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Termostat ambiental electronic cu radio 

comandă Model: ERT20RF  
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Declarația de conformitate 

Produsul este în conformitate cu următoarele directive Europene: 

• Directiva 2004/108/EC privind compatibilitatea electromagnetică 

• Directiva Low Voltage 2006/95/EC 

• Directiva 99/5/EC 

Reguli generale de siguranță 

Instrucțiune se aplică numai pentru modelul de termostat Salus 
înscrisă pe coperta acestui manual și nu-l utilizați pentru alte modele. 

Aceasta se aplică la utilizarea produsului în UE, în conformitate cu 
toate celelalte obligații legale. Instalarea poate fi efectuată numai de 

către un instalator calificat și trebuie să fie în conformitate cu 

cerințele IEE (BS: 7671) și legile locale relevante și reglementările din 

țara dumneavoastră. Producătorul nu este responsabil pentru non-
conformitățile cu instrucțiunile. 

 

Atenție!!!  

Izolați sursa de alimentare CA înainte de a instala sau de a  
lucra la oricare din componentele care necesită 230 VAC 50Hz.  
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Când schimbați bateriile, nu amestecați baterii noi cu 

cele vechi. Nu folosiți baterii reîncărcabile. 

Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni. 

3 

Introducere 

ERT20RF de la Salus Controls este un termostat elegant și precis. 

Termostatul a fost special conceput pentru a fi folosit atât în aplicații 

de încălzire ce necesită conexiune fără tensiune cât și cele cu 

tensiune. Acesta poate înlocui orice termostat rezidențial și este 

proiectat pentru a fi folosit în sisteme electrice, pe gaz sau ulei. Spre 

deosebire de obișnuitul termostat, acest model separă funcția 

operațională în două unitați. 

Receptorul este folosit pentru conexiunile electrice și comanda 
on/off. 

Termostatul oferă interfață cu utilizatorul și senzorul de temperatura. 
Cele două unități sunt legate între ele printr-un semnal de frecvență 

radio(RF). 
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Caracteristici generale 

• contacte fără potențial 

• Cadran lizibil 

• Ușor de utilizat 

• Contacte receptor 16A 

• Indicator stare de funcționare cu LED 

4 

Instalarea 

Vă rugăm să citiți instrucțiunile generale de sigurantă înainte de a 

începe instalarea produsului. 
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Termostat 
Termostatul ERT20RF poate fi instalat cu ușurință folosind placa de 

spate furnizată în pachet, acesta fiind folosit doar pentru partea de 

montaj, deoarece termostatul nu necesită cabluri pentru funcționare. 

Placa de spate poate fi montată direct pe perete.  

Poziția ideală a termostatului este la 1,5m deasupra niveului 

pardoselii. Trebuie montat intr-o locație accesibilă, iluminat în mod 

rezonabil și ferit de temperaturi extreme și umiditate. Nu montați 

termostatul pe un perete exterior, deasupra unui radiator sau în 
locuri unde este în bataia directă a soarelui.  

Pentru a asigura transmisia optimă a semnalului RF, asigurațivă că 

termostatul este montat la distanță de possibile surse de interferență 

(radio, TV, calculatoare, etc.) și nu este montat pe sau în aropiere de 
obiecte mari din metal. Montarea termostatului în spații închise, ca 

podul sau subsolul casei nu este recomandată. 
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5 
Receptor 

 NOTĂ: Toate conexiunile electrice trebuie executate de 

către personal autorizat.  

În cazul în care nu sunteți sigur de modul de instalare al termostatului 
vă rugăm să vă adresați unui electrician autorizat, instalator pentru 

sisteme de încălzire sau vanzatorului.  

Receptorul ERT20RF trebuie montat într-un loc adecvat pentru a avea 
acces facil pentru conectarea la alimentarea cu tensiune și comanda 

1

. 
Înainte de montarea plăcuței de 

spate asigurați-vă de poziția corectă a 

acesteia. 

