
Instrukcja obsługi szklanych włączników dotykowych

1. Dane techniczne
Zasilanie Od 12 do 24V DC

Maksymalny przekrój żyły przyłącza 20mA

Rozmiar panelu kwadratowego 94 x 94 x 17.5mm

Rozmiar panelu prostokątnego  94x137x17.5mm

Waga panelu kwadratowego

Waga panelu prostokątnego

Zakres pracy 0 do 45 stopni C

Ilość pól dotykowych w panelu kwadratowym Od 1 do 4

Ilość pól dotykowych w panelu prostokątnym Od 3 do 6

Wbudowany czujnik temperatury Tak

Zakres pomiaru temperatury 0 do 45 stopni C

2. Opis produktu
Panel dotykowy TS4 oraz TS6 są szklanymi panelami dotykowymi dedykowanymi do systemu 
Deimic, którego zadaniem jest przekazanie do systemu Deimic informacji o dotknięciu danego pola
oraz pomiar temperatury w pomieszczeniu. 

Panel dotykowy TS4 może posiadać od 1 do 4 pól dotykowych natomiast TS6 może posiadać od 3 
do 6 pól dotykowych. Panele wyposażone są w cztery (TS4) lub sześć (TS6) diód RGB, które 
sygnalizują wciśnięcie danego pola oraz zapewniają podświetlenie nocne.

Każdy z paneli posiada wbudowany również czujnik temperatury oraz przycisk dotknięcia całą 
ręką, który aktywowany jest przez dotknięcie panelu całą dłonią, funkcja ta jest wykorzystywana 
bardzo często do zapalania i gaszenia światła w całym pomieszczeniu. Wykrycie dotknięcia całą 
dłonią sygnalizowane jest przez zapalenie się wszystkich diód RGB na kolor żółty.

Każdy z paneli obsługuje również przyciśnięcie krótkie i długie, przy czym przyciśnięcie długie to 
przytrzymanie pola co najmniej 2s. Sygnalizacja przyciśnięcia krótkiego odbywa się poprzez 
zapalenie diody przy danym polu na kolor biały a sygnalizacja przyciśnięcia długiego odbywa się 
poprzez zapalenie Diody RGB na kolor niebieski. W przypadku długiego naciśnięcia całej dłoni 
wszystkie diody RGB zapalą się na kolor zielony.

Panele posiadają również wbudowany czujnik natężenia światła dzięki czemu w przypadku gdy w 
pomieszczeniu jest ciemno panele automatycznie włączają tzw. podświetlenie nocne oraz obniżają 
moc diod LED w momencie przyciśnięcia pola dotykowego. Podświetlenie nocne jest wbudowaną 
funkcjonalnością paneli i nie może zostać wyłączone.



Panele dotykowe TS4 i TS6 występują w dwóch wersjach, tzw. wersja Classic w przypadku których
dotknięcie pola dotykowego powoduje podanie sygnału V+ na dane wyjście przypisane do pola 
dotykowego oraz w wersji Smart gdzie niezależnie od ilości pól dotykowych do komunikacji z 
modułami Deimic ONE Master 3.0 i Expander 3.0 używamy tylko jednej żyły komunikacyjnej.

3. Auto kalibracja paneli dotykowych
Po podaniu napięcia zasilającego panele dotykowe dokonują auto kalibracji aby pobrać parametry 
referencyjne otoczenia i automatycznie skalibrować parametry tak aby najlepiej wykrywać dotyk 
palca. Jeśli panele zostaną podłączone do zasilania gdy będą trzymane w ręku auto kalibracja 
będzie wykonana w zaburzonych warunkach i może nie wykrywać poprawnie dotyku palca, dlatego
też montaż paneli powinien odbywać się na wyłączonym napięciu zasilającym a dopiero po ich 
poprawnym zamontowaniu do ściany oraz do blachy montażowej powinno zostać włączone 
napięcie zasilające panele. Ewentualnie można podłączyć panele przy włączonym napięciu ale 
trzymając je za boczne krawędzie tak aby nie dotykać żadnego z pól dotykowych.

