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Termostat bezprzewodowy RTW31
Termostat RTW31 to regulator temperatury pomieszczenia, który nie wymaga instalacji przewodów i
mo e zosta zamontowany w ka dym normalnym rodowisku pracy w odleg ci 100 metrów (w
przestrzeni otwartej) od odbiornika RTW2-RC.
Je li termostat i odbiornik zosta y dostarczone razem w jednym zestawie, urz dzenia s sparowane i
nie wymagaj uruchomienia (ustawienia kodu parowania).
*Najnowsza wersja instrukcji do pobrania na www.sterr.pl

DANE TECHNICZNE
Zasilanie ............................................................................ 2 baterie AA
Tryb komunikacji radiowej ................................................ Pó dupleks (Half-duplex)
Pasmo cz stotliwo ci ........................................................ 868 MHz (FSK)
Odleg
Dok adno

prawid owego odbioru ...................................... 100 m
....................................................................... ±1°C

Zakres regulacji temperatury w pomieszczeniu ................. 5–30°C
Zakres temperatury otoczenia podczas pracy .................... 0–50°C
Zakres temperatury otoczenia podczas transportu ............ od –10°C do 60°C
Wymiary ........................................................................... 86×86×32 mm (monta na cianie lub w
puszce 86 mm)
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OPIS PRZYCISKÓW, PRZE

CZNIKÓW I WY WIETLACZA

(1) Temperatura w pomieszczeniu lub temperatura zadana
(2) Ikona temperatury w pomieszczeniu
(3) Ikona niskiego poziomu baterii
(4) Ikona ogrzewania
(5) Ikona alarmu
(6) Symbol jednostki temperatury (°C)
(7) Wy wietlacz LCD
(8) Prze cznik ON/OFF (w ./wy .)
(9) Pokr

o ustawiania temperatury

(10) Przycisk ustawiania kodu parowania
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Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa
Przed przyst pieniem do instalacji, demonta u, czyszczenia lub serwisowania termostatu i
odbiornika nale y zawsze od czy zasilanie sieciowe poprzez wykr cenie bezpiecznika lub
wy czenie wy cznika instalacyjnego.
Przed przyst pieniem do instalacji termostatu i odbiornika nale y przeczyta wszystkie
informacje zawarte w niniejszej instrukcji.
Tylko wykwalifikowani instalatorzy mog instalowa odbiornik termostatu.
Ca e okablowanie musi spe nia normy i przepisy dotycz ce instalacji elektrycznych
obowi zuj ce na poziomie lokalnym lub krajowym.
Odbiornik termostatu jest wyposa ony w wymienialny bezpiecznik, który zabezpiecza
urz dzenie przed uszkodzeniem. Je li odbiornik nie dzia a prawid owo, nale y sprawdzi
instalacj okablowania i wymieni bezpiecznik w razie potrzeby.
Odbiornik mo e by u ywany tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji.

MONTA I SCHEMAT PO

CZE

1. Wykr wkr ty monta owe z podstawy termostatu. Delikatnie poci gnij za górn cz
obudowy i
zdejmij j z podstawy. ci ganie na si lub podwa anie spowoduje uszkodzenie urz dzenia. Patrz
rysunek 1-2.
2. W
dwie nowe baterie alkaliczne AA do komory baterii. Zwró uwag , aby biegun dodatni (+)
baterii po czy ze stykiem dodatnim (+) w komorze baterii. Patrz rysunek 3.
3. Doci nij podstaw do ciany.
4. Przy u yciu wkr tów przykr
podstaw do ciany. Przy
poziomic do dolnej kraw dzi
podstawy, ustaw podstaw w poziomie, a nast pnie dokr wkr ty. (Poziomowanie podstawy jest
istotne tylko ze wzgl dów estetycznych i nie ma wp ywu na dzia ania urz dzenia).
5. Za

z powrotem górn cz

obudowy na podstaw i zamocuj za pomoc wkr tu monta owego.
Podstawa

Górna cz
obudowy

2 baterie AA

Pokr

Poci gn

górn cz

o

obudowy.

