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1. GHID DE UTILIZARE

Cutii de conexiuni wireless (RF 868MHz) special proiectate pentru a controla încălzirea prin podea 
gestionate de servomotoare de acționare închise normal.

Posibilitate de extindere ușoară a numărului de zone, până la 12, cu ajutorul modulului de extensie.

Funcționează în combinație cu gama noastră de termostate RF (Digitale și Mecanice)

2. EXPLICAȚII LEDURI

În modul normal de funcționare pentru ledul din fiecare zonăŞ

Verde intermitent:
Recepție semnal RF de la termostatul alocat acestei zone.
Roșu: 
Indicator solicitare încălzire (circulație apă în această zonă)
Roșu intermitent:
Alarmă RF, comunicarea dintre termostat și master s-a întrerupt
Verificați bateriile termostatului. (Atunci când trebuie înlocuite bateriile termostatului, înlocuiți-le 
întotdeauna pe amândouă).
* Dacă toate zonele clipesc roșu intermitent, verificați conexiunea cu antena RF înainte de a înlocui 
bateriile termostatului.

Pompă: Verde când pompa este activă
H/C: Verde când răcește, roșu când încălzește

3. COMBINAȚII POSIBILE CU MODULUL DE EXTENSIE (6 & 4 ZONE)
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4. DIAGRAMĂ CABLARE 

B
oiler free 
contact 

 

 
230Vac 

EXTEN
SIO

N
 M

O
D

U
LE

 
  

U
p to 12 

R
F antenna 

connection 

24 actuators 
M

ax 

4 actuators 
m

ax per zone 

Pow
er Supply 

230Vac 50H
z 

 

 
230Vac 

 
230Vac 

 
230Vac 

N
  P

E
   L 

Pum
p  

230Vac 50H
z 



www.sistema.com.ro 5

5. CUM SE INSTALEAZĂ CORECT SISTEMUL RF

Pentru sensibilitate radio maximă, antena activă trebuie amplasată la o distanță minimă de 0.50 cm 
de orice suprafață metalică (Cutie electrică) sau de conductele metalice verticale.
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Antena activă nu trebuie amplasată 
în interiorul cutiei metalice

Sensibilitatea antenei active se va reduce
 dacă o montați în poziție orizontală

Antena activă nu trebuie montată
 lângă componente metalice

Antena activă trebuie montată vertical

√  CORECT  !
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6. SISTEME POSIBILE

 6.1. Fără unitate centrală (706.17.01)

* O zonă slave poate fi:  un boiler,  1 receptor 1 zonă conectat la un termostat,  o priză conectată la 

un termostat

* O rețea locală poate avea numai 1 boiler conectat cu UFH1!

 6.2. Cu unitate centrală (706.17.01)

Unitatea de comandă trebuie conectat cu masterul la final. (După ce toate termostatele au fost conectate).
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7. INIȚIALIZARE RF (conectare produse RF la master-slave)

A. Conectare termostate:

Pentru a intra în modul de inițializare RF pentru termostate, apăsați tasta (OK) timp de 10s, apoi tre-
buie să apară cursorul led verde clipind (ledul 1 trebuie să fie verde intermitent)
Notă:
Dacă este prima ”inițializare RF”, toate celelalte leduri trebuie să fie stinse.
Dacă s-a făcut deja o ”inițializare RF”, zonele deja atribuite trebuie să fie verzi, cu lumină fixă.
1. Folosiți tastele (⊳) sau (⊲) pentru a schimba zona, cursorul intermitent led verde se mișcă în aceeași 
direcție.
- Cu tasta (OK) puteți selecta sau deselecta zona/ele care trebuie conectate la termostat. Ledul care 
corespunde zonei/lor selectate trebuie să fie roșu pentru a arăta că această zonă așteaptă semnalul 
de la termostat.
2. După ce ați selectat corect zonele cărora trebuie să li se atribuie un termostat RF, mergeți la ter-
mostat și activați modul ”rF init”. (Consultați instrucțiunile termostatului RF pentru a face acest lucru)
3. Acum, termostatul va trimite mesajul de conectare către MASTER-RF; verificați dacă recepția este 
bună pe MASTER-RF,
- Ledul selectat anterior (Roșu) trebuie să fie acum verde pentru a arăta că zonele sunt corect config-
urate cu termostatul
- Acum puteți stinge termostatul pentru a evita perturbațiile în timpul instalării celorlalte termostate.
4. Acum, repetați pașii de la 1 la 3 pentru a conecta celelalte termostate (nu uitați să stingeți termostat-
ul după ce s-a încheiat conectarea pentru a evita perturbațiile în timp ce învață celelalte)
5. După ce ați terminat instalarea tuturor termostatelor cu Master-RF, apăsați 5 secunde pe tasta (OK) 
pentru a ieși din meniul de instalare.

