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Termostat ambiental programabil Model RT500RF 
 
Vă mulţumim că aţi achiziţionat termostatul ambiental RT500RF 
 
ATENŢIE!!! - Citiţi  instrucţiunile inainte de montarea termostatului. 

Pericol de electrocutare  
 
Montarea termostatului trebuie să fie executată de către personal autorizat. 
Izolaţi firele de alimentare a receptorului înainte de montarea termostatelor. 

 
INTRODUCERE 
Termostatul de cameră RT500RF este utilizat pentru comanda unui aparat de încălzire sau de climatizare, fiind compatibil cu majoritatea 
cazanelor de încălzire centrală comercializate în România, indiferent de tensiunea de comandă, de 24 V sau 220 V. 
Termostatul este mobil, nu necesită legătură electrică prin cablu la cazan, el este un emiţător care trimite semnale de radiofrecvenţă 
receptorului (un modul fix în legătură directă cu cazanul de încălzire). Receptorul primeşte semnalele de la termostat 
şi comandă pornirea sau oprirea cazanului prin cablul electric conectat între receptor şi cazan. 

Pentru a modifica setările din fabrică poziţia jumperilor trebuie schimbată. Jumperii se află în spatele termostatului.  
 

Jumperi Funcţie 
Histereza Jumperul se mută cu o poziţie în stânga pentru a schimba histereza de la ± 0.5 °C la 1°C 
Mod Program  Jumperul se mută cu o poziţie în stânga sau sau dreapta pentru schimba din modul 5+2 zile în 7 zile şi invers 
1,2,3,4,5 5 junperi detaşabili. Pentru fiecare jumper care este indepartat, tot atatea comutatoare trebuie ridicate din receptor. 

După fiecare schimbare de poziţie adusă jumperilor, resetarea termostatului este obligatorie.  
 
Alimentarea receptorului  

1. Nu uitaţi să izolaţi firele de alimentare al receptorului înainte de montaj. Receptorul trebuie racordat la tensiunea de 
220 V şi o siguranţă de max. 16A.  

2. Selectaţi locaţia acestuia 
3. Înainte de montare verificaţi dacă termostatul comunică cu receptorul în locaţia aleasă (vezi secţiunea 

„Testarea comunicării între termostat şi receptor”) 
4. Pentru a avea acces la contacte îndepărtaţi masca faţă a receptorului şi înlăturaţi şuruburile aflate pe suprafaţa 

receptorului.  
 

 - Masca faţă   
Intrerupătorul ON/OFF şi ledurile receptorului 
Sub masca faţă a receptorului se află un întrerupător ON/OFF şi două leduri. Intrerupătorul permite oprirea şi pornirea receptorului. Ledul 
roşu, poziţionat în dreapta, luminează când receptorul este alimentat la reţeaua electrică şi întrerupătorul este pe poziţia ON. Ledul verde, 
situat în partea stângă, luminează când receptorul primeşte comandă de pornire de la transmitător. 
 
Diagrama de conectare la tensiunea de comandă 220V 
Unitatea este setată din fabrică pentru aparate ce folosesc 
tensiunea de comandă 220V. Receptorului poate fi setat să 
furnizeze tensiune de comanda 24V, care se face prin eliminarea  
punţii de legătură dintre COM şi L. 

SL (oprit)  - căldura oprită* 
L - L 
SL (pornit) - căldura pornită 
N - Neutru  

Schema de cablare pentru aparate ce necesită tensiune de 
24V.  
INDEPĂRTAŢI PUNTEA DE LEGĂTURĂ!!! 
Receptorul va avea nevoie în continuare de alimentare 220V.  

L L (alimentare 220V) 
N Neutru 
NC Normal închis* 
COM Alimentare voltaj mic 
NO Normal deschis (voltaj mic) 

  *uzual nu se folosesc 
 
Conectarea receptorului la un boiler 
INDEPĂRTAŢI PUNTEA DE LEGĂTURĂ!!! 
Receptorul va avea nevoie în continuare de alimentare 220V. 
 
