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UWAGA: 

W związku z możliwością wielorakiego użycia opisywanego w niniejszej instrukcji urządzenia użytkownicy i 
osoby odpowiedzialne za jego zastosowanie muszą być świadome, że biorą na siebie  odpowiedzialność 
związaną z zastosowaniem i oprogramowaniem sterownika. W żadnym wypadku firma MR-elektronika  nie jest 
odpowiedzialna za jakiekolwiek zniszczenia i związane z tym bezpośrednie i pośrednie straty związane z 
wykorzystywaniem sprzętu opisanego i danych zawartych w niniejszej instrukcji. 
 
Rozwiązania przedstawione w niniejszej instrukcji są własnością firmy MR-elektronika . Wykorzystywanie tych 
rozwiązań bez zgody firmy może powodować skutki prawne. 
 

  



1.  Dane techniczne regulatora temperatury ST-55 
 

 
 

 
 

Rys. 1 Wygląd zewnętrzny regulatora temperatury ST-55 
 
 

zakres pomiarowy: w zależności od sygnału 
zakres wyświetlany: dowolny podzakres zakresu –999 ÷9999 
wyświetlacz: 4 cyfry 13 mm 
zasilanie: 220 V AC  + 10% -15% 
 na życzenie 24 V AC 
pobór mocy: <5 VA 
temperatura pracy: 5÷40°C 
wymiary: 48 x 96 x 87 mm 
otwór do mocowania: 45 x 90 mm 
waga: 400 g 
odległość między urządzeniami: 15 mm 
 

 

Regulator ST-55 jest uniwersalnym regulatorem temperatury typu PID. Wejście 

regulatora przystosowane jest do współpracy z termoparami i czujnikami oporowymi Pt100. 

Wersja dla termopary posiada kompensację zimnych końców. W zależności od wersji, 

dostępne są następujące typy wyjścia regulatora: przekaźnik służący do sterowania 

ogrzewaniem obiektu lub wyjście sygnału ciągłego takiego jak prąd lub napięcie. 

Programowanie regulatora jest proste i wykonywane za pomocą czterech przycisków. 

Wszystkie nastawy zachowywane są po zaniku napięcia zasilającego. Dodatkowo  regulator 

zabezpieczony jest przed wprowadzeniem nastaw mogących spowodować jego nieprawidłowe 

działanie.  

Regulator sygnalizuje przerwę oraz zwarcie w obwodzie wejściowym oraz wyłącza 

wtedy wyjście. Wyświetlacz składa się z czterech cyfr oraz z dwóch  lampek 

sygnalizacyjnych. 
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2. Działanie regulatora 

2.1 wyświetlacz 

Podczas normalnej pracy na wyświetlaczu regulatora wskazywana jest suma aktualnej 

temperatury czujnika oraz nastawy poprawki temperatury (tzw. offset). Np. ustawienie 

offset’u równego 5 °C powoduje wyświetlanie temperatury powiększonej o 5 °C. Podobnie 

przy ustawieniu offset’u równego −5 °C wyświetlana będzie temperatura pomniejszona o 5 

°C. Umożliwia to korekcję różnicy temperatur pomiędzy czujnikiem a obiektem bez 

kłopotliwych przeliczeń temperatury. 

 

2.2  algorytm pracy 

Regulator ST-55 może pracować w konfiguracji P, PI, PD, PID lub jako dwustanowy. 

Rodzaj realizowanego algorytmu pracy zależny jest od wartości poszczególnych nastaw. 

Ilustruje to poniższa tabela: 

 

 

algorytm 
pracy 

strefa 
proporcjonalności 

czas  
zdwojenia 

czas  
wyprzedzenia 

histereza 
pracy 

P Xp 0 0 bez znaczenia 
PI Xp Ti 0 bez znaczenia 
PD Xp 0 Td bez znaczenia 
PID Xp Ti Td bez znaczenia 

dwustanowy 0 bez znaczenia bez znaczenia H 
 

Xp: strefa proporcjonalności, Ti: stała czasowa całkowania, Td: stała czasowa różniczkowania 

H: histereza przy pracy dwustanowej 

 

 

2.2.1 tryb pracy P, PI, PD, PID 

W trybach tych regulator realizuje zadany algorytm pracy odpowiednio sterując 

wyjściem. W regulatorach z wyjściem przekaźnikowym jest to okresowe włączanie grzania. 

