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Temperatură de:
Funcționare
Transport și depozitare:

de la 0ºC la 40ºC
de la -10°C la +50°C

Alimentare curent 230Vac 50Hz

Protecție electrică Clasa II   IP20

Ieșire Releu 10Amps 250VAC

Sarcină maximă până la 10A – 250Vac 50Hz (2 cabluri L,N)

Frecvență radio & Distanță recepție 
RF

868MHz <10mW (comunicare bidirecțională)
Rază de aprox. 100m în câmp deschis.
Rază de aprox. 30m în spațiu rezidențial.

Intrare cablu pilot (piața franceză) 6 ordine cabluri pilot per fază (L)

Directive CE
Produsul dvs. a fost proiectat în con-
formitate cu Directivele Europene:

R&TTE 1999/5/EC 
LVD 2006/95/EC
EMC 2004/108/EC
RoHS 2011/65/EU

CARACTERISTICI TEHNICE

A
(buton configu-

rare RF)

B 
(Verde/Roșu)

C 
(Roșu)

D 
(Verde)

- verde - - Alimentare pornită

Apăsare scurtă verde - - Transmisie RF instantanee

Apăsare 3 sec verde - verde flash
Init. RF termostat sau cen-

trală

Apăsare 6 sec portocaliu - verde Init. RF receptor slave

Apăsare 15 sec
portocaliu             
intermitent

roșu verde intermitent Resetare receptor

- verde - - Solicitare încălzire

- verde - verde flash Recepție RF

- portocaliu - - Informație cablu pilot

- verde -
permanent verde 

intermitent
Alarmă RF
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Instalați și conectați receptorul respectând următoarele instrucțiuni pentru a garanta o recepție 
optimă:
- Receptorul trebuie amplasat la o distanță minimă de 50cm de orice alte aparate electrice sau wire-
less, ca de ex. GSM, router Wi-Fi.
- Efectuați lucrările de cablare aferente receptorului numai după ce a fost deconectat de la curent.
- Conectați receptorul la alimentarea cu curent.

După instalare, pentru o corectă inițializare RF, conectarea trebuie făcută într-o anumită ordine:

Instalare 1: Receptor + Termostat RF

1. Receptorul trebuie pornit apăsând butonul ON/OFF.
2. Receptorul trebuie pus în modul init. RF apăsând 5 secunde butonul RF.
3. Apoi, Ledul RF trebuie să fie verde fix, indicând că receptorul se află acum în modul configurare 
radio, așteptând adresa de configurare a termostatului. 
4. Consultați manualul termostatului pentru a pune termostatul în modul ”init RF”.
5. Ledul RF al receptorului trebuie să se stingă, iar termostatul trebuie să iasă din modul init. RF 
pentru a arăta conectarea corectă a ambelor elemente.

Puteți conecta mai multe receptoare la aceleași termostate RF.

Notă pentru instalările 2, 3 și 4: Puteți conecta mai multe receptoare. Atenție! Înainte de a conecta 
un nou receptor la unitatea centrală, trebuie neapărat să resetați receptorul.

Instalare 2: Receptor + Termostat RF + Unitate centrală RF pentru reglare încălzire

1. Termostatul RF trebuie conectat mai întâi la centrală.
2. Receptorul trebuie pus din nou în modul init. RF, apăsând butonul RF 5sec.
3. Apoi, Ledul RF trebuie să fie verde fix, indicând că receptorul se află acum în modul configurare 
radio, așteptând adresa de configurare a centralei. 
4. Consultați manualul centralei pentru detalii despre modul de conectare”init RF”. Trebuie să 
conectați Receptorul ca dispozitiv de încălzire în centrală.
5. Ledul RF al receptorului trebuie să se stingă, iar centrala va afișa un mesaj pentru a arăta conect-
area corectă a ambelor elemente.

Instalare 3: Receptor + Unitate centrală RF pentru control On/Off sau lumini

1. Receptorul trebuie pus din nou în modul init. RF, apăsând butonul RF 5sec
2. Apoi, Ledul RF trebuie să fie verde fix, indicând că receptorul se află acum în modul configurare 
radio, așteptând adresa de configurare a centralei. 
3. Consultați manualul centralei pentru detalii despre modul de conectare”init RF”. Trebuie să 
conectați Receptorul ca întrerupător On/OFF sau ca lumină în centrală.
4. Ledul RF al receptorului trebuie să se stingă, iar centrala va afișa un mesaj pentru a arăta conect-
area corectă a ambelor elemente.

Puteți conecta mai multe receptoare în aceeași cameră. Receptorul va funcționa în modul Timer, 
aveți posibilitatea de a crea un program săptămânal pentru perioada ON/OFF.

INSTALARE
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Instalare 4: Receptor + Unitate centrală pentru reglare încălzire. Valabilă numai pentru receptorul 
încastrabil cu senzor de podea

1. Receptorul trebuie pus din nou în modul init. RF, apăsând butonul RF 5sec
2. Apoi, Ledul RF trebuie să fie verde fix, indicând că receptorul se află acum în modul configurare 
radio, așteptând adresa de configurare a centralei. 
3. Consultați manualul centralei pentru detalii despre modul de conectare”init RF”. Trebuie să 
conectați Receptorul ca dispozitiv de încălzire în centrală.
4. Ledul RF al receptorului trebuie să se stingă, iar centrala va afișa un mesaj pentru a arăta conect-
area corectă a ambelor elemente.

Observații:

- În cazul instalării unui termostat cu RF și pierdere a comunicării RF (alarmă RF), receptorul (Priza 
RF (706.17.04), Receptor incalzire electrica (706.17.06) sau Receiver termostate cu RF (705.17.03)) va 
urma un ciclu de încălzire de 20%, pentru a preveni înghețarea instalației. (Receptorul va rămâne în 
modul OFF dacă era în acest mod înainte de pierderea comunicării RF).
- Priza RF (706.17.04), Receptor incalzire electrica (706.17.06) sau Receiver termostate cu RF 
(705.17.03): Ledurile se sting între 8p.m. și 8 a.m. atunci când folosiți un Termostat digital programa-
bil de ambient, cu RF (705.17.02)  sau o Unitate centrală.


