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INTRODUCERE 
Termostatul T105RF este destinat pentru comanda sistemelor de Tncalzire sau de 
climatizare. Spre deosebire de termostatele casnice curente, sistemul termostatic T105RF 
are o unitate de comanda independents interconectata prin unde radio (emitator) si unitate 
de conectare (receptor). Unitatea de conectare serveste la conexiunea si conectarea 
sistemelor de Tncalzire/de climatizare, iar unitatea de comanda mobila serveste la 
deservire si reglarea temperaturii. Unitatile comunica Tntre ele cu ajutorul semnalului radio. 
Avantajul sistemului consta Tn variabilitate §i facilitarea reglarii temperaturii. 

SPECIFICATII 
Sarcina conectata:        max. 230 V AC; 16 A pentru sarcina rezistiva; 

5 A pentru sarcina inductiva 
Precizia ceasului: ±60 secunde/luna 
Masurarea temperaturii:  0°C la 40°C cu sensibilitatea 0,2°C; precizie ±1°C la 20°C 
Reglarea temperaturii:    7°C la 30°C Tn pa§i de 0,2 °C 
Abaterea temperaturii reglate: 0,4; 0,8; 1,4 sau 1,8°C 
Perioada ciclului climatizarii:   3 minute 
Temperatura de functionare:   0°C la 40°C 
Temperatura de depozitare:    -10°C la 60°C 
Conexiunea unitatilor:    cu ajutorul semnalului radio 868 MHz 
Raza unitatii de emisie:   pana la 70 m Tn teren deschis 
Alimentarea: Unitatea de comanda 2x 1,5V baterie tip AA 

(LR6) Unitatea de conectare 230V AC/50 Hz Dimensiuni si 
greutatea:  Unitatea de comanda: 116 x 100 x 23,5 mm; 126 g 

Unitatea de conectare: 97 x 128 x 37 mm; 190 g 

Avertizare importanta 
• Tnainte de prima utilizare cititji cu atentie nu numai instructiunile de utilizare a 

termostatului, ci si ale cazanului sau instalatiei de climatizare. 
• Tnainte de instalarea termostatului deconectati alimentarea cu curent electric! 
• Recomandam ca instalarea sa fie facuta de un lucrator calificat! 
• Circuitul electric ar trebui sa fie protejat cu o siguranta care nu 

depa§e§te sarcina de curent de 20 A. 
• La instalare respectati standardele regulamentare. 

 
Unitatea de comanda (mobila) 
- Se poate amplasa oriunde, unde se solicita programarea temperaturii, independent 

de amplasarea sistemului de conectare, nu este limitata de cablul de conexiune. 

- Ecran LCD multifunctional mare cu iluminare electronica 

- Setarea facila a temperaturii §i modul de programare 

- 6 programe preconfigurate de producator, 3 programe reglabile pentru utilizator 

- Protege la Tnghet 

- Posibilitatea modificarii temporare a temperaturii setate 

- Abaterea temperaturii setate reglabila de utilizator. 

- Optiunea de comanda a regimului de Tncalzire / de 

racire reglabila de utilizator 

- Design suplu al termostatului pentru o amplasare 

facila pe perete 

Tndepartarea capacului din spate al 
unitatii de comanda 
1. Cu o §urubelnit§ apasati si tineti 

lacatul interior. 
2. Tndepartati capacul din fata. 
Unitatea de conectare 

Privire frontala 
Indicatoare LED 

• LED ro§u semnalizeaza alimentarea unitatii de conectare din reteaua de alimentare de 
230V AC. Daca unitatea nu este conectata la alimentare, sau daca Tntrerupatorul 
principal este Tn pozitia oprit (OFF), indicatorul LED ro§u nu lumineaza. 

• LED verde lumineaza pe toata durata alimentarii instalatiei de 
Tncalzire / de climatizare. 

Tntrerupatorul principal 
Daca sistemul de Tncalzire/climatizare nu este utilizat timp mai Tndelungat, recomandam 
oprirea unitatii de conectare (Tntrerupatorul 
principal va fi comutat Tn pozitia OFF). 