Okres przełączania przekaźnika zależny jest od parametru „okres impulsowania wyjścia”. 

Wypełnienie przełączania wyjścia zależne jest od aktualnego poziomu sygnału wyjściowego 



regulatora. Załączenie przekaźnika sygnalizowane jest świeceniem lampki żółtej (G) 

(grzanie). W regulatorach z wyjściem ciągłym poziom sygnału wyjściowego może zmieniać 

się w odstępach czasowych wyznaczonych wartością parametru: „czas martwy wyjścia”. 

Dodatkowo wartość sygnału wyjściowego sygnalizowana jest miganiem lampki (G) ze 

zmiennym wypełnieniem i okresem zależnym od nastawionej wartości parametru 

określającego czas martwy wyjścia. 

 

2.2.2 tryb pracy dwustanowej 

           Algorytm pracy regulatora podczas pracy dwustanowej przedstawiony jest na rysunku 2 

 

 

Dopóki temperatura czujnika nie przekroczy wartości Tgwył załączone jest grzanie obiektu. 

Powyżej tej temperatury grzanie zostaje wyłączone. Ponowne załączenie grzania jest możliwe 

po obniżeniu się temperatury poniżej wartości Tgzał. Zabezpiecza to przekaźnik przed zbyt 

częstym przełączaniem, szczególnie w sytuacji występowania zakłóceń pomiaru temperatury. 

Programowane w regulatorze wartości parametrów odpowiadają wielkościom zdefiniowanym 

na rysunku 2. 

 

wartość zadana

temperaturaTgzał Tgwył

 histereza
regulacji

załączone grzanie

wyłączone grzanie

 

Rys. 2. Algorytm pracy regulatora ST-55 podczas pracy dwustanowej. 

Tgzał: temperatura załączenia grzania, Tgwył: temperatura wyłączenia grzania 
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2.2.3 tryb pracy r ęcznej 

Dodatkowo możliwe jest przełączenie regulatora w tryb pracy ręcznej. Przełączanie 

pomiędzy pracą automatyczną i ręczną odbywa się poprzez jednoczesne wciśnięcie klawiszy: 

[Ent] i [Esc]. W trybie tym wyjście sterowane jest ręcznie za pomocą przycisków: [↓][↑]. 

Praca w trybie ręcznym sygnalizowana jest ciągłym świeceniem lampki zielonej (F) (funkcja). 

Przełączanie z jednego do drugiego trybu pracy odbywa się bezuderzeniowo. Niesie to za sobą 

zmianę punktu pracy wyjścia regulatora, który po przełączeniu z pracy ręcznej do pracy 

automatycznej zostaje automatycznie ustalony na poziomie zapewniającym bezuderzeniowość 

przełączania. Ma to znaczenie przy pracy z wyłączoną składową całkującą. Umożliwia to 

doprowadzenie regulatora ręcznie do właściwego punktu pracy, a następnie przełączenie go 

do trybu automatycznego.  

Początkowy punkt pracy dobrany jest w połowie zakresu, tzn. że dla zerowego błędu 

temperatury sygnał wyjściowy osiąga poziom 50 % mocy grzejnej. Wartość sygnału 

wyjściowego można kontrolować wciskając klawisz [Esc]. Chcąc powrócić do początkowego 

trybu pracy regulatora należy dokonać restart regulatora poprzez jednoczesne wciśnięcie 

klawiszy : [↓] [Esc] lub ręcznie za pomocą klawiszy: [↓][↑]. W wypadku chwilowego zaniku 

napięcia zasilającego regulator, po jego ponownym włączeniu regulator powraca do trybu, w 

którym pracował przed wyłączeniem. Ponadto w trybie ręcznym zapamiętywany jest poziom 

sygnału wyjściowego. 

 

3 Parametry programowane regulatora 

3.1  temperatura pracy [°°°°C] 

Parametr określający wartość zadaną regulacji. Zakres zmian tego parametru ograniczony 

jest zakresem wejściowym regulatora (zależnie od wersji). 