Wkr ty monta owe
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DZIA ANIE
Uruchomienie (ustawianie kodu parowania)
Je li termostat i odbiornik zosta y dostarczone razem w jednym zestawie, urz dzenia s sparowane i
nie wymagaj uruchomienia. U ytkownik mo e z pewnych powodów przeprowadzi ponowne
uruchomienie, wykonuj c poni sze czynno ci.
KROK 1: pod cz przewody zasilania do odbiornika RTW2-RC. Wy cz odbiornik, a nast pnie naci nij
przycisk zasilania i przytrzymaj go przez 3 sekundy, a za wieci si
ta kontrolka.

Rysunek 6

Przycisk zasilania
Kontrolka A (CZERWONA/ ZIELONA DIODA LED)
Kontrolka B (ZIELONA DIODA LED)
Kontrolka C (

KROK 2: obró pokr
temperatura 5 C.

TA DIODA LED)

o regulacji termostatu bezprzewodowego, a na wy wietlaczu pojawi si

KROK 3: zdejmij pokr o, a nast pnie naci nij przycisk LEARN (ustawiania kodu parowania) i
przytrzymaj go przez 3 sekundy. Termostat i odbiornik zostan pomy lnie sparowane, gdy na
odbiorniku zamiga ta kontrolka, a na wy wietlaczu zostanie wy wietlona warto 01.

Ukryty przycisk ustawiania
kodu parowania

Rysunek 7

Wy wietlacz
Na wy wietlaczu LCD jest wy wietlana rzeczywista temperatura w pomieszczeniu, a do poruszenia
pokr a regulacyjnego.

Ustawianie temperatury
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cz termostat i za pomoc pokr a regulacyjnego ustaw
dan temperatur . Wybrana
temperatura zacznie miga na wy wietlaczu LCD, wskazuj c, e jest to temperatura zadana. Po
krótkim czasie wy wietlacz przestanie miga i z powrotem zostanie wy wietlona bie ca temperatura
w pomieszczeniu.

Tryb ogrzewania
Ikona ogrzewania
b dzie wy wietlana zawsze, gdy termostat wysy a sygna z daniem
czenia ogrzewania do odbiornika. Je li nie ma b dów komunikacji, odbiornik w czy ogrzewanie.
Ikona ogrzewania
wy czy si , gdy temperatura w pomieszczeniu osi gnie zadan
temperatur i zostanie wys any do odbiornika sygna wy czenia ogrzewania. Je li nie ma b dów
komunikacji, odbiornik wy czy ogrzewanie.
W przypadku b du komunikacji, mi dzy odbiornikiem a termostatem na wy wietlaczu termostatu
zostanie wy wietlony komunikat Er2.

Wskazanie niskiego poziomu baterii
Gdy baterie b
wymaga wymiany, na wy wietlaczu b dzie miga ikona baterii
. Baterie
nale y wymieni w ci gu 15 dni, po up ywie których termostat wy czy urz dzenie grzewcze, którym
steruje. W takim przypadku na wy wietlaczu zostanie wy wietlony komunikat „OF” [Wy .].

Kody b dów
E1 miga na wy wietlaczu: zwarcie czujnika temperatury w pomieszczeniu. Termostat wy czy
wszystkie urz dzenia grzewcze.
E2 miga na wy wietlaczu: czujnik temperatury w pomieszczeniu jest uszkodzony. Termostat wy czy
wszystkie urz dzenia grzewcze.
Er2 miga na wy wietlaczu: b d komunikacji mi dzy termostatem a odbiornikiem.

