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MANUAL DE UTILIZARE 
 

TERMOSTAT ÎNCASTRABIL TSM 125, 10 - 15 V/DC 
Cod produs: 190768 

 
 

 
 
 

Termostatul universal TSM 125 este potrivit pentru toate domeniile de utilizare care presupun reglarea temperaturii în aplicații 
de încălzire și răcire, precum sistemele de încălzire centralizată, sistemele de aer condiționat, incubatoare etc. Aparatul poate fi 
folosit în mod independent, de ex. ca dispozitiv de supraveghere îngheț, dar și ca înlocuitor al termostatelor mecanice defecte 
ori ca termometru digital. 
 

Caracteristici 
- senzor de temperatură cu limbă de fixare 
- afișare min/max 
- temperatură comutare reglabilă între -55 și +125 °C 
- histerezis liber configurabil 
- măsurători de la distanță, maxim 50 m 
- interfață serială 
- monitorizare senzor pentru scurtcircuit 

- monitorizare senzor pentru întrerupere 
- ieșirea se decuplează în caz de eroare senzor 
- funcționare autonomă, fără monitorizare 
- poate fi setat pentru sisteme de încălzire sau răcire 
- indicatoare led pentru releu on, eroare senzor, încălzire, 

răcire 
- valorile setate se păstrează în caz de pană de curent  

 

Instrucțiuni de siguranță și de avertizare 
Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare, căci acesta include numeroase informații importante privind manevrarea și 
funcționarea aparatului. Conform legii suntem obligați să vă oferim instrucțiuni importante de securitate, precum și informații 
privind evitarea daunelor umane, dar și a celor materiale (aparat și alte echipamente). Producătorul nu-și asumă 
responsabilitatea pentru daunele ce pot rezulta ca urmare a nerespectării instrucțiunilor prezentate în manual! Acest manual 
este parte componentă a coletului aparatului și de aceea trebuie depozitat cu grijă. Pentru a evita disfuncționalitățile, daunele 
materiale și pericolele privind sănătatea umană vă rugăm să țineți cont de următoarele instrucțiuni de siguranță suplimentare: 
- Reparațiile nu pot fi realizate decât de către personal tehnic specializat. 
- Eliminați materialele folosite la împachetarea produsului sau păstrați-le într-un loc inaccesibil pentru copii. Pericol de 

sufocare. 
- Kiturile și componentele nu au ce căuta în mâinile copiilor! 

Atenție! Aparatul poate fi deschis numai de către un electrician specializat. La deschiderea carcasei aparatului se 
eliberează părți componente sub tensiune. Înainte de a deschide aparatul scoateți neapărat ștecărul din priză. 
 

Date tehnice 
- Tensiune de funcționare:  10-15 V DC 
- Consum de curent:   cca. 60 mA 
- Ieșire:     contact releu liber de potențial 1 x E, 5A 250 V AC sau 5A 30 V DC 
- Putere conectată:   max. 1000 W 
- Domeniul de măsurători:   -55 până la +125,0 °C 
- Precizie:   în intervalul (-55 °C …-10 °C): ± 2 °C 

în intervalul (-10 °C …+85 °C): ± 0,5 °C 
în intervalul (+ 85 °C …+125 °C): ± 2 °C 

- Rezoluție:   0,1 °C 
- Dimensiuni (L  x l x Î):  101 x 47 x 35 mm 
- Decupaj pentru cadrul frontal: 97 x 43 mm 
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1. Instrucțiuni de siguranță 
În manevrarea aparatelor care funcționează cu tensiune electrică respectați normele VDE în vigoare, în special VDE 0100, VDE 
0550/0551, VDE 0700, VDE 0711 și VDE 0860. 
- Înainte de a deschide aparatul asigurați-vă că acesta nu este conectat la curent. 
- Nu folosiți unelte cu aparate, componente sau module numai după ce v-ați asigurat că acestea sunt decuplate de la 

alimentare și că componentele din interiorul aparatului au fost descărcate de sarcina electrică.  
- Verificați permanent stratul de izolare și posibilele tăieri ale cablurilor de alimentare conectate la aparat, modul sau 

componente.  
- Dacă descoperiți vreo daună la nivelul cablului, scoateți imediat aparatul din funcțiune, până ce înlocuiți cablul defect.  
Dacă din descrierea consumatorului final nu reies clar caracteristicile electrice valabile pentru modul sau felul în care trebuie 
realizat un circuit exterior ori tipul de aparate ce poate fi conectat, plus valorile de conexiune pentru aceste componente 
externe, atunci trebuie să vă adresați unui specialist. Înainte de a pune în funcțiune orice aparat este bine să verificați în 
prealabil dacă acesta este potrivit scopului pentru care a fost construit! Dacă există nelămuriri cereți ajutor de la specialiști, 
experți sau producătorul respectivului modul.  
 