 

3.2  poprawka temperatury [°°°°C] 

Poprawka  temperatury (tzw. offset) dodawana  jest do wartości zmierzonej. Pozwala to 

np. uwzględnić różnicę temperatur pomiędzy czujnikiem i obiektem, w wypadku  



umieszczenia  czujnika w pewnej odległości od obiektu. Ustawienie parametru na wartość 0 

powoduje pracę regulatora dla rzeczywistej temperatury czujnika. Zakres zmian tego 

parametru jest ograniczony i wynosi: −99 ÷ 99. 

 
3.3  zakres proporcjonalności [%] 

Parametr określa zakres proporcjonalnej pracy regulatora. Wielkość parametru odniesiona 

jest do całego zakresu pracy. Im mniejsza wartość parametru tym wzmocnienie regulatora jest 

większe. Ustawienie parametru na wartość zero przełącza regulator w tryb pracy dwustanowej 

z histerezą. Nastawy innych parametrów algorytmu PID nie mają w tym trybie znaczenia. 

 

3.4  stała czasowa całkowania [s] 

Parametr określa tzw. czas zdwojenia regulatora. Im większa wartość parametru tym 

mniejsze jest działanie składowej całkującej w algorytmie PID. Ustawienie wartości 

parametru na zero powoduje wyłączenie działania członu całkującego regulatora. 

 
3.5  stała czasowa różniczkowania [s] 

Parametr określa tzw. czas wyprzedzenia regulatora. Im większa wartość parametru tym 

większe jest działanie składowej różniczkującej w algorytmie PID. Ustawienie wartości 

parametru na zero powoduje wyłączenie działania członu różniczkującego regulatora. 

 

3.6  histereza regulacji [°°°°C] 

Parametr jest aktywny tylko podczas pracy w trybie dwustanowym. Histereza regulacji 

pozwala zabezpieczyć przekaźnik przed zbyt częstym  przełączaniem. Parametr określa 

połowę zakresu, pomiędzy temperaturami załączenia i  wyłączenia wyjścia. (rysunek 2) 
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3.7  okres impulsowania wyjścia [s] 

Parametr określa okres impulsowania wyjścia przy pracy regulatora z wyjściem 

przekaźnikowym. W regulatorach z wyjściem ciągłym wartość parametru określa tzw. czas 

martwy wyjścia, czyli okres czasu pomiędzy chwilami, w których wartość sygnału 

wyjściowego może ulec zmianie. 

 

3.8  FILTR – cyfrowy filtr przeciwzakłóceniowy [on/off]  

W przypadku występowania znacznych zakłóceń pomiaru temperatury obiektu, istnieje 

możliwość włączenia w tor pomiarowy regulatora, cyfrowego filtru dolnoprzepustowego. 

Można tego dokonać poprzez ustawienie parametru FILTR na wartość [on], wyłączenie 

działania filtru możliwe jest poprzez ustawienie parametru FILTR na wartość [off]. Należy 

pamiętać, że filtr posiada pewną stałą czasową, co wiąże się z wprowadzeniem do toru 

pomiarowego regulatora opóźnienia. 

 

4 Funkcje dostępne z klawiatury 

4.1  wyświetlanie aktualnej temperatury 

Podczas normalnej pracy na wyświetlaczu wskazywana jest temperatura obiektu. 

(wyświetlana jest suma: temperatury zmierzonej oraz poprawki) 

 

4.2  podglądanie temperatury zadanej 

Wciśnięcie przycisku [↑] pozwala podejrzeć zaprogramowaną temperaturę pracy. 

 

4.3  podglądanie wartości sygnału wyjściowego 

Wciśnięcie przycisku [Esc] pozwala podejrzeć poziom sygnału wyjściowego regulatora. 

Poziom ten wyskalowany jest w procentach. 

 



4.4  podglądanie pozostałych parametrów 

Aby podejrzeć pozostałe parametry regulatora należy przejść do programowania. Po 

wyborze żądanego parametru (patrz Programowanie regulatora) jego wartość pojawi się na 

wyświetlaczu. Następnie za pomocą klawisza [Esc] można zakończyć podglądanie. Podczas 

programowania regulator pracuje bez zmian. 

 

4.5  przejście do programowania 

Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku [Ent] pozwala rozpocząć programowanie regulatora. 

Dokładny opis w punkcie Programowanie regulatora. 

