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CONFORMITATEA PRODUSULUI

Acest produs este conform cu cerinţele esenţiale din următoarele
directive CE:
• Directiva compatibilitatii Electro-magnetice 2004/108/EC
• Directiva pentru joasa tensiune 2006/95/EEC
• Directiva marcarii 93/68/EEC

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

Aceste instrucţiuni se aplică modelului Salus Controls specificat pe
coperta acestui manual și nu se vor utiliza cu orice alte marci sau
modele.

Acest accesoriu trebuie să fie montat de către o persoană competentă,
și instalarea trebuie să respecte criteriile prezentate la ediţiile actuale ale
BS7671 (IEE Regulamentele de cablare) și partea "P", a regulamentelor
de constructii. Nerespectarea cerinţelor de aceste publicaţii ar putea
duce la urmărirea penală.

Izolati întotdeauna alimentarea cu curent alternativ de alimentare
înainte de a deschide sau de a scoate aparatul din perete sau caseta de
perete.

La montarea bateriilor, nu amestecaţi bateriile vechi și noi împreună. Nu
utilizaţi baterii reincarcabile.

Vă rugăm să lăsaţi aceste instrucţiuni cu utilizatorul final pentru a fi
păstrate într-un loc sigur pentru consultări ulterioare.
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INTRODUCERE

Un termostat RF este un dispozitiv care permite controlul unui system de
incalzire, fara conexiune fizica intre termostat de camera si boiler. Acest termostat
programabil se utilizeaza pentru a comuta sistemul de încălzire pe pornit si oprit,
conform nevoilor. Acest ansamblu functioneaza prin detectarea temperaturii
aerului si pornirea caldurii atunci cand temperature aerului scade sub
temperature setata in thermostat, si oprirea sa atunci cand temperatura setata
a fost atinsa.

RT300RF de la Salus Controls este un termostat digital, elegant și precis, cu ecran
mare, usor de citit cu cristale lichide (LCD). Acesta poate inlocui orice termostat
rezidential si este proiectat pentru a fi folosit in sisteme electrice, pe gaz sau pe
ulei. Spre deosebire de termostatele obișnuite, acesta este un nou tip de
termostat care separara funcţiia operaţionala în două unităţi.

Receptorul e folosit pentru legarea conectivitatii si controlul on/off al caldurii.
Centrul de control asigura utilizatorului interfata si controlul temperaturii. Cele
doua unitati sunt legate intre ele printr-un semnal cu Radio Frecventa (RF).

Caracteristici

• Prize de tensiune libere

• Protecţie anti îngheţ

• Mare, ușor de citit, LCD, cu
iluminare din spate albastru

• Simbol arzator

• User friendly
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INSTALAREA
Vă rugăm să citiţi informaţiile importante privind siguranţa de la începutul
acestui manual înainte de a începe să instalaţi termostatul.

Centrul de control RT300RF este ușor de instalat, folosind standardul industriei
placa din spate fiind furnizata cu unitatea - acest lucru este folosit exclusiv în
scopuri de montaj, avand in vedere ca nu este nevoie de cabluri pentru centrul
de control. Placa din spate poate fi montata direct pe suprafaţa peretelui.

Poziţia ideală pentru a localiza termostatul RT300RF este de aproximativ 1,5 m
deasupra nivelului solului, într-o locaţie în care termostatul este accesibil, aprins
în mod rezonabil și fără extreme de temperatură și umezeala. Nu montaţi
termostatul pe un perete exterior, deasupra unui radiator sau într-un loc în care
poate fi supus la lumina directă a soarelui.

Pentru a asigura funcţionarea fără probleme a frecvenţei radio de semnal (RF),
asiguraţi-vă întotdeauna că termostatul programabil este montat la distanţă de
eventualele surse de interferenţă (cum ar fi aparate de radio, televizoare,
calculatoare, etc), și nu este montat pe sau în apropierea de obiecte metalice
de mari dimensiuni. Instalarea RT300RF în spaţii închise, cum ar fi beciuri și
subsoluri nu este recomandată.