Wymuszenie auto kalibracji.
Jeśli panele dotykowe słabo wykrywają dotknięcie palca można na nich wymusić auto kalibrację. 
W tym celu należy odczepić panel od blachy montażowej łapiąc go palcami za jego boczne 
krawędzie i pociągając do siebie, następnie należy odłączyć wtyk RJ45 poczekać ok 5s i podłączyć 
go ponownie i zamontować z powrotem panel do blachy montażowej. Po ponownym podłączeniu 
zasilania do panelu nie można dotykać żadnego z pól dotykowych przez ok 10s ponieważ w tym 
czasie odbywa się kalibracja panelu.

UWAGA
- Za panelem dotykowym nie może znajdować się metalu, dibond ani inna metalowa powierzchni 
ponieważ znacznie obniży ona czułość paneli albo spowoduje iż nie nie będą one w ogóle 
wykrywać dotyku
- Panel nie powinien być narażony bezpośrednio na światło słoneczne ponieważ spowoduje to 
przekłamanie mierzonej temperatury w pomieszczeniu



4. Opis złączy dla wersji Classic

V+ - dodatnie napięcie zasilające czujnik ruchu, powinno być w zakresie 12-24V DC, zasilanie to 
powinno być podane z zacisku V+ złączki wejść modułu Deimic Master lub Deimic Expander.

TEMP –  wyjście cyfrowej magistrali temperatury, która jest obsługiwana przez wszystkie moduły 
Deimic produkowane od 2017r. W przypadku modułów produkowanych od 2017r do III kw 2021r 
czujnik temperatury należy podłączyć do wejść od i0 do i9,  od wersji 3.0 produkowanych od III 
kw 2021r czujnik temperatury należy podłączyć do wejść od i0 do i39.

SW-ALL – wyjście zwierane do V+ w momencie dotknięcia przycisku całą ręką

SW1 -  wyjście zwierane do V+ w momencie dotknięcia pola nr 1

SW2 -  wyjście zwierane do V+ w momencie dotknięcia pola nr 2

SW3 -  wyjście zwierane do V+ w momencie dotknięcia pola nr 3

SW4 -  wyjście zwierane do V+ w momencie dotknięcia pola nr 4

SW5 -  wyjście zwierane do V+ w momencie dotknięcia pola nr 5

SW6 -  wyjście zwierane do V+ w momencie dotknięcia pola nr 6

GND – Masa zasilania, powinna być podane ze zacisku GND złączki wejść modułu Deimic Master 
lub Deimic Expander.



5.  Kalibracja czujnika temperatury dla wersji Classic

W systemie Deimic możliwa jest kalibracja temperatury mierzonej przez panel, aby dokonać 
kalibracji czujnika temperatury należy uruchomić Configurator Deimic w trybie Zaawansowanym. 
Aby go uruchomić wchodzimy w Menu Start → Deimic i klikamy program Deimic Configurator 
Advanced

Następnie wybieramy wejście do którego mamy podłączony czujnik jaki chcemy skalibrować.
Temperaturę możemy skalibrować za pomocą jednego lub dwóch punktów.

• W przypadku kalibracji jednym punktem będziemy dodawać lub odejmować określaną 
wartość od zmierzonej temperatury, która to wartość wynika z wprowadzonych wartości 
kalibracyjnych

• W przypadku kalibracji dwupunktowej będziemy  dodawać lub odejmować określaną 
wartość od zmierzonej temperatury oraz zmieniać nachylenie krzywej, kalibracja 
dwupunktowa umożliwi dokładniejszą kalibrację ale ważne jest aby odległości pomiędzy  
kalibrowanymi temperaturami były jak największe np. kalibrujemy temp 10 i 30 stopni, nie 
powinniśmy kalibrować np. 20 i 22 stopni ponieważ te wartości są zbyt blisko siebie i mogą 
wystąpić duże błędy w przypadku innych temperatur.