2 . Introdu cele doua baterii de tip AA din 

pachet.  
3

. 
După ce sincronizarea este este 

efectuată  (  vezi pag. 7) așezați termostatul în 

sportul  acestuia

.  
Pentru a inlocui baterile inversați procesul de la 

pasul 3.  Când bateriile necesită schimbare LED-ul de sub cadran va semnaliza 

intermitent.  
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catre dispozitivul de comandă, cât si într-un loc ce permite o bună 
recepție al semnalului RF. Receptorul are nevoie de alimentare cu 

tensiune 230V CA. În cazul in care se motează la un consumator mai 

mare, este necesară montarea lui la o priza cu sigurantă separată 

(max 13A). Receptorul trebuie montat în spații ferite de apă, 
umezeală și condens.  

Intrerupătorul ON/OFF este accesibil pe 

pe panoul frontal al receptorului, după 
cum este ilustrat și în imaginea de mai 

jos.  

Pe carcasa frontală a receptorului se află 
comutatorul On/Off și două LED-uri. 

LED-ul verde va ilumina când receptorul 

primește semnal de "pornire încălzire" 

de la termostat. LED-ul roșu va ilumina 
când intrerupătorul este pe poziția "ON" 

și unitatea primește tensiune de 

alimentare.  

Bornele pentru racordare sunt plasate în 
spatele termostatului, după cum sunt ilustrate în imaginea alăturată: 
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6 
BORNELE PENTRU RACORDAREA RECEPTORULUI 

Borna Identificator Descriere 

1 NO Normal deschis [N/O] 

2 COM Comun / Bornă pentru punte fază (doar 

pentru aplicații ce necesită tensune 

230V) 

3 L Fază (230V CA) 

4 N Neutru 

SCHEME DE RACORDARE 
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acestea sunt lipsite de potențial 

7 

a.Instalare fără 

tensiune  

NOTĂ

:  • Receptorul trebuie să aibă o conexiune permanentă la tensiunea 

de 230V CA  Confirmați că centrala are borne de legătură pentru termostat 

extern și că  

• 
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• Receptorul trebuie să aibă o conexiune permanentă la 

tensiunea de 230V CA 

• Confirmați că centrala are borne de legătură pentru 

tensiune 230V.  

b. Instalare sub 

tensiune  
Add Link  

NOTĂ

:  
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Vă rugăm să nu porniți receptorul până când termostatul nu este 
pregătit pentru sincronizare. 

SINCRONIZAREA 

Porniți receptorul și LED-ul roșu ar trebui sa semanlizeze intermitent. 

Dacă receptorul este deja pornit, repornițil, iar 

LED-ul rosu ar trebui sa semnalizeze 

intermitent.   

Apăsați și țineți apăsat timp de 3 secunde 

butonul SYNC din spatele termostatului. LED-ul 

de sub cadran va semnaliza intermitent.  

Verificați LED-ul de la receptor, după sinconizare, în cazul în cazul în 
care aceasta s-a realizat cu succes, LED-ul ar trebui sa se oprească 

din spatele termostatului semnalizare.  

Acum apăsați și țineți apăsat timp de 3 secunde 

butonul SYNC de la termostat. În acest moment 

termostatul ar trebui să fie sincronizat cu receptorul. 

8  
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TESTAREA TRANSMISIEI RF 

Este importantă plasarea celor două unități în locuri în care semnalul 

RF nu poate fi întrerupt.  

Raza de acțiune între termostat și receptor este de aproximativ 30m 

in spații închise, totuși mulți factori pot interveni în transmisia radio 
care pot scurta această distanță, de ex, pereți groși, folile de la gips-

carton, obecte din metal, precum dulapuri din metal, interfenreța 

semanlului RF in general, etc. 

Raza de acțiune este destul de mare pentru orice aplicație 

rezidențială. Petru a verifica semnalul RF, urmați următorii pași: 

1. Setați temperatura la 30°C. LED-ul sub cadran ar trebui să 

ilumineze.  

2. Verificați LED-ul verde de la receptor - acesta ar trebui să fie aprins 

și cazanul sa pornească 

3. Setați termostatul la 5°C. LED-ul sub cadra ar trebui să se oprească 

din iluminat. 

4. Asteptați câteva secunde și LED-ul verde de la receptor ar trebui la 

fel să se oprească din iluminat. Cazan trebuie la randul lui să se 
oprească. 