CONECTAREA RECEPTORULUI RT300RF
NOTĂ: Toate lucrările de instalare electrică ar trebui să fie efectuată de către o
persoană competentă, electrician sau alt calificat corespunzător.

Dacă nu sunteţi sigur cum să instalaţi acest termostat digital ar trebui sa
consultati fi un electrician, tehnician autorizat sau furnizorul cazanului / sistem
de încălzire pentru sfaturi cu privire la modul de a continua.
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Receptorul RT300RF ar trebui să fie montat într-un loc adecvat, accesibil pentru
conectarea la alimentarea cu tensiune și catre dispozitivul de comanda cat si
intr-un loc cei permite buna recepţie a semnalului RF. Receptorul are nevoie de
o tensiune de 230V AC. In cazul in care se monteaza la un consumator mai mare,
este necesara montarea lui la o priza cu siguranta separate (max 13A). Receptorul
trebuie să fie montat într-un loc unde nu va intra în contact cu apa, umezeala
sau condens.

Comutatorul On / Off este accesibil de pe
faţa frontală a receptorului, așa cum se arată
în această imagine:

Pe capacul frontal al receptorului, veţi vedea că există întrerupătorul On / Off și
două diode emiţătoare de lumină (LED-uri). Comutatorul va permite sa opriti
receptorul daca e necesar s ail preveniti in a comanda caldura. LED-ul roșu se va
aprinde atunci când comutatorul este în poziţia "On" și unitatea este alimentata.
LED-ul verde se aprinde când unitatea receptor primește un apel de transmisie
de căldură de la Centrul de Control.

Terminalele de cabluri și camele RF ale
comutatorului DIP sunt situate pe partea din
spate a receptorului, așa cum se arată in
această imagine:
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BORNELE PENTRU RACORDAREA RECEPTORULUI

Terminal Identifier Description

1 NO Normally Deschis [N/O]

2 COM Comun/ borna pentru punte faza (doar pt 230V )

3 L Faza (230V AC)

4 N Neutru

SCHEME DE RACORDARE

a. Instalarea la 230V

NOTĂ:
• Receptorul ar trebui să aibă o conexiune permanenta la tensiunea de 230V AC
• Confirmaţi că centrala are o borne de legatura pentru termostat extern si ca 
acestea sunt configurate pentru comutarea la 230V
• Daca cazanul are două terminale pentru thermostat, scoateţi link-ul

din cazan
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b. Instalarea la 24V

NOTĂ:
• Receptorul ar trebui să aibă o conexiune permanenta la tensiunea de 230V AC
• Confirmaţi că centrala are borne de legatura pentru termostat extern si ca
acestea sunt configurate pentru comutarea la 230V
• Daca cazanul are două terminale pentru termostatu scoateţi link-ul

din cazan
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SETARI DE CONTROL PENTRU CENTRE JUMPER
Modificările la setările jumper ar trebui să fie făcută doar de către inginerul care
a realizat instalaţia sau altă persoană calificată.

Instalatorul ar trebui să selecteze poziţiile
jumper-ului solicitate în cazul în care trebuie
să fie făcute modificări la setările implicite
din fabrică Acesti jumperi se găsesc pe
partea din spate a centrului de control.

Jumper Functii
Saiba Jumper mobil pentru selectarea temperaturii cu 

interval de ± 0.5°C (dotare din fabrica)sau cu ± 1.0°C
1,2,3,4,5 Jumperi detașabili pentru modificarea adresei

codului RF atunci când este folosit în combinaţie cu
comutatorul corespunzătoare DIP de pe receptor.

NOTĂ: Butonul de resetare trebuie apăsat după schimbarea pozitiilor. Butonul
de resetare este accesibil în spatele ușitei, pe partea dreaptă faţă a centrului de
control.
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SETAREA CODULUI DE FRECVENTA

Dacă in raza de actiune a receptorului se afla un alt termostat , in casa vecină sau
ca parte a unei instalaţii multiple, receptorul poate sa fie declanșat de o altă
unitate de control. Puteţi schimba codul RF pentru a exclude aceasta problema.

Fiecare receptor poate răspunde doar la transmisiile RF de la un centru de
control care are același cod de setare RF.