INSTALAREA 
Reglarea adresei semnalului 
radio 
Adresa semnalului radio faciliteaza 
transmisia informa^iilor Tntre unitatea de 
comanda s i cea de conectare. Prin 
folosirea oportuna a codului destinat 
comunicarii fara fir se pot preveni 
complicatiile de legatura§i interferenta 
provocata de alte aparate care 
functioneaza pe frecventa 
asemanatoare sau identica. Pentru 
reglare se folosesc 5 comutatoare tip 
DIP, amplasate 
Tn interiorul ambelelor unita^i. comutatoare DIP pentru 

reglarea codului alocat 

1. Tnainte de modificarea codului 
alocat scoateti bateriile si deconectati tensiunea de retea! 
2. Pe unitatea de comanda Tndepartati capacul din spate -pe placa PCB 

se afla 5 comutatoare DIP. 
3. Reglati codul alocat prin comutarea unora din comutatoare Tn pozitia 

ON si notati starea acestora. 
4. Acelasi cod Tl reglati pe comutatoarele amplasate pe unitatea de conectare. 
Codul alocat al emitatorului trebuie sa fie identic cu codul alocat al receptorului. 

Tnlocuirea termostatului original 
AVERTIZARE: Tnaintea Tnlocuirii termostatului deconectati sistemul de Tncalzire / de 
climatizare de la sursa principala de tensiune el. a locuintei dumneavoastra. Preveniti 
posibilitatea accidental prin electrocutare. Tnaintea decuplarii conductorilor citit i cu atentie 
urmatoarele intsructiuni. 1. Opriti termostatul original §i Tndepartati capacul termostatului. 2. 
Desurubati termostatul de pe placa de perete. 3. Desurubati placa de legatura din spate de 
pe perete. Trageti placa din spate la mica distanta de perete, dar nu deconectati 
deocamdata firele. 

Marcarea firelor 
1. Marcati fiecare fir §i deconectati. 2. Asigurati firele Tmpotriva smulgerii. 3. Tmpiedicati 
patrunderea aerului cu spuma izolatoare, daca spatiul din spatele termostatului este prea 
mare. Preveniti astfel masurarea incorecta a temperaturii. 

Amplasarea termostatului 
Amplasarea termostatului (unitatea de comanda) influenteaza profund functionarea 
acestuia. Alegeti locul Tn care sederea membilor familiei este cea mai frecventa, de 
preferat pe peretele interior, unde aerul circula liber §i unde nu cad direct razele solare. Nu 
amplasati termostatul Tn apropierea surselor de caldura (televizoare, calorifere, frigidere), 
sau Tn apropierea u§ilor. Daca nu veti respecta recomandarea, temperatura din Tncapere 
nu va fi mentinuta corect. 

Montajul unitatii de conectare pe perete 
1. Tndepartati partea din spate a capacului unitatii de conectare. 2. Marcati pozitia gaurilor. 
3. Faceti doua gauri, cu atentie introduceti Tn ele doua dibluri de plastic s  i cu 
doua s uruburi fixati partea din spate a caracasei unitatii de conectare. 4. Conectati firele 
Tn bornele marcate conform schemei de racordare. 5. Tncheiati instalatia, fixand unitatea 
de conectare pe partea din spate a carcasei. 

Schema de racordare 
Termostatul T105RF poate fi folosit cu orice sistem de Tncalzire sau de climatizare 
unietajat. 

Montajul unitatii de comanda (daca nu doriti sa faceti 
uz de mobilitatea unitatii) 
1. Tndepartati capacul din spate al unitatii de comanda. 
2. Marcati pozitia gaurilor pentru capacul din spate. 
3. Faceti doua gauri, cu atentie introduceti Tn ele doua dibluri de plastic §i nivelati-le cu 

perete. 
4. Capacul din spate al unitatii de comanda Tl fixati cu doua s uruburi. 
5. Tncheiati instalatia, fixand unitatea de conectare pe partea din spate a carcasei. 

Selectarea sistemului de incalzire/de climatizare 
1. Tndepartati capacul din spate al unitatii de 

comanda - pe placa PCB se afla 3 
comutatoare DIP. Aceste 3 comutatoare se 
folosesc pentru reglarea abaterii temperaturii si 
comutarea sistemului de Tncalzire /de 
climatizare. 

2. Reglati comutatorul DIP (pozitia 3) 
dependent de selectarea sistemului de 
Tncalzire sau de climatizare, cum este indicat Tn imaginea de 
mai jos. 