5. În cazul în care pașii de la punctul 1 la 4 au fost executați cu sucecs 
aveți un semnal bun RF între termostat și receptor.  
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6. Setați temperatura dorită 

În cazul în care nu aveți un semnal RF stabil între receptor și 
termostat, verificați dacă aparatele sunt pornite și că receptorul este 

alimentat corespunzător (LED-ul roșu este aprins). Dacă aceasta nu 

este problema încercați să resincronizați termostatul cu receptorul. 

Vezi pagina 8.  
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COMFIGURAREA 

Termostatul ERT20RF este configurat pentru a funcționa în sisteme de 

încălzire, dar acesta poate fi configurat pentru a funcționa și în cele 
de răcire. Aceasta se poate realiza cu ajutorul setărilor din jumper. 

Pinul de la jumper se află pe spatele termostatului. 
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Poziția jumper-

ului  

Implici

t  

RĂCIR

E  

Implicit 

ÎNCĂLZIRE 
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Setarea 

temperaturii Temperatura poate fi setată prin rotirea 

cadranului.  Poziția cadranului permite o indicare simplă și 

clară a  necesarului de temperatură în 

încăpere.  

În momentul în care termostat ERT20RF 

solicită  pornirea sistemului de încălzire LED-ul roșu sub 

cadran  va ilumina. Când temperatura setată va fi atinsă 

LED-ul  se va 

stinge.  

Temperatura este setată la 

15°C  

Dacă LED-ul roșu de sub cadran 

semnalizează  intermitent, în modul normal de lucru, 

acesta  semnifică obligația de schimbare a 

bateriilor.  

PROTECȚIE ANTIÎNGHEȚ  

Setați temperatura la 5°C pentru a oferii 

protecție  împotriva 

înghețului.  

Temperatura este setată la 

15°C  
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Întreținere 

Termostatul eletronic ERT20RF nu necesită întreținere specială. 

Periodic, folosiți un material textil uscat pentru a îndeprta praful. Nu 
folosiți solvenți, solutii pentru curațare sau abrazive, deoarece 

acestea pot deteriora termostatul.  

Nu există părți servisabile de către utilizator.  

În cazul în care termostatul ERT20RF nu funcționează corespunzător, 

verificați următoarele: 

• Bateriile sunt de tipul corect, sunt introduse corespunzător și nu 

sunt descărcate 

• Dacă nu sunteti sigur de astea, schimbați bateriile. LED-ul va 

semnaliza intemitent când puterea bateriilor este mică.  

• Verificați poziția jumper-ului pentru funcționarea în sistem de 

încălire sau răcire. 

• Receptorul ERT20RF este ponit. În cazul în care receptorul este 

închis sau intervine o căderede tensiune, LED-ul va semnaliza 

intermitent timp de 10 minute, după care va reveni la modul normal 

de lucru. Verificați ca jumperul din spatele termostatului este setat 

pentru aplicația Dvs. 
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WARRANTY 

Salus Controls garantează că acest produs este lipsit de defecte în 

materiale sau construcție, și va funcționa in concordanță cu cele 

specificate, pentru o perioadă de 2 ani de la data aciziției. Salus 

Controls isi va asuma răspunderea pentru orice defecțiune de fabrică 

și va repara sau schimba produsul defect.   

12 

Specificațiile produsului 

General 

Model: ERT20RF 

Tip: Termostat electronic, conceput 

pentru a fi folosit atât în aplicații 

de încălzire ce necesită 
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conexiune fără tensiune cât și 

cele cu tensiune. 

Frecvența 

Termostat 

868  MHz 

Scara de temperatură:: Celsius 

Intervalul de setare: 5  ºC la 30 ºC 

Pasul de setare: 1  ºC 

Toleranță: Mai putin de ± 0.5 ºC la 25ºC 

Temperatura antiîngheț: 5  ºC 

Sursa de alimentare: 2  baterii alkaline tip AA 

Receptor 
( nu folosiți baterii reîncărcabile ) 

Sursa de alimentare: 

Comutare 

230 V AC / 50Hz 

Tensiunea de comutare: 0  - 230V AC / 50Hz 

Rezistența la comutare: 16 A resistive, 5A inductive 

Gradul de protecție: 

Ambiental 

IP30 

Temperatura de funcționare: 0  ºC la + 40 ºC 

Temperatura de stocare: -  20 ºC la + 60 ºC 
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