Deconectaţi orice curent alternativ la receptor, și scoateţi bateriile de la centrul
de control înainte de a încerca orice ajustare a RF, switch-uri de cod și jumperi.
Dacă nu sunteţi sigur cum sa efectuati această operaţiune consultati un
electrician sau un inginer calificat în mod de încălzire.

Pentru a regla codul de adresa RF a receptorului,  pur și simplu
împingeti în sus unul sau
mai multi din cei 5
Comutatori DIP pe pârghiile
de pe comutatorul banca
DIP, situat pe partea din
spate a receptorului
(pârghiile sunt numerotate
de la 1 la 5 de jos în sus, așa
cum se arată în imaginea de
mai jos), și apoi face o notă
cu stabilirea fiecarui
comutator:
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Pentru a regla codul adresa RF al Centrului de control, elimina una sau mai multe
dintre capacele jumper-situate pe partea din spate a aparatului (marcat 1,2,3,4
și 5, așa cum se arată în imaginea de mai jos), astfel încât setările jumperilor sa
se potriveasca setărilor efectuate pe receptor:

De exemplu, în cazul în care comutatorul DIP de pe receptor au fost stabilite
după cum urmează:

1 - ON
2 - OFF
3 - OFF
4 - OFF
5 - ON

Atunci va trebui să eliminaţi capacele Jumper 2,3 și 4 de la centrul de control
pentru a se asigura că acestea sunt atât stabilite cu același cod adresa RF. Vă
rugăm să păstraţi oricare dintre capacele eliminate ale jumper-ilor într-un loc
sigur, în cazul în care aveţi nevoie de mai târziu pentru a schimba adresa RF
setare din nou.

Trebuie să apăsaţi RESET de pe centrul de control după ce ati facut orice
modificări la adresa setărilor de cod RF.

j p p
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TESTAREA TRANSMISIEI RF
Este important ca atât Centrul receptor cat si cel de control sa fie montati în
locaţii în care semnalul RF nu poate fi întrerupt. 

Distanta de primire între Centrul de control și receptor este de aproximativ 30
de metri în interior, cu toate acestea mulţi factori pot afecta transmisia RF și sa
scurteze distanţa de operare, de exemplu, ecranare de ziduri groase, folie spate
gips-carton, obiecte metalice, cum ar fi fișetele, interferenţe generale RF, și așa
mai departe.

Gama este, în general, suficient de mare pentru cele mai multe aplicaţii de uz
casnic, dar este recomandabil ca transmisia RF sa fie testata de la locatia
Centrului de Control la locul destinat pentru receptor, înainte de a fixa centrul
de control pe perete. Pentru a verifica recepţia RF, urmaţi următorii pași:

1. Apăsaţi butonul UP de la centrul de control, până când temperature set 
point este mai mare decât temperatura camerei, cu cateva grade.

2. Așteptaţi câteva secunde. Indicatorul de pornirea (apel căldură) ar trebui 
sa apara pe partea din stânga jos a ecranului LCD de la centrul de control.

3. Verificaţi LED-ul verde de pe receptor - ar trebui să fie aprins.
4. Apăsaţi butonul Jos pentru a regla temperatura punctului set point sa fie mai
mică decât temperatura camerei.
5. Așteptaţi câteva secunde, iar indicatorul arzator (apel căldură) ar trebui 

sa dispara, iar LED-ul verde ar trebui să se opreasca.
6. Dacă la pasul 3 LED-ul verde nu este aprins, apăsaţi pe butonul RESET al
centrul de control și încercati să plasezati Centrul de Control mai aproape de
receptor.
7. Repetaţi pașii de la 1 la 5.

Dacă sunteţi în imposibilitatea de a obţine o conexiune stabilă RF între centrul
de control si receptorul, verificaţi dacă receptorul este pornit și are o sursă de
alimentare (LED roșu aprins). Dacă nu asta este problema, puteţi modifica, de
asemenea, codul de adresă RF prin urmarirea secţiunii "Codul Adresa RF Setting"
din acest manual, și apoi repetaţi pașii de la 1 la 5 (reţineţi că butonul RESET de
pe centrul de control ar trebui să fie apăsat după modificarea codului adresa).
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INSTALAREA MAI MULTOR TERMOSTATE 

Dacă utilizaţi mai multe termostate digitale RT300RF în aceeași locatie, trebuie
sa va asiguraţi că intre receptoare sa fie o distanta de minim 1 metru între pentru
a evita posibilele interferenţe.