6. Opis złączy dla wersji Classic

V+ - dodatnie napięcie zasilające czujnik ruchu, powinno być w zakresie 12-24V DC, zasilanie to 
powinno być podane z zacisku V+ złączki wejść modułu Deimic Master lub Deimic Expander.

SMART –  wyjście cyfrowej magistrali Deimic SmartBus wyjście to należy podłączyć do wejść od 
i0 do i35 modułu Deimic ONE Master w wersji co najmniej 3.0, Deimic ONE Expander w wersji 
co najmniej 3.0. Magistrala Deimic SmartBus nie jest obsługiwana przez moduły w wersji niższej 
niż 3.0 czyli wyprodukowane przed 11.2021r. Wejścia do których podłączona jest wyjście Smart z 
panelu dotykowego w wersji Smart musi zostać przełączone w konfiguratorze jako „Urządzenie 
smart”.

GND – Masa zasilania, powinna być podane ze zacisku GND złączki wejść modułu Deimic Master 
lub Deimic Expander.



7. Połączenie paneli dotykowych w wersji Classic do systemu DEIMIC

DEIMIC	ONE	MASTER	3.0Q1Q0Q2Q4Q3Q5Q7Q6Q8Q10Q9Q12Q11Q14Q13Q15Q17Q16Q8Q20Q19Q21Q22Q23Q24Q31Q32Q25Q26Q27Q28Q29Q30Q33Q34Q35Q36Q37Q38PWM	OUT0123+-PWM	SUPPLY12/24VGND24VSUPPLYPWM	OUT4567+-PWM	SUPPLY12/24VPWM	OUT891011+-PWM	SUPPLY12/24VPWM	OUT12131415+-PWM	SUPPLY12/24Vi024Vi1i2i3i4i5GNDi624Vi7i8i9i10i11GNDi1224Vi13i14i15i16i17GNDi1824Vi19i20i21i22i23GND24VGNDABRS485INPUTS	SUPPLYi2924Vi28i27i26i25i24GNDi3524Vi34i33i32i31i30GNDGNDCANCAN-+USBRJ45LANLEDSUPPLYLEDPWMLEDINPUTSSUPPLY24VGNDCAN2+CAN2-CAN2OUTLEDPWMLEDPWMSW-1+12VGNDSW-ALLTEMPSW-2SW-3SW-4



8. Połączenie paneli dotykowych w wersji Smart do systemu DEIMIC

Wejścia do których podłączona jest wyjście Smart z panelu dotykowego w wersji Smart musi 
zostać przełączone w konfiguratorze jako Urządzenie smart.

DEIMIC	ONE	MASTER	3.0Q1Q0Q2Q4Q3Q5Q7Q6Q8Q10Q9Q12Q11Q14Q13Q15Q17Q16Q8Q20Q19Q21Q22Q23Q24Q31Q32Q25Q26Q27Q28Q29Q30Q33Q34Q35Q36Q37Q38PWM	OUT0123+-PWM	SUPPLY12/24VGND24VSUPPLYPWM	OUT4567+-PWM	SUPPLY12/24VPWM	OUT891011+-PWM	SUPPLY12/24VPWM	OUT12131415+-PWM	SUPPLY12/24Vi024Vi1i2i3i4i5GNDi624Vi7i8i9i10i11GNDi1224Vi13i14i15i16i17GNDi1824Vi19i20i21i22i23GND24VGNDABRS485INPUTS	SUPPLYi2924Vi28i27i26i25i24GNDi3524Vi34i33i32i31i30GNDGNDCANCAN-+USBRJ45LANLEDSUPPLYLEDPWMLEDINPUTSSUPPLY24VGNDCAN2+CAN2-CAN2OUTLEDPWMLEDPWM----+24VGND----------------SMART	BUS----------------------------+24VGND----------------SMART	BUS------------------------