 

4.6  zmiana trybu pracy ręka-auto 

W dowolnym momencie można przełączyć tryb pracy regulatora z ręcznego na 

automatyczny i odwrotnie. Osiąga się to poprzez jednoczesne wciśnięcie klawiszy [Ent] i 

[Esc]. Ponowne wciśnięcie tych klawiszy  powoduje powrót do poprzedniego  trybu pracy . 

Aktualny tryb pracy nie ulega zmianie po ponownym włączeniu regulatora do sieci zasilającej 

(np. po chwilowym wyłączeniu napięcia zasilającego regulator). Praca w trybie ręcznym 

sygnalizowana jest świeceniem lampki (F) (funkcja). 

 

4.7  zmiana wartości sygnału wyjściowego w ręcznym trybie pracy 

Podczas pracy regulatora w trybie ręcznym wciśnięcie przycisku [↑] lub [↓] powoduje 

odpowiednio zwiększenie lub zmniejszenie wartości sygnału wyjściowego. Po przełączeniu 

regulatora na pracę automatyczną punkt pracy wyjścia pozostaje niezmieniony. Powoduje to 

bezuderzeniowe przełączanie oraz możliwość korekcji punktu pracy wyjścia regulatora. 

 

4.8  restart regulatora 

Jednoczesne wciśnięcie klawiszy [Esc] i [↓] powoduje restart regulatora. Pozwala to 

przywrócić początkowy punkt pracy wyjścia regulatora. 
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5 Sygnalizacja 

5.1  lampki sygnalizacyjne 

W regulatorach z wyjściem przekaźnikowym załączenie grzania sygnalizowane jest 

świeceniem lampki żółtej [G] (grzanie). W regulatorach z wyjściem ciągłym lampka ta miga. 

Okres jej migania równy jest nastawionemu czasowi martwemu wyjścia regulatora.  

Wypełnienie migania zależy od poziomu sygnału wyjściowego regulatora. Od zupełnego 

wygaszenia (zerowa wartość sygnału wyjściowego) do ciągłego świecenia (maksymalna 

wartość sygnału wyjściowego regulatora). 

 

5.2  stany awaryjne 

Zwarcie w obwodzie wejściowym, podobnie jak obniżenie się temperatury poniżej 

dolnego zakresu pracy regulatora, sygnalizowane jest zaświeceniem dolnych segmentów 

wyświetlacza oraz wyłączeniem wyjścia regulatora. Przerwa w obwodzie wejściowym, 

podobnie jak przekroczenie górnego zakresu pracy regulatora, sygnalizowane jest 

zaświeceniem górnych segmentów wyświetlacza oraz wyłączeniem wyjścia regulatora. 

 

5.3  praca w trybie ręcznym 

Praca regulatora w trybie ręcznym sygnalizowana jest świeceniem lampki (F) (funkcja). 

 

5.4  błędne nastawy 

W przypadku wprowadzenia nastaw mogących spowodować nieprawidłowe działanie 

regulatora (np. ustawiona histereza jest zbyt szeroka i regulator nigdy nie będzie w stanie 

wyłączyć wyjścia) wyłączone zostaje automatycznie wyjście. Dodatkowo na migającym 

wyświetlaczu wyświetlany jest kod wykrytego błędu. Spis wykrywanych automatycznie  

błędów znajduje się w dodatku do niniejszej instrukcji. 

 



6 Programowanie regulatora 

Poszczególne parametry regulatora posiadają określone identyfikatory: 
 

        P1:   nastawa wartości zadanej temperatury 

        P2:   nastawa poprawki temperatury 

        P3:   nastawa strefy proporcjonalności 

        P4:   nastawa czasu zdwojenia 

        P5:   nastawa czasu wyprzedzenia 

        P6:   nastawa histerezy regulacji 

        P7:   nastawa czasu martwego wyjścia/okresu impulsowania wyjścia 

        P8:   nastawa parametru FILTR 

 