La instalarea mai multor termostate, ar trebui să va asigurati ca acestea au
frecvente diferite. urmând instrucţiunile din secţiunea "RF Adresa Cod Setting"
din acest manual. Fiecare RT300RF ar trebui să fie introduse la o instalaţie pe
rand, cu toate celelalte unităţi receptor oprite. De asemenea, asiguraţi-vă că
bateriile sunt scoase din toate celelalte centre de control.

Instalaţi fiecare unitate de la secţiunea de mai sus "Testarea transmisiei RF ", odată
ce sunteţi mulţumit cu funcţionarea unei unitati, o puteţi instala pe următoarea. 

După ce au fost instalate toate unităţile RT300RF, în cazul în care o unitate, pare
să funcţioneze anormal, încercaţi să schimbaţi codul adresa RF de Centrul de
Control al unităţii și receptorul corespunzător, asigurându-vă că noul cod adresa
RF este diferit de toate celelalte din instalaţie.

Centrul de control RF ON / OFF trimite semnale la fiecare 10 minute pentru a
asigura ca receptorul este în starea corectă. În cazul în care pentru un motiv
oarecare primul semnal de RF este întrerupt se poate observa ca Centrul de
Control s-a oprit sau a început sa comande caldura dar ca receptorul nu s-a
comutat. Pur și simplu așteptaţi 10 minute până ce următorul semnal RF este
transmis și receptorul ar trebui apoi să se comutaţi în mod corect.
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DUPA INSTALARE

Următorul tabel prezintă setările de termostat digital RT300 după pornire sau
dupa ce butonul Resterare a fost apasat: 

Functia Status dupa Reset sau Pornire
Mod de operare Modul normal de lucru
Temperature camerei 22.0 °C, actualizare dupa 5 secunde
Temperatura setata 20.0 °C
Indicator anti-inghet Oprit
Indicator caldura Oprit
Indicator baterie descarcata Oprit, actualizarea facandu-se in 5 secunde
Releu de iesire Oprit

După pornire, termostatul va funcţiona în modul normal (Modul Normal este
atunci când termostatul afișează temperatura camerei):

• Temperatura punctului setat este resetata la setările implicite

• Temperatura camerei este actualizata în 5 secunde

• Procesul de control începe
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USER INTERFACE AND CONTROLS
Starea de funcţionare a RT300 este arătata în mod clar pe un ecran mare cu
iluminare de fundal cu cristale lichide (LCD).

Acest ecran permite utilizatorului o indicaţie
clară a temperaturii curente a camerei, și starea
sistemului de încălzire.

Există câteva particularitati pentru RT300, ceea
ce face acest termostat foarte ușor de operat.
Aceste controlere sunt prezentate mai jos,
împreună cu o descriere a fiecărei funcţii.

USER CONTROL FUNCTION SUMMARY

Tastă Simbol Funcţie
Sageata Sus Duce la cresterea setarilor 

Sageata jos Duce la scaderea setarilor 

BACKLIGHT / Pornirea manuala a luminii din spate 
Functia anti-inghet LCD pentru 5 secunde, sau activateaza /

Anti-Inghet

Buton RESET  Reseteaza termostat programabil la 
setarile din fabrica
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OPERAREA
RT300RF este configurat și reglat prin utilizarea
unui număr minim de controleri pentru
utilizator și o interfaţă intuitivă.

Ecranul cu cristale lichide (LCD), oferă o
indicaţie extrem de vizibil, cu indicatii ușor de
citit ale statutsului termostatului programabil.