ODBIORNIK BEZPRZEWODOWY TERMOSTATU RTW2-RC
RTW2-RC to bezprzewodowy nieprogramowalny odbiornik termostatu przeznaczony do sterowania
wodnymi i elektrycznymi instalacjami grzewczymi. Urz dzenie jest przeznaczone do wspó pracy z
dedykowanym nadajnikiem i wyposa one w niezale ny obwód z funkcj regulowanego ograniczenia
temperatury.

Dane techniczne
Zasilanie ....................................................................... 100–240 V AC, 50/60 Hz
Cz stotliwo

komunikacji bezprzewodowej ................. 868 MHz (FSK)

Efektywny zasi g sygna u bezprzewodowego ............... 100 m
Dok adno

.................................................................. ±1°C

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy ............... 0–50°C
Zakres temperatury otoczenia podczas transportu ....... od –10°C do 60°C
Warto

ograniczenia temperatury .............................. 30°C, 40°C, 55°C, ustawienie fabryczne: 40°C

Wymiary ...................................................................... 113×83×30 mm
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Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa
Przed przyst pieniem do instalacji, demonta u, czyszczenia lub serwisowania odbiornika
nale y zawsze od czy zasilanie sieciowe poprzez wykr cenie bezpiecznika lub wy czenie
wy cznika instalacyjnego.
Przed przyst pieniem do instalacji odbiornika nale y przeczyta wszystkie informacje zawarte
w niniejszej instrukcji.
Tylko wykwalifikowani instalatorzy mog instalowa ten odbiornik.
Ca e okablowanie musi spe nia normy i przepisy dotycz ce instalacji elektrycznych
obowi zuj ce na poziomie lokalnym lub krajowym.
Odbiornik jest wyposa ony w wymienialny bezpiecznik, który zabezpiecza urz dzenie przed
uszkodzeniem. Je li urz dzenie nie dzia a prawid owo, nale y sprawdzi instalacj
okablowania i wymieni bezpiecznik w razie potrzeby.
Odbiornik mo e by u ywany tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji.

MONTA ODBIORNIKA

1. Wykr wkr ty monta owe z podstawy. Delikatnie poci gnij za pokryw urz dzenia i zdejmij j z
podstawy. ci ganie na si lub podwa anie spowoduje uszkodzenie urz dzenia.
2. Pod cz przewody do zacisków modu u zasilania zgodnie ze schematem po cze . Patrz rysunek 5.
3. W

podstaw do puszki instalacyjnej o wymiarach 86x86 mm.

4. Przy u yciu dwóch wkr tów przykr podstaw do ciany. Przy poziomic do dolnej kraw dzi
podstawy, ustaw podstaw w poziomie, a nast pnie dokr wkr ty. (Poziomowanie podstawy jest
istotne tylko ze wzgl dów estetycznych i nie ma wp ywu na dzia ania odbiornika).
5. Za

z powrotem pokryw na podstaw , wciskaj c j na miejsce.
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Pokrywa

Zdejmij pokryw .

ruby do mocowania
obudowy do puszki
instalacyjnej

Schemat po cze

Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz
Rysunek 5

www.sterr.pl

info@sterr.pl

Str. 7

Instrukcja obs ugi termostatu bezprzewodowego RTW31
Copyright © - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody STERR zabronione

STERR

RTW31-20141205

Opis prze cznika i kontrolek odbiornika

Przycisk wyboru
Kontrolka A (CZERWONA/ ZIELONA DIODA LED)
Kontrolka B (ZIELONA DIODA LED)
Kontrolka C (

TA DIODA LED)

Sprawdzanie dzia anie odbiornika
1. Opis trybów pracy odbiornika
Tryb gotowo ci: zasilanie jest pod czone; nie wiec si

adne kontrolki.

