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Dėkojame, kad įsigijote Salus termoreguliatorių ! 
 
Dėmesio! Prieš pradėdami montuoti šį termoreguliatorių, perskaitykite vartotojo 
instrukciją.  

  
Rekomenduojame termoreguliatoriaus montavimo ir pajungimo darbus patikėti 
kvalifikuotam specialistui.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vartotojo instrukcija 

Programuojamas belaidis 
termoreguliatorius RT500RF 
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Salus RT500RF termoreguliatorius  komutuoja ON/OFF kontaktus ! 
 
RT500RF skirtas elektrinių ir dujinių įrenginių valdymui. 
 
 
 
Perjung ėjai  
Termoreguliatoriaus siųstuvo galinėje dalyje yra perjungėjai, kurių pagalba galima pasirinkti :  
 

Perjung ėjai Funkcijos 
SPAN +/- 0.5оС (gamyklinis nustatymas) arba +/-1.0 о

С. – parodo kiek 
pasikeitus temperatūrai suveiks termoreguliatorius 

PROGRAM Programų nustatymas savaitės ciklui:  5-2 (darbo dienos ir atskirai 
savaitgalis) (gamyklinis nustatymas) arba 7 dienos. 

5, 4, 3, 2,1 Komunikavimo kodo pakeitimas. Keičiant kodą, atitinkamai turėsite 
pakeisti DIP perjungėjų kombinaciją ir imtuve. 

 
 
Po perjung ėjų perstatymo, nuspauskite RESET mikrojungikl į.   
 
Imtuvas RX, montuojamas prie katilo: 
 
Naujasis imtuvas komutuoja be įtampinius ON/OFF kontaktus ! 
  
1). Pirma atjunkite maitinimo įtampą. Maitinimas turi būti 220V, o apsaugos automatas 
skirtas 20A srovei.  
2). Suraskite tinkamą montavimo vietą (negalima montuoti šlapioje ar drėgnoje vietoje) 
 3). Įsitikinkite, kad termoreguliatoriaus siunčiamas signalas nėra blokuojamas kitų 
trukdžių.  
 
 

 

 
 
 
 

Ant termoreguliatoriaus imtuvo yra ON/OFF jungiklis ir 2 šviesos diodai. 
Viršutinis raudonas indikatorius dega, kai termoreguliatorius įjungtas į el maitinimą.  
Apatinis žalias indikatorius dega, kai yra įjungtas valdomas prietaisas, t.y. kai vyksta 
šildymas. 
 
Komunikacijų tarp imtuvo ir siųstuvo nustatymo jungikliai randasi nugarinėje imtuvo 
dalyje. 

  
Taip pat ten rasite imtuvo maitinimo ir prijungimo prie valdomo prietaiso gnybtus: 
 
Prie L gnybto junkite el. maitinimo FAZINĮ laidą 
Prie N gnybto junkite el. maitinimo NULINĮ laidą 
 
Prie NO ir COM gnybtų junkite dvigyslio kabelio laidus, sujungtus su valdomu prietaisu.  
 
Termoreguliatoriaus imtuvą RX bet kokiu atveju būtina prijungti prie el. maitinimo 220V 
tinklo. 
Termoreguliatoriaus siųstuvas (programatorius) maitinamas 2xAA elementais.  
 
 

Imtuvo RX pajungimui į el. tinklą turi būti naudojamas iki 20A automatukas. Imtuvą reikia 
montuoti sausoje patalpos vietoje, apie 1.5m aukštyje nuo grindų, gerai vėdinamoje 
patalpoje. Imtuvas turėtų būti montuojamas toliau nuo šilumos šaltinių ir tiesioginių saulės 
spindulių, ortakių, šildymo sistemų vamzdžių ir dūmtraukių. 

 

 



Salus RT500RF new 3 

 
Komunikacij ų kodo keitimas 
Jei netoliese yra kitas belaidis termoreguliatorius, rekomenduojame nustatyti kitą komunikacijų 
kodą. Tam turite atitinkamai perstatyti / perjungti perjungėjus termoreguliatoriaus imtuve ir siųstuve 
– jų kombinacija turi sutapti ! 