VIZUALIZAREA TEMPERATURII DE LUCRU

Puteţi vizualiza temperatura punctului setat în orice moment prin apăsarea fie
UP sau tasta JOS.
Pentru a ieși din revizuirea punctul setat, apăsaţi tasta
BACKLIGHT / FROST, sau nu apăsaţi nici o tastă timp de
aproximativ patru secunde - oricare dintre aceste acţiuni va
reveni RT300RF la afișarea temperatura curentă
a camerei.

SETAREA TEMPERATURII DE LUCRU
Puteţi modifica temperatura dorita foarte ușor în timp ce
revizuiti temperatura punctului setat. Apăsaţi tastele SUS sau
JOS în mod repetat pentru a schimba setarea de
temperatură. Temperatura punctului setat se va aprinde
pentru a indica faptul că acesta poate fi schimbata:

Temperatura va fi schimbat în pasi de 0,5 ° C. RT300RF va
reveni la modul Normal, dacă nici un buton nu este apasat pentru mai mult de
patru secunde.

Temperatura punctului setat nu poate fi schimbată dacă modul de protecţie la
îngheţ este activat
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PROTECTIA ANTI-INGHET

Pentru a activa modul de protecţie la îngheţ, ţineţi apăsat butonul BACKLIGHT
/ FROST timp de trei secunde. Odată ce Protecţia Anti-Inghet este activata,
temperatura de lucru este setata automat la 5 ° C, pentru a oferi protecţie de la
riscul de îngheţ

Ori de câte ori modul de protecţie la îngheţ este activat, indicatorul de protecţie
la îngheţ se va aprinde în ordinea prezentată mai jos:

Pentru a dezactiva modul de protecţie la îngheţ, ţineţi apăsat butonul
BACKLIGHT / FROST timp de trei secunde.

Vă rugăm să fiţi conștienţi de faptul că modul de protecţie la îngheţ funcţionează
ca o caracteristică de protecţie suplimentară, dar nu ar trebui să fie folosit în loc
de un termostat de îngheţ instalat corect, care este necesar pentru a trece peste
toate celelalte controlere din sistem.

Lumina de fundal va rămâne aprinsă timp de aproximativ 5 secunde.
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ALTE FUNCTII SI CONTROLERE

Iluminare din spate
Lumina de fundal a RT300 este pornita automat ori de câte ori oricare dintre
taste este apăsata. Lumina de fundal va rămâne aprinsa timp de aproximativ 5
secunde după apăsarea ultimei taste, cu excepţia cazului in care se schimbă
temperatura punctului setat - în acest caz, lumina de fundal va rămâne aprinsa
pe tot parcursul procesului de schimbare a setarilor.

Lumina de fundal nu se va aprinde dacă puterea bateriei este scăzuta.

Starea baterie
iRT300 verifică tensiunea bateriei frecvent în timpul funcţionării normale. În
cazul în care tensiunea bateriei este simtita ca fiind scăzută (acest lucru este în
mod normal, atunci când tensiunea bateriei scade la un nivel de aproximativ
2.6V), indicatorul de baterie          descărcată va fi afișat pe ecran.

Deși termostatul digital va continua să funcţioneze în mod normal în această
etapă, trebuie să înlocuiţi bateriile cât mai curând posibil, pentru a preveni orice
probleme de funcţionare posibile.

Sleep Mode
Prin apăsarea tastelor SUS și JOS împreună, RT300 va intra în modul SLEEP. În
acest mod, toate funcţiile RT300RF vor fi întrerupte pentru a economisi energia
bateriei. În timp ce se afla în modul SLEEP:

• Ecranul LCD va fi gol.

• Toate ieșirile de la termostat se vor opri imediat.

Apăsaţi orice tastă pentru a trezi RT300 și anula modul SLEEP.
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TEMPERATURI IN AFARA INTERVALULUI DE OPERARE
Temperaturile sub 10 ° C, sunt afișate fără '0 " in fata. Temperaturile care depășesc
intervalul măsurabil vor fi indicate prin "HI" pentru temperaturi peste limita
superioară, și "LO", pentru temperaturi sub limita inferioară, așa cum se arată în
imaginile de mai jos:

SUGESTIE PENTRU ECONOMISIREA ENERGIEI

O modalitate de a seta și de a folosi termostatul ambiental este de a găsi cea mai
mică setare de temperatură care vă este confortabila, și apoi lăsaţi-l setat la
această temperatură. Puteţi face acest lucru prin setarea termostatul ambiental
la o temperatură scăzută, (de exemplu 17 ° C) și apoi creșterea setarii cu un grad
în fiecare zi, până când sunteti confortabili cu temperatura camerei - nu va trebui
să adaptati termostatul mai departe, reglarea peste această setare va pierde
energie - o creștere de 1 ° C a temperaturii este egal cu 3% din costurile de
încălzire.
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MENTENANTA

Termostatul RT300RF nu necesita intretinere speciala. Periodic, carcasa exterioară
poate fi ștearsa cu o cârpă uscată (vă rugăm să nu folosiţi solvenţi, prduse de
lustruit, detergenţi sau substanţe abrazive, deoarece acestea pot deteriora
termostatul).

Nu există componente reparabile în cadrul unităţii; service-ul sau reparaţiile
trebuie să fie efectuate numai de către Salus Controls sau agenţii lor desemnaţi.

În cazul în care termostatul RT300RF nu reușeste să funcţioneze corect, verificaţi
daca:

• Bateriile sunt de tipul corect, montate corect și nu sunt epuizate - a se pune 
baterii noi dacă aveţi îndoieli.
• Sistemul de incalzire este pornit
• Receptorul RT300RF a fost setat corect
• Daca RT300RF nu functioneaza correct, apasati butonul RESET.

GARANTIE

Salus Controls garantează că acest produs va fi liber de orice defect de material
sau manoperă, și va performa în conformitate cu caietul de sarcini, pentru o
perioadă de cinci ani de la data achiziţionării. Salus Controls isi asuma
răspunderea exclusivă pentru încălcarea acestei garanţii : se poate opta (la
alegerea sa), pentru a repara sau înlocui produsul defect.



RT300RF MANUAL DE INSTRUCŢIUNI 21

SPECIFICATIILE PRODUSULUI

Model: RT300RF
Tip:: Termostat digital, proiectat pentru 

Aplicaţii de încălzire libere și AC.
Frecventa: 868 MHz

Temperatura
Scală: Celsius
Interval: 5 ºC la 35 ºC
Rezoluţie: 0.5 ºC
Toleranţă: De la ± 0.5 ºC at 25 ºC
Gama de afișare: 5.0 ºC la 45.0 ºC
Rezoluţie afișaj: 0.5 ºC

Protectie anti-inghet
Setari: 5 ºC
Interval temperatura de control: 5 ºC la 35 ºC
Interval temperatura masurata a aerului: 5 ºC la 45 ºC (Expus pe LCD)

Centru de control
Sursa de energie: 2 x AA baterii alkaline

(nu folositi baterii reincarca bile)
Receptor
Sursa de energie: 230V AC / 50Hz

Comutare
Tensiune de comutare: 0 - 230V AC / 50Hz
Curent de comutare: 16A resistive, 5A inductive
Evaluarea protectiei: IP30

Mediul
Temperatura de operare: 0 ºC la + 40 ºC
Temperatura de depozitare: - 10 ºC la + 60 ºC



SALUS Controls garantează că acest produs nu are defecte de materiale sau
manoperă şi va funcţiona conform specificaţiilor o perioadă de 5 ani de la data
achiziţiei. Pentru încălcarea acestei garanţii singura răspundere a SALUS Controls
va fi (la alegere) repararea sau înlocuirea produsului defect.

Garanție RT300RF

Nume Client:...................................................................................................

Adresa client: .................................................................................................

Cod Postal: ........................................ Tel : ....................................................

Email:..................................................................................................................

Companie Service: .......................................................................................

Tel Nr: ................................................................................................................

Email: .................................................................................................................

Data instalarii: ................................................................................................

Numele persoanei care face service-ul :

............................................................................................................................

Semnatura: ......................................................................................................
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Tel: +40 (0) 364 435 696 • Fax: +40 (0) 364 435 694
Email: comenzi@saluscontrols.ro

SALUS Controls Romania Srl
Str Linistei, Nr 2, Cluj-Napoca

saluscontrols.