9. Montaż
Panel dotykowy TS4-0 montujemy do zwykłej puszko elektrycznej fi 60, która koniecznie musi 
posiadać otwory na przykręcenie śrub na górze i dole puszki, za pomocą dołączonej metalowej 
ramki, ramkę należy przykręcić za pomocą dwóch śrub do puszki elektrycznej jak na rysunku 
poniżej



Bardzo ważne jest aby blacha montażowa równo przylegał do
ściany, nie może robić się tzw. banan jak pokazano na zdjęciu
obok. 
Jeśli blacha będzie wygięta to magnesy w panelu nie bedą
przylegały do blachy tym samym sam panel dotykowy może 
być słabo przymocowany.
Problemy z wyginaniem blachy najczęściej spowodowane są
niezlicowaniem puszki montażowej z tynkiem, jeśli mamy taką
sytuację należy między puszkę montażową a blachę włożyć
podkładki tak aby dociągając śruby nie powodować wyginania
blachy.

Tu damy fotkę jak wygląda nowa blacha na ścianie



10. Wymiary panelu kwadratowego



11. Wymiary panelu prostokątnego



Ostrzeżenia i uwagi

- Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się ze schematem podłączenia oraz instrukcją montażu systemu 
Deimic dostępną pod adresem www.deimic.pl Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji oraz innych wymogów 
starannego wykonania instalacji elektrycznej z uwagi na charakter urządzenia może: okazać się niebezpieczny dla życia
oraz zdrowia, spowodować uszkodzenia sprzętu lub instalacji do której urządzenie jest podłączone, skutkować 
uszkodzeniem innych urządzeń lub naruszeniem innych obowiązujących przepisów. Producent urządzenia Deimic sp. z 
o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe powstałe w wyniku montażu i/lub 
użytkowania sprzętu niezgodnego z instrukcją i/lub zasadami należytej staranności w wykonania i montażu urządzenia.
 - Napięcie zasilające urządzenie oraz pozostałe charakterystyczne parametry muszą być zgodne z parametrami 
umieszczonymi w Dane Techniczne niniejszej instrukcji.
- Montaż urządzenia musi odbywać się bez podłączonego napięcia zasilającego.
- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci oraz zwierząt.
- W przypadku pytaś technicznych lub uwag skontaktuj się z firmą działem technicznym Deimic pod adresem 
www.bazawiedzy.deimic.pl
- odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdują się na stronie www.bazawiedzy.deimic.pl

NIEBEZPIECZEŃSTWO !!

- Zagrożenie życia spowodowane prądem elektrycznym.
- Urządzenie przeznaczone jest do pracy w domowej instalacji elektrycznej umieszczonej wewnątrz budynku.
- Błędne podłączenie lub użytkowanie może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
- Wszelkie prace związane z montażem urządzenia, w szczególności prace polegające na integracje i modyfikację 
instalacji elektrycznej mogą być wykonywane przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikację oraz uprawnienia.
- Podczas montażu urządzenia należy sprawdzić czy odłączone zostało napięcie zasilające obwód w którym jest 
podłączone urządzenie lub w jego pobliżu.

Oznakowanie CE
Producent deklaruje pełną zgodność urządzenia z wymogami prawodawstwa UE obejmującego właściwe dla tego 
sprzętu dyrektywy nowego podejścia. W szczególności Deimic sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie spełnia określone 
prawem wymogi bezpieczeństwa oraz jest zgodne z przepisami krajowymi implementującymi właściwe dyrektywy: 
Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej (EMC 2014/30/UE) oraz Dyrektywa w sprawie ograniczenia 
stosowania niektórych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ROHS II – 2011/65/UE).

Gwarancja
Gwarancja jest dostępna pod adresem http://www.deimic.pl/gwarancja.html

Dane producenta
Deimic sp. z o.o.
Ul. Fordońska 40
85-719 Bydgoszcz, Polska
www.deimic.pl

http://www.bazawiedzy.deimic.pl/
http://www.deimic.pl/
http://www.deimic.pl/

