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Termostatul THERMO-77 este un modul electronic digital care măsoară temperatura 
aerului (nu se foloseşte pentru lichide!!!) și în funcție de setările făcute poate controla 
pornirea și oprirea unor echipamente de încălzire sau de răcire. Acest modul funcționează 
împreună cu comunicatorul GSM ML10, modulul GSM avînd rol de master. Se pot atașa 
pînă la 10 module THERMO-77. Comunicatorul GSM ML10 trebuie să fie setat pentru modul 
de comunicație RS485 și să dispună de firmware care să citească termostatele 
(ML10_xxx_x_T). 

Comunicația se realizează pe o rețea RS485 care poate asigura o distanță de pînă la 
1200 m (în condiții ideale) între comunicatorul GSM și termostate. RS485 este un tip de 
comunicație serială folosită în medii industriale (cu zgomot sau brum ridicat), dar semnalele 
fiind diferențiale rețeaua este practic imună la aceste zgomote. La cuplarea modulelor 
folosind acest tip de rețea obligatoriu se va ține cont de polaritatea cablurilor (toate firele 
notate cu “A” sau “+”  se vor cupla împreună formînd linia “A”, iar cele notate cu “B” sau 
“–“ vor forma linia “B”; rețeaua nu va funcționa dacă un semnal notat cu “A” se va cupla 
cu unul notat cu “B”). La finalul manualului există schema de legături între ML10, sursa 
externă de alimentare și termostate. 

Termostatul THERMO-77 funcționează cu două praguri de temperatură: unul pentru 
menținerea temperaturii între două valori în incinta unde este montat, iar celălalt fiind 
pentru alarmare. Fiecare prag dispune de două valori de temperatură, una de pornire și 
cealaltă de oprire (histerezis). Un exemplu de utilizare ar fi încălzirea unei case de vacanță (o 
casă unde nu stă cineva în permanență și practic centrala termică trebuie să pornească doar 
pentru a preveni înghețarea apei în radiatoare sau atunci cînd proprietarul dorește acest 
lucru). 

Exemplu: Pragul 1 (temperatura ambientală) se setează cu valorile următoare: 
temperatura de oprire 22°C, temperatura de pornire 18°C. Pentru pragul 2 (alarmare sau 
antiîngheț) se setează: temperatura de oprire 8°C și temperatura de pornire 5°C. Dacă 
temperatura din cameră este mai mare de 22°C, atunci nici o ieșire a comunicatorului GSM 
nu este activă, centrala fiind oprită. Cînd temperatura scade sub 18°C, ieșirea 
corespunzatoare Pragului 1 devine activă, dar centrala nu va porni decît dacă are comandă 
(SMS, DTMF sau BEEP) trimisă de proprietar. Dacă temperatura ajunge sub 5°C, atunci cea 
de-a doua ieșire corespunzătoare Pragului 2 devine activă ceea ce va duce la pornirea 
centralei termice indiferent dacă are comandă de la utilizator sau nu. Aceasta va funcționa 
pînă cînd temperatura ambientală va depăși 8°C.  

Toate setările modulului THERMO-77 se fac folosind interfața de PC  THERMO-77-PC, 
care se downloadează de pe site. În cazul cînd sînt mai multe termostate în rețea, este 
necesar ca setările să se facă independent (fiecare termostat cuplat pe rînd la PC) pentru că 
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adresa setată inițial este aceeași pentru toate. Cînd sînt mai multe termostate, este 
obligatoriu ca fiecăruia să i se aloce o adresa unică (cuprinsă între 0 și 9). Funcționarea nu 
este posibilă dacă pe aceeași rețea există mai multe module cu aceeași adresă. După 
schimbarea adreselor, termostatele se pot lega în rețea împreună cu ML10, cuplarea cu    
PC-ul făcîndu-se fără a le mai deconecta. Cuplarea PC-ului se face prin cablul USB-485, cu 
programul aferent avînd posibilitatea de a urmări toate termostatele. Este necesar ca 
modulul ML10 să fie scris cu un  firmware de genul: ML10_xxx_x_T, ultima litera (T) arătînd 
că ML10 poate comunica cu termostatele. Utilizatorii setați în interfața comunicatorului au 
posibilitatea de a afla temperaturile termostatelor trimițînd un SMS cu textul THERMO către 
ML10 care citește termostatele. Răspunsul va fi un SMS de forma: 

T0+19.5C T1 x T2+35.7F ….. T9-20.1C  

Se observă că termostatele 0 şi 9 au fost setate în °C, termostatul 2 în °F, iar termostatul 1 
nu este prezent. 

 

Exemplu de funcționare a termostatului setat pentru încălzire 

 
pornit

5 gr.C

oprit

1 Puls cu durata x ore

8 gr.C

Centrala

OUT P1

18 gr.C

OUT P2

Comanda
SMS

22 gr.C
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Termostatul măsoară temperatura cu o rezoluție de 0.1°C . Lucrează atît în °Celsius 
cît și în °Fahrenheit. De asemenea, există posibilitatea de a ajusta temperatura afișată prin 
setarea unei temperaturi de offset care se adună sau se scade din temperatura măsurată în 
funcție de semnul ales. Ex.: dacă offsetul este 0°C și temperatura măsurată de senzor este 
de 22.5°C, atunci termostatul va trimite către ML10 valoarea de 22.5°C. Dacă offsetul este 
de  -1.5°C, atunci valoarea transmisă va fi 22.5° – 1.5° = 21.0°C; iar dacă offsetul este +2.7°C, 
valoarea va fi 22.5° + 2.7° = 25.2°C. De reținut că termostatul face comparația cu pragurile 
setate folosind aceasta valoare (temperatura +/- offset). 

