Výstup 2 aktivován při lokální 
nízké, lokální vysoké, vzdále-
né nízké nebo vzdálené vyso-
ké teplotě 

 
Vysvětlivky: 
 
lokální teplota - teplota snímaná lokálním čidlem 
vzdálená teplota - teplota snímaná vzdáleným čidlem 
nízká teplota - stav, kdy teplota klesne pod dolní teplotní mez 
vysoká teplota - stav, kdy teplota vzroste nad horní teplotní mez 
 

_ ¯ ¯ 
Spodní teplotní mez Horní teplotní mez Obě meze 

 

Provoz 
Displej 
Teplotní snímač TS-300 zobrazuje teplotu ze zvoleného čidla (lokálního nebo vzdáleného) a to ve stup-
ních Fahrenheita nebo Celsia (dle nastavení). Po stisknutí levého tlačítka se zobrazí teplota na lokálním 
čidle, po stisknutí pravého tlačítka se zobrazí teplota na vzdáleném čidle. Požadovaná informace 5krát 
zabliká a poté se na displeji opět objeví teplota na čidle, které bylo v nastavení systému zvoleno jako vý-
chozí.



 

 

Poplach 
Pokud teplota snímaná čidlem překročí jednu z nastavených teplotních mezí, rozezvučí se ihned siréna 
(pokud je povolena) a příslušný výstup se po uplynutí zvolené doby prodlevy uvede do poplachového 
stavu. Je-li doba prodlevy nastavena na hodnotu 0, uvede se příslušný výstup do poplachového stavu 
okamžitě. Maximální doba prodlevy je 255 minut (4 hodiny, 15 minut). Pokud se dostane teplota během 
prodlevy opět do povolených mezí, k aktivaci výstupu nedojde. Výstup zůstane v poplachovém stavu, 
dokud se teplota nevrátí do nastavených mezí upravených o hodnotu hystereze. Po celou dobu, kdy hod-
nota teploty leží mimo nastavené meze, se na displeji střídavě zobrazuje aktuální teplota a informace o 
tom, která mez byla překročena. 
 
Utišení poplachu 
Sirénu lze utišit stisknutím jakéhokoli z tlačítek na snímači TS-300. Siréna bude utišena, dokud neuplyne 
předem nastavená doba v parametru SIL a poté se znovu rozezvučí. Siréna (pokud je zapnuta) navíc 
začne posledních 60 sekund před uplynutím doby prodlevy výstupu rychle pípat (zvukové pulsy 250 ms). 
Funkce utišení sirény nemá na výstupy žádný vliv. 
 
Horní a dolní teplotní mez a paměť poplachu 
Chcete-li zobrazit horní a dolní teplotní meze, pak podržte stisknuta obě tlačítka na TS-300. Teplotní sní-
mač poté zobrazí nastavené teplotní meze následované výpisem poplachů z paměti poplachů. TS-300 
ukládá posledních 8 poplachových událostí. Poplachová událost nastává, pokud je aktivován poplachový 
výstup.  Pokud jsou pro výstupy nastaveny prodlevy a teplota se vrátí do nastavených mezí ještě před 
uplynutím této prodlevy, nebude do paměti poplachů uložen žádný záznam. Záznam o poplachu je zobra-
zen jako informace o teplotní mezi, která byla překročena (například LLO při poklesu lokální teploty pod 
dolní teplotní mez). Záznamy jsou zobrazovány v pořadí od nejnovější po nejstarší poplachovou událost. 
Paměť poplachů se maže po stisknutí tlačítka NASTAVENÍ nebo po odpojení napájecího napětí. 
 
 
Technická specifikace teplotního snímače TS-300 

 
 
Technická specifikace čidla T280R 

 
T280R je dálkové teplotní čidlo používané společně s teplotním snímačem TS-300. Jedná se o izolovaný 
teplotní senzor připojitelný k TS-300 pomocí 4,5 m dlouhého kabelu. Vodiče se připojují ke kontaktům TS-
300 označeným REMOTE (vzdálené čidlo). Polarita vodičů není důležitá. 
 
Upozornění: Bude-li čidlo vystaveno příliš velkým silám, může dojít k poškození čidla. 
 
Délka kabelu čidla T280R může být rozšířena až na 90 metrů (je nutné použít stíněný kabel). Aby byl sys-
tém odolný vůči rušení, musí být stínění kabelu uzemněno. Vzdálené teplotní čidlo T280R není součástí 
balení TS-300. Je nutné ho objednat zvlášť. 
 
 

Teplotní rozsah / přesnost (lokální čidlo) 0°C až +60°C  ± 1,7°C 
Minimální rozdíl mezi horní a dolní teplotní mezí 2,2°C 
Poplachová prodleva 0 - 255 minut s krokem po 1 minutě 
Poplachové výstupy 2x relé typu A 
Odpor poplachových výstupů max. 25 Ω 
Zatížitelnost poplachových výstupů max.  50mA, 30Vss 
Siréna 4 kHz, 75 dB, 10 cm, pulsy 750 ms (zap/vyp) 
Doba utišení sirény 0 - 255 minut s krokem po 1 minutě 
Napájecí napětí 7 až 16 Vss 
Vstupní proud max. 25 mA 
Rozměry 10,2 x 6,6 x 2,3 cm 

Teplotní rozsah / přesnost (vzdálené čidlo) -40°C až +60°C  ± 2,2°C 
Maximální délka vodičů 90 m 
Chemická odolnost nekoroduje, vodotěsné 
Maximální hodnota síly v tlaku 45 N 
Maximální hodnota síly v tahu (mezi kabelem a čidlem) 22,5 N 
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