Vă rugăm să țineți cont de faptul că erorile de manevrare și de conexiune nu se află sub controlul nostru. De aceea nu putem fi 
făcuți responsabili pentru daunele rezultate în aceste condiții.  
 

Acest produs a fost testat conform directivei EMC (directiva EC 89/336/EMC/Compatibilitate electromagnetică) și a primit 
ștampila CE corespunzătoare. Orice modificare a circuitului, respectiv folosirea altor componente, decât cele indicate, duce la 
pierderea acestei aprobări.  
 

Distorsiuni 
Dacă ați ajuns la concluzia că aparatul nu mai poate fi folosit în siguranță, deconectați-l și asigurați-vă că nu va mai fi operat. 
Acest lucru se referă la următoarele situații: 
- aparatul prezintă daune evidente 
- aparatul nu mai funcționează 
- părți ale aparatului s-au desprins sau atârnă 
- cablurile de conexiune prezintă daune evidente. 
În cazul în care dispozitivul trebuie să fie reparat piesele de schimb folosite trebuie să fie originale! Utilizarea altor piese de 
schimb poate provoca pagube materiale și vătămări corporale grave! 
Repararea dispozitivului poate fi efectuată numai de către un electrician specializat! 
 

2. Domenii de utilizare 
Aparatul poate porni și opri un consumator conectat (max. 230 V/50 Hz, max. 1000 W) în funcție de temperatură. Temperatura 
de pornire și de oprire poate fi setată în intervalul -55 °C și +125 °C, cu pași de 1 °C. Ledul roșu semnalizează “Încălzire”, ledul 
galben “Răcire”, iar un altul se aprinde atunci când se activează releul. Nu este permis niciun alt domeniu de utilizare.  
 

3. Funcții 
Termostatul încastrabil TSM 125 este ideal pentru toate domeniile de utilizare care implică reglarea temperaturii în modul 
încălzire sau răcire. Senzorul său termic extern măsoară valori cuprinse în intervalul -55 până la +125 °C. Temperatura de comu-
tare este setată în pași de 1 °C. Ledurile de 12,7 mm indică temperatura de pornire și de oprire, temperatura actuală și valoarea 
min/max. Ledul roșu indică “Încălzire”, cel galben “Răcire”, iar un altul se aprinde atunci când se activează releul. Termostatul nu 
este numai ușor de manevrat, ci și sigur în utilizare. Scurtcircuitul și întreruperea senzorului sunt imediat identificate. Aparatul 
poate fi utilizat, de ex. drept dispozitiv de monitorizare îngheț, dar și drept înlocuitor al termostatelor mecanice defecte sau 
termometru digital. Temperatura de pornire și de oprire setată se păstrează chiar și în condiții de pană de curent.  
 

4. Montarea 
La cele două cleme marcate prin “12 V DC” se aplică o tensiune continuă filtrată și stabilizată de 12 V (10 - 15 V), la polaritatea 
corectă. Dacă releul integrat comută o tensiune alternativă mai mare de 25 V sau o tensiune continuă mai mare de 60 V, atunci 
trebuie să asigurați protecția la atingere, respectiv aparatul poate fi folosit numai dacă este integrat într-o carcasă cu protecție la 
atingere. În acest caz aparatul poate fi instalat și pus în funcțiune numai de către o persoană specializată sau un electrician, care 
trebuie să respecte normele VDE în vigoare.  
 

Controlul unei sarcini care poate reprezenta un pericol pentru oameni în cazul unei erori de funcționare, necesită suplimentar un 
dispozitiv de siguranță.  
 

- Configurați cu mare grijă circuitul necesar conectării la alte aparate (de ex. PC). În anumite condiții conexiunile interne din 
diverse alte aparate (de ex. conexiunea GND cu împământare) pot duce la valori nepermise de potențial. 