1. Nustatydami kodą imtuve, tiesiog perjunkite vieną ar kelis DIP perjungėjus (nuo 1 iki 5) į 
kitą poziciją. 

2. Nustatydami kodą siųstuve, nuimkite vieną ar kelis atitinkamus jungiklius ( nuo 1 iki 5). 
3. Imtuve ir siųstuve nustatę naują vienodą perjungėjų kombinaciją, paspauskite RESET 

mikrojungiklį.  
 

 
 

 

 
Mygtuk ų paskirtis 

Visus programavimo nustatymus pagrinde atliksite su 4 mygtukais: , , , 

 
Mygtukas Funkcija 

 
Parametro didinimas  

 
Parametro mažinimas 

 

Įeiti į programavimo režimą, nustatymų patvirtinimas 

 

Pasirinkti nustatytą parametrą – pereiti prie kito parametro keitimo 

 
Sistemos perkrovimas 

 
Ekrano apšvietimo įjungimas. Palaikius nuspaustą mygtuką keletą 
sekundžių, įjungiama apsauga nuo užšalimo.  

 
Standartin ė (pagal nutyl ėjim ą) programa 
 

Programa  Darbo savaitės diena, nuo 
pirmadienio iki penktadienio 

Savaitgalis, šeštadienis-
sekmadienis 

1 Laikas: 6:00 am Laikas: 6:00 am 
 Nustatyta temperatūra: 21 

о
С 

Nustatyta temperatūra: 21 
о
С 

2 Laikas: 8:00 am Laikas: 8:00 am 
 Nustatyta temperatūra: 14 

о
С 

Nustatyta temperatūra: 
21оС 

3 Laikas: 4:00 рm Laikas: 4:00 рm 
 Nustatyta temperatūra: 21 

о
С 

Nustatyta temperatūra: 21 
о
С 

4 Laikas: 6:00 рm Laikas: 6:00 рm 
 Nustatyta temperatūra: 21 

о
С 

Nustatyta temperatūra: 21 
о
С 

5 Laikas: 10:00 рm Laikas: 10:00 рm 
 Nustatyta temperatūra: 14 

о
С 

Nustatyta temperatūra: 14 
о
С 

 
Laiko nustatymas 

 Normaliame režime palaikykite nuspaudę 3 sek. mygtukus ir . 
 

Ekrane matysis - Clock (laikas), Day-of-Week (savaitės diena) и «SET» (nustatymas). Laiko 
indikatorius mirksės, indikuodamas, kad pasirinktas būtent laiko nustatymo punktas.  

 
 

 

 
 
 
 
Laiko nustatymo t ęsinys: 

 Atleiskite ir  mygtukus, su  arba  nustatykite valandą. 

 Trumpam paspauskite , su  arba  nustatykite minutes. 

 Trumpam paspauskite , su  arba  parinkite savaitės dieną.   

 Nustatymų patvirtinimui paspauskite mygtuką . 
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Programavimas: 
 
5-2 dienų variantas (darbo dienos + savaitgalis): 

 Visoms darbo dienoms kartu ir atskirai savaitgaliui galima nustatyti 5 skirtingas temperatūras ir 
laikus per dieną (5 programos).  
Norėdami peržiūrėti ar pakeisti temperatūrų ir laiko nustatymus, normaliame veikimo režime 

paspauskite mygtuką   

Ekrane pasirodys . Su  pasirinkite norimą keisti 

parametrą (keičiamas parametras mirksės ekrane). Su  nustatykite keičiamo 
parametro reikmę.  
Parametrų keitimas vyksta sekančia tvarka ratu: 
- savaitės dienų parinkimas : darbo dienos arba savaitgalis 

Programa 1 -  valanda→ minutės→ nustatoma temperatūra 
Programa 2 -  valanda→ minutės→ nustatoma temperatūra 
Programa 3 -  valanda→ minutės→ nustatoma temperatūra 
Programa 4 -  valanda→ minutės→ nustatoma temperatūra 

Programa 5 -  valanda→ minutės→ nustatoma temperatūra 

Programavimas: 
 
7 dienų variantas (kiekviena savait ės diena atskirai)  

Kiekvienai savaitės dienai galima nustatyti 5 skirtingus laikus ir temperatūras. 
 