Aby rozpocząć programowanie regulatora należy wcisnąć klawisz [Ent] i przytrzymać 

go do czasu, gdy na wyświetlaczu  ukaże się napis: [P  1]. Oznacza to, iż można przystąpić do 

programowania parametru P1. Manipulując przyciskami [↓][↑] można wybrać numer 

parametru który chcemy programować. (np. wybranie P3 umożliwia zaprogramowanie strefy 

proporcjonalności). Wciśnięcie przycisku [Esc] pozwala opuścić programowanie i powrócić 

do normalnej pracy. Wciśnięcie przycisku [Ent] powoduje rozpoczęcie programowania 

wybranego wcześniej parametru. Na wyświetlaczu zostaje przedstawiona aktualna wartość 

wybranego parametru. Wartość tę można zmienić w zależności od potrzeb manipulując 

przyciskami  [↓][↑]. Po ustawieniu żądanej wartości,  naciśnięcie przycisku [Ent] powoduje 

jej zapamiętanie. W razie pomyłki, można przed zapamiętaniem skorzystać z przycisku [Esc] 

i anulować dokonaną zmianę. Jeżeli nowa wartość może spowodować błędne działanie 

regulatora, to po zakończeniu programowania będzie to sygnalizowane miganiem 

wyświetlacza i zostanie odłączone jego wyjście (patrz stany awaryjne). Po zaprogramowaniu 

wybranego parametru można w ten sam sposób rozpocząć programowanie następnego 

parametru lub powrócić do normalnej pracy za pomocą przycisku [Esc]. Podczas 

programowania regulator pracuje bez zmian. Programowanie możliwe jest zarówno przy 

włączonych,  jak i wyłączonych wyjściach. 
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UWAGA !!! 

Regulator ST55 jest urządzeniem mikroprocesorowym, wrażliwym na zakłócenia 

elektromagnetyczne. Jest on jednak wyposażony w podstawowe zabezpieczenia przed 

mogącymi wystąpić zakłóceniami jego pracy. Mimo to, w przypadku występowania w 

bezpośrednim otoczeniu regulatora silnych zakłóceń elektromagnetycznych (np. silniki, 

styczniki, itp.) zaleca się stosowanie filtrów sieciowych lub zasilanie regulatora napięciem 

24V (specjalna wersja).  

 

Dodatek 1 

Spis kodów błędów jakie mogą wystąpić po wprowadzeniu błędnych nastaw. W wypadku 

wprowadzenia błędnej nastawy wyświetlacz wskazuje migający napis składający się z litery F 

(fatal) oraz numeru kodu błędu. Znaczenie poszczególnych kodów przedstawione jest poniżej. 

 

• F1: błąd w EEPROM (pamięć nieulotna przechowująca nastawy regulatora). Błąd ten 

oznacza, iż z pewnych przyczyn została utracona informacja o jednej z nastaw regulatora. 

Warto sprawdzić poszczególne nastawy raz jeszcze. Ponowne zaprogramowanie regulatora 

powinno usunąć ten błąd. 

• F3: nastawa temperatury jest wyższa lub równa maksymalnej wartości z zakresu pracy 

regulatora z uwzględnieniem nastawy offsetu, która ma wpływ na przesunięcie progów 

wyznaczających zakres pracy regulatora. 

• F4: nastawa temperatury jest niższa lub równa minimalnej wartości z zakresu pracy 

regulatora z uwzględnieniem nastawy offsetu, która ma wpływ na przesunięcie progów 

wyznaczających zakres pracy regulatora. 

• F5: nastawa temperatury wraz z histerezą jest wyższa lub równa maksymalnej wartości z 

zakresu pracy regulatora z uwzględnieniem nastawy offsetu, która ma wpływ na 

przesunięcie progów wyznaczających zakres pracy regulatora. W praktyce oznacza to zbyt 

szeroką histerezę regulacji. 

• F6: nastawa temperatury wraz z histerezą jest niższa lub równa minimalnej wartości z 

zakresu pracy regulatora z uwzględnieniem nastawy offsetu, która ma wpływ na 

przesunięcie progów wyznaczających zakres pracy regulatora. W praktyce oznacza to zbyt 

szeroką histerezę regulacji. 



• F13: Nastawa offsetu jest zbyt duża. Może spowodować wyjście regulatora poza zakres 

wyświetlany przez wyświetlacz. 