Selectarea abaterii temperaturii 
Abaterea este diferenta de tempratura dintre 
tempe-ratura de pornire si oprire. 
Daca de exemplu reglati 
temperatura Tn sistemul de 
Tncalzire la 20°C si abate-rea la 
0,8°C, Tncalzitorul va porni, daca 
temperatura scade la 19,2°C §i se opreste daca temperatura atinge 20,8°C. Reglati 
comutatoarele DIP (pozitiile 1 §i 2) conform optiunii dumneavoastra privind abaterea 
temperaturii, cum este indicat Tn imaginea de mai jos. 

Instalarea bateriilor 
Pentru alimentarea termostatului T105RF sunt destinate doua baterii 1,5V, tip AA. Conform 
polaritatii indicate introduceti doua baterii AA Tn spatiul bateriilor amplasat Tn interiorul 
unitatii de comanda. La prima pornire ecranul trebuie sa indice ora si temperatura 
camerei.Daca pe ecran apar alte date, apasati usor butonul RESET. Tn acest scop folositi 
un obiect subtire §i drept, de ex. o agrafa de birou Tntinsa. Dupa introducerea bateriilor 
Tnapoiati capacul din spate. Tnainte de pornirea comutatorului principal al unitatii de 
conectare apasati o data butonul RESET. Termostatul este pregatit pentru utilizare. 

Avertizare: Dupa introducerea bateriilor emitatorul are nevoie de cca 30 de minute pentru 
stabilizarea parametrilor! 
Testarea comunicatiei fara fir dintre unitati 
1. Cu butonul ▲ selectati valoarea temperaturii cu cateva grade mai mare decat 
temperatura actuala a camerei. 
2. Asteptati cateva secunde. 
3. Se aprinde indicatorul LED verde pe unitatea de conectare. 
 

4. Daca indicatorul verde nu se aprinde, mutati unitatea de comanda mai aproape de 
unitatea de conectare. Apasati butonul ▼ pentru reglarea temperaturii astfel, sa fie mai 
scazuta decat temperatura camerei - trebuie sa intervina oprirea receptorului. 

5. Repetat i pa§ii 1 la 4. Raza de act iune dintre unitatea de comanda s i cea de 
conectare Tn spatiu deschis este de max. 70 m. Tn spatii interioare raza de actiune 
poate sa scada din cauza blocarii semnalului de pereti sau alte piedici. 

6. Dupa efectuarea testarii apasati butonul RESET. 

Reglarea ceasului 
1. Apasati butonul o pentru reglarea zilei si orei. Indicatorul zilei 

(numarul 1-7) clipe§te. 
2. Cu butoanele ▲ sau ▼ reglati ordinea corecta a zilei. 
3. Apasati butonul o cu butoanele ▲ sau ▼ reglati ora. Jinand 

butoanele ▲ sau ▼ accelerati reglarea. 
4. Apasati butonul o cu butoanele ▲ sau ▼ reglati minutele. Jinand 

butoanele ▲ sau ▼ accelerati reglarea. 
5. Apasati butonul o pentru confirmarea reglarii. Daca nu va fi apasat 

nici un buton timp de 15 secunde, regimul de reglare va fi Tncheiat 
automat. 

Reglarea temperaturii dorite 
1. Apasati butonul REGLAREA TEMPERATURII pentru comutarea Tn 

regimul de reglare a temperaturii 
2. Apasati butonul #/) pentru comutarea Tntre reglarea temparaturii 

economice si confortabile. 
3. Cu butoanele ▲ sau ▼ reglati ambele temperaturi Tn pas. i a cate 0,2°C. 
4. Cu butonul REGLAREA TEMPERATURII salvati reglarea. 

Daca nu va fi apasat nici un buton timp de 15 secunde, regimul de reglare va fi Tncheiat 
automat.Presetarea temperaturii confortabile este 21°C pentru sistemul de Tncalzire si 
23°C pentru climatizare, presetarea temperaturii economice este 18°C pentru sistemul de 
Tncalzire si 26°C pentru climatizare. Valorile se pot regla conform necesitatilor. 