L L 
N Neutru 
NC Normal închis (nefolosit) 
COM Alimentare la boiler 
No Normal închis 
 
Instalarea mai multor termostate RT500RF în aceeaşi locaţie 
În cazul utilizării mai multor termostate RT500RF în aceeaşi locaţie, trebuie să vă asiguraţi ca între receptoare să fie o distanţă de 
minim 1m pentru a evita posibilele interferenţe.  
La instalarea mai multor termostate RT500RF să vă asiguraţi că acestea au frecvenţe diferite. Pentru a schimba frecvenţa de comunicare 
vă rugăm să citiţi secţiunea „Setarea codului de frecvenţă”. Sincronizarea termostatelor trebuie facută pe rând. Înlăturaţi bateriile celorlalte 
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termostate şi asiguraţivă ca pozitia intrerupătorului de la receptor este pe poziţia OFF. Sincronizarea termostatelor trebuie facută succesiv. 
ATENŢIE!!! După setarea tuturor termostatelor, dacă unul dintre ele nu funcţionează la parametri normali, verificaţi dacă toate termostatele 
au coduri de comunicare diferite. Codul de frecvenţă trebuie să fie identic atât la receptor cât şi la emiţător (vezi secţiunea „Setarea codului 
de frecvenţă”). Receptorul verifică semnalul de comunicare cu termostatul la fiecare 10 minute.  
Setarea codului de frecvenţă 
Dacă în raza de acţiune a receptorului (60m în spaţiu deschis) se afla un alt termostat de tip RT500RF, este necesară schimbarea codul de 
frecvenţă. Receptorul raspunde doar la semnalele termostatului care are aceleaşi setări de frecvenţă. 

1. Pentru a modifica codul de frecvenţă al receptorului mutati unul sau mai multe comutatoare pe poziţia ON. Întrerupătoarele sunt 
numerotate de la 1 la 5, de la stânga la dreapta.  

2. Pentru a schimba codul de frecventă al termostatului îndepărtaţi unul sau mai mulţi jumperi. Jumperii se află la vedere în 
spatele termostatului, ei fiind numerotaţi la fel ca la receptor.  

3. Butonul reset trebuie apăsat după fiecare schimbare adusă codului de frecvenţă.  
ATENŢIE!!! 

1. Codul de frecventă al receptorului trebuie sa fie asemănator cu cel al termostatului. Pentru fiecare comutator ridicat pe poziţia 
ON trebuie sa fie tot atâţia jumperi îndepărtaţi. Ex. Dacă la receptor comutatorii 1-3-5 sunt pe poziţia ON, la termostat trebuie 
indepărtaţi jumperii având acelaşi numar, respectiv 1-3-5. 

2. Opriţi alimentarea receptorului de la reţeaua electrică şi indepărtaţi bateriile din termostat înainte de schimbarea codului de 
frecvenţă.  

 
 
Testarea comunicării între termostat şi receptor 
Este important ca testarea comunicării între cele doua unităţi să se facă într-un spaţiu lipsit de interferenţe. Distanţa maximă de comunicare 
între cele doua unităţi este de 60m în spaţiu deschis. Factorii care pot cauza interferenţe sunt: pereţi groşi, dulapuri metalice, aparate ce 
comunică prin radiocomandă, etc. Oricum, distanţa este suficientă pentru majoritatea caselor, apartamentelor unde se montează.  
Se recomandă testarea comunicării din încăperea în care va fi poziţionat termostatul.  

1. Setaţi temperatura pe una mai mare decat cea din încăpere.  

2. Aşteptaţi cateva secunde, termostatul comandă pornirea cazanului, iar pe afişaj apare intermitent icoana .  
3. Ledul verde al receptorului trebuie să lumineze, semnalizând astfel comanda activă către centrală.  
4. Setaţi temperatura pe una mai mică decat cea din încăpere. Indicatorul de comandă trebuie să dispară de pe termostat, iar 

ledul verde de la receptor nu mai luminează.  
5. Dacă la pasul 3 ledul verde nu se aprinde, apăsaţi butonul RESET şi mutaţi termostatul mai aproape de receptor. Repetaţi paşi 

de la 1 la 4.  
6. Ca o alternativă, schimbaţi codul de frecvenţă (vezi secţiunea Setarea codului de frecvenţă) şi repetaţi paşi de la 1 la 4.  

 
ATENTIE!!! Butonul RESET trebuie apăsat după fiecare schimbare făcută codului de frecventă!!! 
 