Norėdami peržiūrėti ar pakeisti temperatūrų ir laiko nustatymus, normaliame veikimo režime paspauskite 

mygtuką   

Ekrane pasirodys . Su  pasirinkite norimą keisti parametrą 

(keičiamas parametras mirksės ekrane). Su  nustatykite keičiamo parametro reikmę.  
Parametrų keitimas vyksta sekančia tvarka ratu: 
- savaitės dienos parinkimas : programuojama kiekviena savaitės diena atskirai 

Programa 1 -  valanda→ minutės→ nustatoma temperatūra 
Programa 2 -  valanda→ minutės→ nustatoma temperatūra 
Programa 3 -  valanda→ minutės→ nustatoma temperatūra 
Programa 4 -  valanda→ minutės→ nustatoma temperatūra 
Programa 5 -  valanda→ minutės→ nustatoma temperatūra 

 
 

Rankinis valdymas 
 Norėdami, kad termoreguliatorius veiktų ne pagal nustatytą programą, galite įjungti 

rankinį režimą. Normaliame termoreguliatoriaus veikimo režime paspauskite  arba 

 mygtukus. Su tais pačiais mygtukais pakeiskite temperatūrą. Temperatūros keitimo 
žingsnis yra kas 0.5 оС. 

 Normaliame režime paspauskite ir laikykite nuspaudę  arba , kad ekrane matytųsi 
nustatyta temperatūra. Po 2 sek. Termoreguliatorius įsijungsd į rankinį režimą ir prasidės 
greitas temperatūros parametro keitimas. Jei nuspaustą mygtuką paleisite neišlaikę 2 
sekundžių, termoreguliatorius į rankinį režimą neįsijungs. 

 Ekrane bus rodoma dienos, laiko ir temperatūros indikatoriai. Temperatūros indikatorius 

mirksės – tai reiškia, kad dabar galima pakeisti jo nustatymą.  

 Atleiskite ir vėl nuspauskite mygtuką  arba , taip pakeisite temperatūrą. 
Temperatūrą galėsite keisti kas 0.5 оС, nuo 5 iki35 оС. 

 Nustatymų patvirtinimui paspauskite . 
Rankinio valdymo įvesti nustatymai bus aktyvūs ir išliks iki bus pasirinkta kita programa arba 
apsauga nuo užšalimo arba iki tol, kol automatiškai atėjus laikui neįsijungs užprogramuota 
programa.  

 

Apsauga nuo užšalimo  

 Apsaugos nuo užšalimo režimo įjungimui palaikykite nuspaudę mygtuką 3 sekundes.   
 
Įjungus apsaugą nuo užšalimo, patalpose bus palaikoma 5 оС temperatūra.  

 
Termoreguliatoriaus ekrano apatiniame kairiajame kampe 
mirksės apsaugos nuo užšalimo indikatorius 

 

 

 
 

Norėdami išjungti apsaugą nuo užšalimo, vėl palaikykite nuspaudę mygtuką 3 
sekundes.   
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Element ų išsikrovimas 
Jei elementų įtampa sumažės iki 2,6V (elementai bus ties 
išsikrovimo riba), tokiu atveju ekrane užsidegs elementų 
indikatorius. ] 
Tokiu atveju, reikėtų iškart pakeisti elementus naujais.  

 
 
 

Miego režimas  

 Normalaus režimo metu palaikykite nuspaudę iškart abu  ir  mygtukus 3 sekundes  
 Visos termoreguliatoriaus funkcijos bus išjungtos, o ekranas nieko neberodys.  
 Išėjimo signalas taip pat bus išjungtas. 
 Norėdami grįžti į normalų režimą, paspauskite bet kurį mygtuką.  