Tot din interfața THERMO-77-PC, pentru fiecare prag se setează ce ieșire a 
comunicatorului ML10 se va activa, cînd temperatura este în afara limitei pragurilor. 
Polaritatea și tipul ieșirii se setează din interfața comunicatorului; pentru a funcționa 
OUTPUT x nu poate fi OFF (oprit).  

Dacă în rețea există mai multe termostate care au alocată aceeași ieșire, OUTPUT x 
va fi activ dacă cel puțin un termostat este activ (funcție SAU). OUTPUT x va deveni inactiv 
atunci cînd nici un termostat nu mai este activ.  

 

 

Parametri tehnici 

Domeniul de temperaturi măsurate (limite senzor): -55°C ... +125°C 

Măsoară temperatura aerului; a nu se folosi pentru măsurarea temperaturii lichidelor; 

dacă este montat în mediu exterior trebuie protejat împotriva apei sau a umezelii 

Consum curent: 3-4mA 

Rezoluție: 0.1°C 

Tensiune de alimentare: min. 7Vcc       max. 24Vcc 

Comunicație: RS485 

Dimensiunile termostatului Thermo-77: 

Lungime = 57mm  

Lățime = 37mm 

Înălțime = 20mm  
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Instalarea interfeței USB-485 
 
În funcție de sistemul de operare al PC-ului, de pe site-ul: 

http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm  

se va downloada, din tabel driver-ul VCP şi se va dezarhiva într-o locație ştiută. 
Se introduce interfața USB-485 într-un port USB al PC-ului, acesta va detecta prezența 
interfeței, moment în care va cere driver-ul. Folosind butonul Browse, se navighează pînă la 
locația unde driver-ul a fost dezarhivat. După instalare se intră în Control Panel, în System, 
în Hardware, în Device Manager şi se deschide Ports. Acolo trebuie să existe USB Serial Port 
care are alocat un COM. Notați acel numar (ex. COM 4). 
 

 

 
Instalarea aplicației THERMO-77-PC 
 
Sistemele de operare suportate de aplicație sînt de la Windows XP 32bit pîna la W7 
inclusiv. 
Aplicația THERMO-77-PC se va downloada de pe site-ul: 

http://www.module-auto.ro/ro din secțiunea Termostat digital, Thermo-77, Software 

PC şi se va instala urmînd instrucțiunile de pe ecran. 
 



-MM 

THERMO-77 Manual şi Ghid de utilizare                                                                                                 Pagina 5 

TERMOSTAT DIGITAL THERMO-77 comandat de Comunicatorul GSM ML10 V 1.1 
www.module-auto.ro 

 

Ghid de folosire al aplicației THERMO-77-PC 
 

După instalarea aplicației THERMO-77-PC și a driver-ului cablului USB-485, urmează rularea 
aplicației și alegerea portului COM alocat cablului USB-485. 

 

Următorul pas este deschiderea acelui port Com din meniul File butonul Open Port. 

 

În acest moment, dacă termostatele și comunicatorul ML10 sînt cuplate la rețeaua RS485, în 
partea inferioară a ferestrei aplicației trebuie să apară temperaturile citite de ML10 GSM, 
aplicația funcționînd în mod de monitorizare. 

Dacă se dorește schimbarea unor parametri ai unui termostat, atunci mai întîi trebuie aleasă 
adresa acelui termostat (Thermo = 0-9) după care se apasă butonul Connect, se modifică 
datele respective, iar la final se apasă butonul Disconnect. 
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Procedura de setare a termostatelor la folosirea pentru prima oară 

 Dacă există mai multe termostate și sînt folosite pentru prima dată, atunci este necesar 
să se execute următoarea procedură.  

- de cablul USB-485 se cuplează cîte un singur termostat (fără a cupla și ML10; doar cablul și 
un singur termostat) 

- se deschide aplicația THERMO-77-PC, se alege portul și se activează 

- se apasă butonul Connect, iar după ce acesta se transformă în Disconnect toată fereastra 
va fi completată cu datele citite din termostat 

- se alege adresa termostatului astfel încît mai multe termostate să nu aibă aceeași adresă 
(inițial adresa este 0 pentru toate); adresa se poate alege între 0 și 9; după schimbarea 
adresei se apasă butonul Send din dreptul Change Thermo Address 

- se setează modul de funcționare al termostatului (încălzire sau răcire, Heating respectiv 
Cooling), pragurile de funcționare și ce ieșire a ML10 să se activeze cînd temperatura este în 
afara pragurilor 

- după setarea parametrilor, se apasă butonul Disconnect, se cuplează următorul termostat 
la cablul USB-485 și procedura se repetă pentru toate termostatele. La final, se adaugă la 
rețea și comunicatorul ML10 setat pentru comunicația RS485. 
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Schema de cuplare a termostatelor în rețeaua RS485 

Pentru lungimi ale cablului de comunicație mai mari de 100m, este necesară cuplarea unui 
rezistor de terminație, obligatoriu la ultimul nod al rețelei. Acest rezistor poate avea o 

putere de 0.25W-0.5W și o valoare de minimum 160 Această valoare se determină după 
montaj, fiind direct legată de lungimea cablului și de zgomotul captat de acesta din mediul 
în care este instalat. 
Cablul poate fi de tipul UTP (cablu de rețea); pentru semnalele A și B se va folosi obligatoriu 
o pereche de fire torsadate (împletite) – de ex. verde pentru A și verde-alb pentru B, iar 
pentru alimentare se va folosi cîte o pereche pentru fiecare conexiune – de ex. perechea 
portocaliu,portocaliu-alb pentru +Vcc și perechea albastru, albastru-alb pentru GND. Restul 
firelor (maro și maro-alb) din cablul UTP nu se conectează. 
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