Tabelul de mai jos reprezintă setările termostatului la prima pornire sau după resetarea acestuia:  
Funcţie Setări dupa resetare sau la prima pornire 
Modul de operare Modul normal de operare 
Temperatura camerei 22°C, care se actualizează în cel mult 5 sec. 
Indicator °C Pornit 
Ora afişată 12:00 
Indicator AM/PM AM 
Indicatorul zilei M (Luni) 
Program Setări implicite din fabrică 
Temperatura setată Setări implicite din fabrică 
Indicator numar program 1 
Indicator SET Oprit 
Indicator PROG Oprit 
Indicator protectie anti-îngheţ Oprit 
Indicator încălzire Oprit 
Indicator baterie descărcată Oprit, se actualizează în max 5 sec.  
Releu de ieşire Inactiv 
 
După resetare sau pornirea termostatului acesta va functiona în modul normal de lucru. Temperatura instalată este resetată la reglajul 
implicit din fabrică. Temperatura camerei se va actualiza în 5 secunde şi procesul de comandă începe. Numărul de program se 
actualizează pentru a indica funcţionarea acestuia.  
 
Ghid de utilizare a butoanelor 
Buton Funcţie 

 
Creşte valoarea 

 

Scade valoarea 

 

Porneşte iluminarea pentru 5 sec., 
activează/deactivează protecţia anti-îngheţ 

SET Buton pentru setarea orei/programului 
SELECT Buton pentru setarea orei/programului 
RESET Resetarea termostatului 
ATENTIE!!! Folosiţi doar baterii alcaline tip AA. 
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Prima pornire sau resetare 
 După pornire sau după apăsarea butonului reset toate configurările sunt cele presetate din fabrică  
 După resetare toate indicatoarele pe afişaj se repornesc într-un interval de 2 secunde 
 După pornirea termostatului sau resetarea acestuia pe afişaj vor apărea urmatoarele: 

- Programul este setat pe implicit  
- Temperatura setată. Temperatura este aceeaşi pentru fiecare tip de program. Vezi capitol „Mod de setare a 

programelor”.  

 
Programe implicite  
Zilele săptămânii vor fi afişate astfel: 
M – Luni ; TU – Marţi ;W – Miercuri ;TH – Joi ; F - Vineri ;  
SA – Sâmbătă ;SU – Duminică 
Program Zile ale saptamanii (L-V) Sfarşit de săptămână (S-D) 

1 Ora: 6:00 AM Ora: 6:00 AM 
 Temperatura de lucru: 21°C Temperatura de lucru: 21°C 

2 Ora: 8:00 AM Ora: 8:00 AM 
 Temperatura setată: 17°C Temperatura de lucru: 21°C 

3 Ora: 4:00 PM Ora: 4:00 PM 
 Temperatura de lucru: 21°C Temperatura de lucru: 21°C 

4 Ora: 6:00 PM Ora: 6:00 PM 
 Temperatura de lucru: 21°C Temperatura de lucru: 21°C 

5 Ora: 10:00 PM Ora: 10:00 PM 
 Temperatura setată: 17°C Temperatura setată: 17°C 

 
Setarea orei: 

 Apăsaţi simultan butoanele SET şi SELECT timp de 3 secunde în modul normal de lucru, pentru a intra în modul de setare al 
orei 

 Ora, ziua săptămânii şi SET sunt afişate pe ecran. Toate celelalte indicatoare nu mai apar. „Ora” pe display apare intermitent 
indicând posibilitatea de modificare a acesteia. 

 Apăsaţi  sau   pentru a creşte sau descreşte valoarea orei. 

 Apăsaţi butonul SELECT, folosiţi   sau   pentru a creşte sau descreşte setarea minutelor. 

 Apăsaţi butonul SELECT, folosiţi  sau   pentru a creşte sau descreşte setarea zilei săptămânii.  
 Apăsaţi butonul SELECT pentru a permite schimbarea din nou a setării orei.  

 Dacă ţineţi apăsat butoanele  sau    două secunde va intra in modul rapid de modificare a valorii. Elementul ales nu va 
mai apărea intermitent. La eliberarea butonului, elementul va apărea din nou intermitent.  

 Apăsaţi butonul SET în orice moment pentru a confirma schimbările şi a reveni la modul normal de lucru. 
 Dacă nici un buton nu este apăsat intr-un interval de 15 sec. termostatul va reveni la modul normal de lucru cu schimbările 

efectuate până la acel moment.  
 