- Feriți aparatul de acțiunea directă a razelor de soare, umiditate (apă stropită sau picături de ploaie), praf. 
- Dacă produsul este folosit în medii profesionale trebuie respectate normele legale privind protecția la locul de muncă în 

cazul folosirii aparatelor electrice.  
- În școli, ateliere, școli de ucenici funcționarea aparatului se face numai sub supravegherea personalului specializat. 
- Dacă aparatul are nevoie de reparații folosiți numai piese de schimb originale! În caz contrar se pot produce semnificative 

daune materiale și umane.  
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5. Leduri și taste 
Leduri 
1. Este aprins ledul “Încălzire”: a fost selectată funcția “Încălzire” 
2. Este aprins ledul “Răcire”: a fost selectată funcția “Răcire” 
3. Este aprins ledul “Releu”: releul (priza de perete) este activat.  
Indicatoarele „Încălzire” și „Răcire” depind de valorile limită setate pentru temperatură și se activează automat.  
 

Taste 
1. Tasta   crește valoarea respectivă 
2. Tasta   scade valoarea respectivă 
3. Tasta  SET modifică setările 
 

6. Meniu 
Dacă apăsați tasta SET aparatul trece în modul setări. Aparatul afișează următoarele puncte din meniu 
 

Punct meniu N1 

 
Acesta poate fi identificat pe baza primului simbol E. La acest punct din meniu se setează temperatura de pornire. Valoarea 
poate fi modificată cu tastele . După încheierea setării apăsați tasta SET pentru confirmare. Aparatul trece la următorul 
punct din meniu. 
 

Punct meniu N2 

 
Acesta poate fi identificat pe baza simbolului A. La acest punct din meniu se setează temperatura de oprire. Valoarea poate fi 
modificată cu tastele . După încheierea setării apăsați tasta SET pentru confirmare. Aparatul trece la următorul punct din 
meniu. 
 

Punct meniu N3 

 
Acesta poate fi identificat pe baza simbolului H. La acest punct din meniu se setează temperatura maximă măsurată. Valoarea 
poate fi modificată cu tastele . După încheierea setării apăsați tasta SET pentru confirmare. Aparatul trece la următorul 
punct din meniu. 
 

Punct meniu N4 

 
Acesta poate fi identificat pe baza simbolului L. La acest punct din meniu se setează temperatura minimă măsurată. Valoarea 
poate fi modificată cu tastele . După încheierea setării apăsați tasta SET pentru confirmare. Aparatul revine la modul de 
afișare. Dacă în acest moment nu există o nouă valoare măsurată pentru temperatură pe ecran apar doar linii.  

 
 

Observație 
Dacă timp de 10 secunde nu se apasă nicio tastă aparatul iese automat din modul programare. Aparatul revine la modul normal 
de afișare. Modificările realizate se păstrează.  
 

7. Funcții 
Aparatul poate realiza următoarele funcții: 
 

Funcția ”Termometru” 
Funcția este activată atunci când temperatura de pornire setată devine egală cu temperatura de oprire. Se sting cele 3 leduri, iar 
releul se dezactivează. Aparatul nu mai realizează funcția de control, ci doar afișează temperatura.  
 

Funcția ”Încălzire” 
Funcția este activată atunci când temperatura setată de pornire este mai mică decât temperatura de oprire. Se aprinde ledul 
”Încălzire”. Releul este activat atunci când temperatura măsurată este mai mică sau egală cu T ”ON”. Releul este dezactivat dacă 
temperatura măsurată este mai mare sau egală cu T ”OFF”.  
Exemplu: Programați o valoare de prag pentru pornire de 21 °C și o valoare de prag pentru oprire de 22 °C. Aparatul identifică 
faptul că este vorba despre un proces de încălzire (valoarea de prag pentru oprire este mai mare decât valoarea de prag pentru 
pornire) și indică acest lucru cu ajutorul ledului ”Încălzire”.  
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Funcția ”Răcire” 
Funcția este activată atunci când temperatura setată de pornire este mai mare decât temperatura de oprire. Se aprinde ledul 
”Răcire”. Releul este activat atunci când temperatura măsurată este mai mare sau egală cu T “ON”. Releul este dezactivat dacă 
temperatura măsurată este mai mică sau egală cu T „OFF”.  
Exemplu: Pentru un frigider puteți programa o temperatură de pornire de 9 °C și o temperatură de oprire de 8 °C. Aparatul 
identifică faptul că este vorba despre un proces de răcire, deoarece valoarea de prag pentru oprire este mai mică decât valoarea 
de prag pentru pornire, lucru care este indicat de ledul ”Răcire”.  

 
 

8. Interfața serială 
Aparatul dispune de conexiunea TTL-UART. Ea se află pe placa electronică a procesorului și poate fi folosită pentru citirea datelor 
măsurate. Atunci când aparatul se află în modul afișare aceste date sunt trimise spre interfața serială o dată pe secundă. 
Pachetul de date este compus întotdeauna din 7 biți ASCII. Primii 5 biți sunt un câmp de informații (Info). Ultimii 2 biți sunt CR 
LF. Câmpul Info conține fie date de temperatură, fie mesaje de eroare.  
 