 

 

Dodatek 2 

 

          Opis podłączeń czujników, zasilania i elementów wykonawczych do regulatorów ST-55  

 

Podłączenia do regulatora współpracującego z czujnikiem Pt100 

 

 

1 i 2 – zasilanie 220 V AC 

3, 4, 5 – styki przekaźnika grzania (załączone grzanie – zwarte 3 i 4) 

9, 10, 11, 12 – wejście Pt100 w wersji czteroprzewodowej ( przy instalowaniu czujników w 

systemie trzy i dwuprzewodowym należy zewrzeć niewykorzystywane złącza, np. 9 z 10, 11 z 

12 dla czujnika dwuprzewodowego)  

 

Podłączenia do regulatora współpracującego z czujnikiem termoparowym 

 

1 i 2 – zasilanie 220 V AC 

3, 4, 5 – styki przekaźnika grzania (załączone grzanie – zwarte 3 i 4) 

9, 10 – wejście termopary (zalecane połączenie przewodem kompensacyjnym) 

1 2 3 4 5 9 10 1112

1 2 3 4 5 9 10B
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       Podłączenia do regulatora z wyjściem analogowym współpracującego z czujnikiem Pt100

  

1 i 2 – zasilanie 220 V AC 

4 i 5 – wyjście sygnału analogowego 

9, 10, 11, 12 – wejście Pt100 w wersji czteroprzewodowej ( przy instalowaniu czujników w 

systemie trzy i dwuprzewodowym należy zewrzeć niewykorzystywane złącza, np. 9 z 10, 11 z 

12 dla czujnika dwuprzewodowego)  

Podłączenia do regulatora z wyjściem analogowym współpracującego z czujnikiem 

termoparowym 

 

1 i 2 – zasilanie 220 V AC 

4 i 5 – wyjście sygnału analogowego 

9, 10 – wejście termopary (zalecane połączenie przewodem kompensacyjnym) 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 10 11 121 2 3 4 5

1 2 3 4 5 9 10



Dodatek 3 

Podczas instalowania regulatora należy pamiętać o wyeliminowaniu źródeł wszelkich 

zakłóceń, mogących powodować nieprawidłową pracę urządzenia. W pierwszej kolejności 

należy zastosować proste filtry RC zakładane na cewki styczników, przekaźników mocy, 

wentylatorów itp.(patrz rysunek poniżej). 

 

 

 

 

 

 

Uwagi odnośnie oprzewodowania 

 

1. Oprzewodowanie wejść termoparowych wykonać odpowiednim przewodem 

kompensacyjnym. 

2. Dla wejść Pt100 stosować przewody o małej oporności i przestrzegać warunku równej 

oporności dla wszystkich przewodów. 

3. Oprzewodowanie wejść prowadzić z dala od oprzewodowania zasilania regulatora, 

zasilania osprzętu i linii silnoprądowych w celu uniknięcia zakłóceń. 

4. Prowadzić linię zasilającą regulator tak, aby uniknąć zakłóceń od linii zasilających 

osprzęt. Jeżeli nie da się uniknąć bliskości źródła zakłóceń należy stosować filtry 

przeciwzakłóceniowe. 

a. dla uzyskania optymalnych efektów wybrać filtr o odpowiednich parametrach i 

charakterystyce częstotliwościowej. 

b. w przypadku stwierdzenia, że zakłócenia przenoszą się poprzez obwód zasilania 

zaleca się skrócenie odległości pomiędzy splotami przewodów zasilających. Wpływa 

to pozytywnie na redukcję poziomu zakłóceń. 

c. zainstalować filtr przeciwzakłóceniowy na uziemionym panelu i maksymalnie 

skrócić oprzewodowanie pomiędzy wyjściem filtra a zaciskami zasilania regulatora. 

Im dłuższe przewody, tym mniejsza skuteczność odkłócania. 

d. nie instalować na wyjściu filtra bezpieczników i wyłączników, ponieważ pogarsza to 

skuteczność odkłócania. 
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Przykład podłączenia zasilania do regulatora mikroprocesorowego 

 

e. do wykonania oprzewodowania stosować przewody elektryczne spełniające krajowe 

wymagania odnośnie normy. Dla wykonania obwodów zasilania stosować przewody 

w izolacji PCV o wytrzymałości 600 V. 

f. po podaniu zasilania wymagany jest czas ok. 2 sekund na ustalenie się stanów wyjść 

przekaźnikowych. Jeżeli wyjścia te współpracują z zewnętrznymi obwodami blokad 

należy zastosować przekaźnik czasowy. 

 

 

zasilanie wejście wyjście

przewody

zaciski zasilania
regulatora

przewody

mocno skręcić