Modul de setare a programelor  
Modul de lucru selectat este de 5+2 zile  

 5 seturi de temperatură pe intervale de timp diferite se pot seta pe durata zilelor de lucru şi a sfârşitului de saptămână  
 Pentru a vizualiza sau schimba programele apăsaţi butonul SET în modul normal de lucru. Programul 1 al zilelor de lucru şi 

SET PROG este afişat. Toate celelate indicatoare nu mai apar. Indicatorul „zilei” apare intermitent pe dispay indicând 
posibilitatea de modificare a acesteia.  

 Apăsaţi  sau  pentru a schimba sau vizualiza un set de programe pentru zilele de lucru/sfârşit de săptămână 
 Apăsand butonul SET în orice moment al programării va rezulta revenirea în modul normal de lucru şi confirmarea modificărilor.  

Apăsaţi butonul SELECT în orice moment al programării pentru a confirma schimbările. „Ora” pe display apare intermitent indicând 
posibilitatea de modificare a acesteia. 

  
 Apăsaţi SELECT pentru a schimba elementele în urmatoarea ordine:  

(Program 1) „ora” -> „minutul” -> temperatura de lucru  
(Program 2) „ora” -> „minutul” -> temperatura de lucru 
(Program 3) „ora” -> „minutul” -> temperatura de lucru 
(Program 4) „ora” -> „minutul” -> temperatura de lucru 
(Program 5) „ora” -> „minutul” -> temperatura de lucru 
După care ordinea revine la (Program 1) 

 Apăsand butonul SET în orice moment al programării va rezulta revenirea în modul normal de lucru şi confirmarea modificărilor.  
Modul de lucru selectat este de 7 zile 

 5 seturi de temperatură pe intervale de timp diferite se pot seta pentru fiecare zi a săptămânii 
 Pentru a vizualiza sau schimba programele apăsaţi butonul SET în modul normal de lucru. Programul 1 al zilei de Luni, şi SET 

PROG sunt afişate. Toate celelate indicatoare nu mai apar. Indicatorul „zilei” apare intermitent pe display indicând posibilitatea 
de modificare a acesteia. 

Apăsaţi  sau  pentru a schimba sau vizualiza setul de programe pentru una din zilele săptămânii.  
 Succesiunea schimbării programelor de la 1 pâna la 5 este următoarea:  
- (Program 1 - 5) „ora” -> „minutul” -> temperatura de lucru 
 Apăsaţi butonul SET pentru a confirma modificările şi a reveni în modul normal de lucru.  

Programarea modului 5+2 sau 7 zile  
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 Indicatorul PROG este afişat pentru a indica numărul de program.  

 Elementul ales apare intermitent pe display şi poate fi modificat prin butoanele sau . Pasul de modificare este din 10 
in 10 minute. Temperatura de lucru poate fi setată în intervalul de 10°C – 35°C cu pas de 0,5°C.  

 Dacă ţineţi apăsat timp de două secunde butoanele  sau  , intrăm în modul rapid de modificare a valorii. Elementul ales 

al de lucru, cu schimbările 

pot efectua şi în modul anti-îngheţ.  

 Ţineţi apăsat butonul 

nu va mai apărea intermitent. La eliberarea butonului, elementul va apărea din nou intermitent.  
 Dacă nici un buton nu este apăsat intr-un interval de 15 sec. termostatul va reveni la modul norm

efectuate până la acel moment. 
Schimbările sau vizualizările programelor se 
Protecţia anti-îngheţ 

 timp de 3 sec pentru a activa modul anti-îngheţ 
Temperatura de lucru este presetată la 5°C. 
 

 

 
La activarea modului anti-îngheţ pe afişaj va apărea urmatoarea secvenţă de  icoane. 

 
 

Ţineţi apăsat butonul timp de 3 sec pentru a dezactiva modul anti-îngheţ şi a reveni la modul normal de lucru. Indicatorul modului anti-

lă:  

anele

îngheţ dispare.  
Comandă manua

  sau  Apăsaţi buto  în timpul vizualizării temperaturii setate pentru a intra în modul de lucru manual. Temperatura 

butoanele

setată se schimbă cu pas de 0,5°C.  