Stan zasilania: naci nij krótko przycisk; je li zasilanie jest pod czone, kontrolka A (czerwona)
za wieci si .
Tryb wy czenia: gdy wieci si kontrolka A (czerwona), naci nij krótko przycisk, kontrolka A
(czerwona) wy czy si , co b dzie wskazywa tryb wy czenia. Odbiornik wy czy wszystkie
urz dzenia grzewcze.
Tryb pracy: kontrolka B (zielona) wieci si , gdy za czone jest zasilanie urz dzenia grzewczego.
Funkcja podtrzymania pami ci podczas zaniku zasilania: w przypadku zaniku zasilania urz dzenie
automatycznie powraca do stanu pracy sprzed zaniku.
Funkcja wymuszonego stanu wyj cia (urz dzenia grzewczego): w trybie wy czenia naci nij przycisk i
przytrzymaj go przez 8 sekund, a za wieci si zielona kontrolka. Urz dzenie wy czy wszystkie
wyj cia (urz dzenia grzewcze). Urz dzenie nie b dzie reagowa na adne sygna y steruj ce.
Obowi zkowy stan wyj cia. Powrót do normalnego trybu nast pi po naci ni ciu przycisku.
Sygna y komunikacyjne: miganie kontrolki C (
steruj ce. ta kontrolka miga dwa razy.

tej) wskazuje,

e odbiornik odbiera sygna y

2. Kod parowania urz dze
Po ustawieniu termostatu w trybie ustawiania kodu parowania wy cz odbiornik, a nast pnie naci nij
przycisk i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby wej do trybu ustawiania kodu parowania; kontrolka
C ( ta) za wieci si . Po pomy lnym ustawieniu kodu parowania w termostacie i odbiorniku
kontrolka C ( ta) mignie 6 razy, nowy kod zostanie zapisany, a urz dzenia wyjd automatycznie z
trybu ustawiania kodu parowania. W przeciwnym razie kod parowania nie zostanie zapisany, a
odbiornik wyjdzie z tego trybu po 20 sekundach i b dzie wymaga ustawienia kodu parowania.
3. Sprawdzanie dzia anie termostatu
Odbiornik b dzie sterowany za po rednictwem termostatu z czujnikiem temperatury powietrza,
który b dzie okre la moment w czenia/wy czenia instalacji grzewczej, porównuj c temperatur
zadan z temperatur w pomieszczeniu. Za pomoc przycisku
na termostacie ustaw temperatur
zadan o 1°C wy sz ni temperatura w pomieszczeniu. Termostat wy le do odbiornika sygna
polecenia w czenia urz dzenia grzewczego. Kontrolka C ( ta) na odbiorniku b dzie miga , co
www.sterr.pl
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oznacza, e odbiornik odbiera sygna y steruj ce. Kontrolka B (zielona) za wieci si , co oznacza, e
urz dzenie grzewcze zosta o w czone. Za pomoc przycisku
na termostacie ustaw temperatur
zadan poni ej temperatury w pomieszczeniu. Termostat wy le sygna steruj cy do odbiornika z
poleceniem wy czenia urz dzenia grzewczego. Kontrolka C ( ta) na odbiorniku b dzie miga , co
oznacza, e odbiornik odbiera sygna y steruj ce. Kontrolka B (zielona) za wieci si , co oznacza, e
urz dzenie grzewcze zosta o wy czone.

DY
1. Dioda LED B (zielona) szybko miga, wskazuj c, e czujnik jest uszkodzony.
2. Dioda LED B (zielona) wolno miga, wskazuj c, e odbiornik znajduje si
przekraczaj cej wybran warto ograniczenia temperatury.

temperaturze

Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych
Zgodnie z Dyrektyw Europejsk 2002/96/WE oraz Ustaw o zu ytym sprz cie
elektrycznym i elektronicznym sprz t ten, po okresie jego u ytkowania nie mo e by
umieszczany cznie z innymi odpadami pochodz cymi z gospodarstwa domowego.
ytkownik jest zobowi zany do oddania go w punkcie odbioru zu ytego sprz tu
elektrycznego i elektronicznego.

*Najnowsza wersja instrukcji do pobrania na www.sterr.pl
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