Exemple  
1. ASCII: 

„121.1<CR><LF>“; Hex: „0x31 0x32 0x31 0x2E 0x31 0x0D 0x0A” 
2. ASCII: 

„1.5<CR><LF>“; Hex: „0x20 0x20 0x31 0x2E 0x35 0x0D 0x0A” 

3. ASCII 
„-–1.2<CR><LF>“; Hex: „0x2D 0x31 0x31 0x2E 0x32 0x0D 0x0A” 

4. ASCII 
„Err.1<CR><LF>“; Hex: „0x45 0x72 0x72 0x2E 0x31 0x0D 0x0A” 

5. ASCII 
„Err.3<CR><LF>“; Hex: „0x45 0x72 0x72 0x2E 0x33 0x0D 0x0A” 

 

Adaptor TS125-to-RS232 pentru încastrare  
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Alocarea pinilor mufei de conexiune  

 
 
Parametrii de transfer  
Rată Baud: 1200 bps 
Nr. biți: 8 biți 
Paritate: fără 
Biți stop: 1  
 

9. Mesaje de eroare 
Aparatul poate afișa următoarele erori:  
 

Eroare N1 

  A fost identificat un scurtcircuit în senzorul termic. 
 

Eroare N2 

 Nu este conectat niciun senzor termic. 
 

Eroare N3 

 Datele citite de senzorul termic sunt eronate. 
 

Eroare N4 

  Senzorul termic a fost resetat în mod neașteptat.  

 

Observație:  
La apariția unei erori aparatul dezactivează obligatoriu releul.  
 

10. Senzor termic 
Senzorul termic este construit pe baza unui circuit integrat din familia Maxim și este adecvat pentru temperaturi cuprinse între -
55 și +125 °C. Senzorul este un tub metalic termo-conductibil, ce are o limbă de fixare turnată. Senzorul din plastic, disponibil 
opțional, permite măsurarea temperaturii în lichide. Însă măsurătorile nu pot fi realizate în lichide agresive, chimice sau reactive. 
Senzorul nu este adecvat pentru instalarea directă în alimente. 

 
 
Alocarea pinilor senzorului este următoarea: 

 
 
Senzorul poate fi extins până la 50 m folosind un cablu de alimentare și 2x adaptor RJ45 (vezi imaginile).  
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Dimensiuni cadru încastrare  

 
 
 

11. Instrucțiuni generale și informații 
Instrucțiuni privind întreținerea/îngrijirea 
Termostatul nu are nevoie de întreținere. Dar pentru a se putea garanta funcționarea sa corectă pe perioade lungi de timp este 
nevoie de verificarea funcționării aparatului la intervale regulate de timp. 
Pentru a descoperi eventuale daune verificați aparatul înainte de orice utilizare. Dacă descoperiți daune nu mai folosiți aparatul, 
ci duceți-l într-un atelier de reparații.  
 

Curățarea 
Curățați aparatul numai cu o cârpă uscată, care poate fi ușor umezită dacă murdăria persistă. Nu folosiți soluții de curățare pe 
bază de solvenți. Înainte de curățare decuplați aparatul de la tensiune. 
 

Materiale reciclabile/ambalaj 
Respectați legile în vigoare privind protecția mediului atunci când eliminați ambalajul. Coletul aparatului poate fi aruncat la 
pubelă. Dacă doriți să eliminați componentele sistemului respectați reglementările în vigoare privind eliminarea deșeului 
electronic.  
 

Eliminarea deșeurilor 
În scopul ocrotirii și îmbunătățirii calității mediului înconjurător, al protejării sănătății omului și al utilizării resurselor 
naturale cu prudență și în mod rațional, consumatorul este solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice 
punct de colectare și reciclare din localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare. 
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roți barată cu două linii în formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei 
colectări separate, la un centru de colectare și reciclare a produselor electronice și nu împreună cu gunoiul menajer.  

 
 

12. Conținut colet  
Coletul conține un senzor de temperatură cu un cablu de conexiune cu o lungime de 2 m, ce poate fi prelungit opțional până la 
50 m.  
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Exemplu de conexiuni  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și H-TRONIC GmbH (Industriegebiet 
Dienhof 11, 92242 Hirschau Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin introducerea în 
sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înștiințare prealabilă. 

© 2015 H-TRONIC GmbH & German Electronics SRL (ediția în limba română) 
Toate drepturile rezervate 