 În modul normal de lucru ţineţi apăsat   sau  pentru a afişa temperatura de lucru. După două secunde va intra 

oate celelalte indicatoare nu mai apar. Temperatura de lucru pe display apare 

 

in modul rapid de creştere a valorii temperaturii setate. Dacă butonul este eliberat în mai puţin de 2 secunde, comanda va fi 
tratată ca şi vizualizare a temperaturii de lucru.  
 Ora, ziua săptămânii şi SET sunt afişate. T

intermitent indicând posibilitatea de modificare a acesteia.  

 

   Apăsaţi butoanele sau  pentru a schimba temperatura de lucru manuală cu pas de 0,5°C.  

 Dacă ţineţi apăsat butoanele  sau    două secunde va intra în modul rapid de modificare a valorii. Elementul ales nu 

de lucru şi a confirma setările.  

ste activată sau 

Apăsaţi butoanele

va mai apărea intermitent. La eliberarea butonului, elementul va apărea din nou intermitent.  
 Intervalul temperaturii de lucru este de 10°C – 35°C cu pas de modificare de 0,5°C. 
 Apăsaţi butonul SET în orice moment al programării pentru a reveni la modul normal 
 Termostatul va reveni la modul normal de lucru daca nici un alt buton nu este apăsat timp de 3-4 sec.  

Modul manual de lucru ramane activ până când setările orei sau a programului nu sunt schimbate, protecţia anti-îngheţ e
intra în lucru următorul program - se ajunge la temperatura manuală de lucru setată. 
Vizualizarea temeperaturii de lucru: 

  sau  pentru a vizualiza temperatura de lucru setată 
ncti ă în ată Când termostatul fu oneaz  programul normal de lucru, pe display va fi afiş

temperatura de lucru setată şi indicatorul SET 
 

Când termostatul funcţionează în modul anti-înghet pe display va apare 5°C cu icoana anti-
îngheţ. 

 

Când termostatul funcţionează în modul manual de lucru, pe display va fi afişată temperatura 
setată în modul manual de lucru. 

 
 

păsaţi  oricare din butoanele  sau A , sau aşteptaţi 3-4 secunde fără a apăsa nici un alt buton pentru a reveni la modul normal de 
 af e 

Iluminarea ecranului se activează la apăsarea butonului

lucru, temperatura camerei va fi işată p display.  
Iluminarea ecranului 

 sau oricare altul. Iluminarea va dura 5 secunde dacă nici un alt buton nu este 

Iluminarea nu va fi activă cand pe display  apare indicatorul „baterie slabă”.  

care minut. Cand tensiunea de alimentare a bateriei scade sub o anumită tensiune, icoan

apăsat.  
 

Indicatorul de baterie descărcată 

Voltajul bateriilor este verificat în fie a  
apare pe display.  
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 Termostatul funcţionează normal şi când icoana de baterie descărcată apare pe ecran, dar utilizatorul va trebui să schimbe 

bateriile în cel mai scurt timp posibil.  
 Voltajul bateriei este sub indicele normal de funcţionare cand acesta scade sub 2.6V. Voltajul este normal cand valorea este 

egala sau mai mare decat 2.8V.  
 Voltajul bateriilor este verificat doar în modul normal de lucru şi cand iluminarea este inactivă.  

Oprirea temporară a termostatului (modul sleep): 

 Apăsaţi simultan butoanele  şi  timp de 3 sec în modul normal de lucru pentru a iniţia oprirea temporară termostatului. 
 Toate funcţiile termostatului vor fi oprite pentru economisirea bateriilor 
 Pe display nu va mai fi afişat nimic  
 Toate comenzile către centrală vor fi oprite 
 La repornirea termostatului nu va fi nevoie de o nouă programare a termostatului 
 Prin apăsarea oricărui buton termostatul va reporni 

 
SPECIFICAŢII TEHNICE: 
 

Sarcina comutată: 230V AC 16 (8)A max, selectabil non-voltaj 
Alimentare termostat: 2 baterii alcaline tip AA 
Alimentare receptor: 230V AC 16 (8)A max 
Intervalul temperaturii de lucru: 0°C – 50°C 
Intervalul de măsurare al temperaturii: 5°C – 35°C cu sensibilitatea de 0,5°C 
Condiţii de stocare: -20°C – 55°C cu până la 90% unimidate/fără condens 
Temperatura anti-înghet:  5°C 
Acurateţea temperaturii: +/- 0,5°C la 25°C 
Memorie: până la 5 minute 
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