PROGRAMAREA TERMOSTATULUI 
Selectarea saptamanii/zilei 
1. Apasati butonul „P", indicatorul zilei indica ziua programata. 
2. Cu butoanele ▲ sau ▼ selectati ziua, pe care doriti sa o programati. Pentru 

programare se poate selecta ziua Tntreaga, zi lucratoare, weekend sau zile 
individuale. 

Selectarea programului presetat 
1. Apasati din nou butonul „P" pentru selectarea programului. 
2. Cu butoanele ▲ sau ▼ selectati unul din programele P1 - P6. Acestea sunt 

presetate si profilurile lor sunt indicate Tn imagine. 
3. Prin reapasarea butonului „P" confirmati programul selectat pentru 

ziua/sa pta mana data s i pa ra sit i reglarea. 

Reglarea programului de utilizator 
1. Daca la selectarea programului este setat programul de utilizare reglabil (P7-P9), apasati 

butonul „P" pentru trecerea la reglarea regimului de Tncalzire Tn perioada selectata. 
2. Apasati butonul ▲ sau ▼ pentru setarea orei, care este indicata de clipirea icoanei ■. Cu 

butonul #/) selectati regimul confortabil sau economic pentru ora data. 
3. Dupa setarea profilului zilei Tntregi, prin apasarea butonului „P" confirmati 

programul selectat si parasiti reglarea. 

Modificarea temporara a programului setat 
Tn regimul curent de comanda a temperaturii cu programul setat, prin apasarea butonului 
#/) se poate comuta setarea actuala Tn regim confortabil sau economic. La o asemenea 
modificare a programului selectat este afisata Tmpreuna cu icoana regimului de comanda 
selectat si icoana ♦. 

Modificarea temporara a setarii temperaturii 
Tn regimul curent de comanda a temperaturii prin programul selectat, prin apasarea 
butonului ▲ sau ▼ se poate transcrie setarea actuala a temperaturii. La modificarea 
temperaturii este afisata temperatura nou setata cu icoana ♦ si cu icoanele # si ) oprite. 
Prin apasarea oricarui buton (Tn afara butonului ▲ sau ▼) se Tncheie regimul de reglare a 
temperaturii. Daca nu va fi apasat nici un buton timp de 15 secunde, regimul de reglare va fi 
Tncheiat automat. 
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Privire din partea bornelor de conectare 

16{5)A 

1 2 Span 
ON ON 0.4':C 
OFF ON 0.8°C 
ON OFF 1.4°C 
OFF OFF 1.8°C 
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TERMOSTAT FARA FIR - T105RF 

 

 

NO contact de conectare COM 
contactul comutatorului L 
racordarea alimentarii 230V AC N 
conductor nul 

L N 
230V-50HZ 

ON - Incalzire 

OFF - climatizare 

Comutatorul nr. 3 

Unitatea de comanda Unitatea de 
conectare 
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PROGRAM ANTI-INGHET 
1. Prin apasarea concomitenta a butoanelor ▲ §i ▼ activati pogram anti-inghet (doar pentru 

regimul de Tncalzire). Icoanele §i ♦ se sfi§eaza pe ecran, icoanele » §i ) vor fi oprite. 
2. Prin apasarea oricarui buton Tncheiati programul anti-inghet. 
3. Temperatura presetata pentru programul anti-inghet este de 7°C. 

Iluminarea ecranului 
Prin apasarea butonului BACK-LIGHT aprindeti iluminarea ecranului. Iluminarea se stinge, daca 
timp de 15 secunde nu va fi apasat nici un buton. 

Tnlocuirea bateriilor 
Daca pe ecran apare icoana bateriei, Tnlocuiti bateriile: 
1. Opriti alimentarea cu curent a receptorului. 
2. Tndepartati capacul din spate al unitatii de comanda. 
3. Tnlocuiti bateriile originale cu baterii alcaline noi de tipul AA. 
4. Montati Tnapoi capacul din spate. 
5. Apasati o data butonul RESET §i apoi reTnnoiti alimentarea cu curent a unitatii receptoare. 

AVERTIZARE: Continutul acestor instructiuni poate fi modificat fara avertizare prealabila - datorita 
posibilitatilor de tipar limitate, simbolurile ilustrate pot sa difere Tn mica masura de afi§area pe 
ecran - continutul acestor instructiuni nu poate fi multiplicat fara acordul producatorului. 
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