B. Conexiune Slave

Dispozitivul Slave poate fi o Cutie de comandă 6 Zone cu RF (702.17.03) sau un Receptor incalzire 
electrica (706.17.06 ), Priza RF (706.17.04) sau Receiver termostate cu RF (705.17.03)
1. Apăsați tasta (⊳) timp de 10 secunde pentru a intra în modul de inițializare RF pentru dispozitivele 
slave pe Cutia de comandă 6 Zone cu RF (702.17.03). Ledurile verzi ale zonelor de la 1 la 6 clipesc.
2. Apoi, utilizatorul trebuie să intre în inițializarea RF cu produsul slave.
3. Dacă a reușit conexiunea, ledurile verzi ale dispozitivului master se sting, iar produsul slave iese 
din modul de inițializare RF.
Utilizatorul trebuie să repete acești trei pași pentru a conecta celelalte dispozitive slave.
Cutia de comandă 6 Zone cu RF (702.17.03) poate fi conectat cu 6 zone suplimentare (Receptor incal-
zire electrica (706.17.06 ), Priza RF (706.17.04) sau Receiver termostate cu RF (705.17.03))

Notă:
Receiverul de termostate cu RF (705.17.03) conectat cu un termostat este o zonă suplimentară, dar un 
Receiver termostate cu RF (705.17.03)  neconectat cu un termostat este un boiler.
Utilizatorul poate conecta numai un singur boiler cu Cutia de comandă 6 Zone cu RF (702.17.03)

C. Conexiunea Master

Dispozitivul master poate fi o Cutie de comandă 6 Zone cu RF (702.17.03) sau o unitate centrală (706.17.01).       
1. Apăsați tasta (⊲) timp de 10 secunde pentru a intra în modul de inițializare RF pentru dispozitivul 
master, apoi, ledurile roșii ale zonelor de la 1 la 6 vor clipi.
2. Utilizatorul trebuie să intre în modul de inițializare RF cu produsul master (vezi instrucțiunile de 
instalare ale produsului master).
3. Dacă a reușit conexiunea, ledurile roșii ale Cutiei de comandă 6 Zone cu RF (702.17.03) se sting, 
iar dispozitivul master iese din modul de inițializare RF.
Utilizatorul poate conecta numai unitate centrală (706.17.01) cu CDC 6 Zone cu RF (702.17.03)
Utilizatorul poate conecta numai un 702.17.03 în modul master.
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8. FUNCȚII SPECIALE

Întârziere pompă

Pentru a evita defectarea pompei și zgomotele din circuitul hidraulic (curgerea apei prin țevi) porni-
rea pompei va întârzia 1 minut după ce primește o solicitare de încălzire de la termostatele de zonă. 
Această durată va permite să se sară peste durata de deschidere a servomotoarelor termice.
Notă: dacă nu apare nici o solicitare de la nici una din zone (servomotoare de acționare) timp de 24h, 
ieșirea pompei va fi alimentată timp de 1 minut la 12H00 (la fiecare 12H după prima pornire).

Exercițiu valve

Pentru a evita blocarea, fiecare valvă este activată timp de 5 minute în fiecare zi.

Funcția ștergere termostate:

Cu această funcție puteți șterge unul sau mai multe termostate din instalația dvs.
După ce ați intrat în meniul ”RF init”, alegeți zona care trebuie eliminată, cu ajutorul cursorului care 
clipește și apăsați 5 secunde tastele (⊳) și (⊲) simultan. Apoi, ledul/rile zonei/lor care au lucrat cu ter-
mostatul vor fi eliminate.

Ștergere conexiune master:

Folosiți această funcție pentru a șterge codul master.
În ”modul funcționare”, apăsați tasta (⊲) timp de 10 secunde pentru a intra în modul de inițializare RF 
pentru master, apoi ledurile roșii ale zonei vor clipi;
Utilizatorul trebuie să apese apoi cele două taste (⊳) și (OK) timp de 5 secunde; (sistemul trebuie să 
iasă din modul de inițializare RF)

Ștergere funcție termostat:

Cu această funcție puteți scoate unul sau mai multe termostate din instalație.
După ce ați intrat în meniul ”RF init”, alegeți cu ajutorul cursorului care clipește zona care trebuie 
scoasă și apăsați 5 secunde simultan butoanele (⊳) și (⊲). Ledul/le zonei/lor care funcționa/u cu ter-
mostatul vor fi eliminate.

Funcția setări din fabrică:

Folosiți această funcție pentru a șterge toate configurările și a încărca setările din fabrică.
În ”modul funcționare” apăsați simultan timp de 5 secunde cele două taste (⊳) și (⊲). Eliberați tastele 
numai atunci când toate ledurile sunt albe. Acum produsul a fost resetat.
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9. CONFIGURARE SISTEM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Antena  

ON     OFF 

Pompa nu este în exercițiu 

Ieșiri zone NC  

Pompă la distanță 

ON     OFF 

Exercițiu pompă activat  

Ieșiri zonă NC  

Pompă locală  

Întrerupător 1 Întrerupător 2 Întrerupător 3 Întrerupător 4

ON Pompa releu este activată atunci 
când este cel puțin o zonă activată.
(Dacă CDC 6 Zone cu RF 702.17.03 
este master, pompa releu este 
activată dacă este cel puțin o zonă 
activată în rețeaua globală.
Dacă CDC 6 Zone cu RF 702.17.03 
este slave, pompa releu este ac-
tivată dacă este cel puțin o zonă 
activată în rețeaua slave 

Ieșirile sunt de-
schise normal

Pompa este în 
exercițiu

Nu este folosit

OFF Pompa releu nu este folosită Ieșirile sunt în-
chise normal

Pompa nu este 
în exercițiu

Nu este folosit

Dacă Cutia de comandă 6 Zone cu RF 702.17.03 este slave, pompa releu este activată atât în mas-
ter cât și în slave, dacă este cel puțin o zonă activată în rețeaua slave.