Miego režime laikrodis veikia toliau.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Daugiau informacijos ieškokite originalioje gaminto jo pateikiamoje vartotojo 
instrukcijoje. 

 
Nustatytos temperat ūros perži ūrėjimas  

Kad pažiūrėti kokia yra nustatyta temperatūra, paspauskite  arba  mygtuką.   
 
Jei tuo metu vykdoma kažkuri programa, tai ekrane pasirodys tai programai nustatyta temperatūra, bei 
nustatymų SET indikatorius.   

 
Jei tuo metu bus vykdoma apsauga nuo užšalimo, tokiu atveju ekrane pasirodys apsaugos nuo 
užšalimo temperatūra 5 оС ir apsaugos nuo užšalimo indikatorius.  

 
Jei tuo metu bus vykdomas rankinio valdymo režimas, tuomet ekrane pasirodys laikinai nustatyta 
rankinio režimo temperatūra. 

 
 

Norėdami sugrįžti į normalų režimą, paspauskite bet kurį klavišą, išskyrus  ir , arba palaukite nieko 
nespausdami 3-4 sekundes. Sugrįžus į normalų režimą, ekrane bus rodoma patalpos temperatūra.   

. 
Garantinės sąlygos 

 
Termoreguliatoriui suteikiama 24 mėn.garantija  
Termoreguliatorius, kuriam pateikiama pretenzija, turi būti pristatytas į UAB „ARX TECHNOLOGIES“, adresu 
Šaltupio g. 9,  Kaunas. 
Remontas atliekamas per 14 darbo dienų nuo pretenzijos pateikimo dienos. 
Garantija nesuteikiama jeigu surasti defektai atsirado dėl Vartotojo kaltės: 
-pažeistos gaminio naudojimosi instrukcijos, 
-gaminys mechaniškai arba kitaip pažeistas, 
-pastebėtas bandymas patekti į gaminio vidų ar gaminys remontuotas kitame techninio aptarnavimo centre, 
- įrenginys buvo nekokybiškai sumontuotas pačio vartotojo arba jo samdyto trečio asmens. 
- įrenginys sugedo dėl tokių išorinių aplinkos reiškinių kaip: dulkės, užliejimas vandeniu ar kitokiu skysčiu, 
žaibas, elektros tinklų įtampos šuolis, cheminės medžiagos, įvairūs elektromagnetiniai laukai, netvarkingas 
elektros maitinimo tinklas . 
-nepateikta gaminio naudojimosi instrukcija su pardavėjo atžyma arba pirkimo dokumentas. 
 
Pardavimo data: 
 
Pardavėjas: 

 
Informuojame, kad vartotojai privalo elektros ir el ektroninės įrangos atliekas rinkti atskirai ir j ų nešalinti 
kartu su kitomis komunalinėmis atliekomis.  
 

Techniniai duomenys 
Sujungimo tipas. Maksimali apkrova RT500RF komutuoJA Be įtampos ON/OFF. 

maksimali apkrova yra 16А. 
Maitinimo šaltinis Elementai  2 х АА 
Darbinė temperatūra  0 – 50 оС 
Temperatūros reguliavimo ribos  5 – 35 оС, kas 0.5 оС 
Laikymo sąlygos Nuo  -20 iki +55 оС kai santykinė drėgmė ne 

daugiau 90% 
Apsaugos nuo užšalimo temperatūra  5 оС 
Perspėjimas dėl elementų išsikrovimo Kai elementų įtampa nukrenta iki 2.6-2.8 V. 
Tikslumas  +/- 0.5 оС prie 25 о

С 
Darbinė santykinė drėgmė Nuo 0% iki 90% / be kondensacijos 
Laiko parodymas ekrane 12 valandų formate 
Laikrodžio tikslumas +/- 1 minutė per mėnesį 
Apsauga Automatinis atjungimas kai temperatūra viršija 35 

о
С. 

Atmintis Atmintis palaikoma 5 minutes 
Ekrano apšvietimas yra 
Sertifikatas СЕ 
Maksimali leidžiama impulsinė įtampa 4 кV 
Veikimo dažnis 869 МHz  

 


