
1. Oblasti použití
Elektronický regulátor teploty místnosti se může používat
k regulaci teploty v jedné místnosti ve spojení s:

• topnými zařízeními, jako je teplovodní, konvektorové
nebo podlahové vytápění

• elektrickým topením konvektorem, stropním nebo
akumulačním topením

• akumulačním topením na noční proud 

• oběhovými čerpadly

Charakteristika

• lze velice jednoduše programovat

• Noční pokles prostřednictvím interních spínacích hodin

• K dispozici 3 programy (7 dnů, 5/2 dny, časový spínač)

• Jednoduché přepnutí tlačítkem z teploty "Komfort" na 
"Sníženou"

• Kontrolky pro "Topení zapnuto" a provoz "Snížená
teplota"

• 2-pólový síťový spínač

• Montáž do instalační krabice 60 mm  

2. Popis funkce

2.1 Funkce

Pokojová teplota se měří pomocí zabudovaného čidla a
nastavuje se na vnějším nastavovacím knoflíku.

Stupnice *…6 odpovídá 5…30°C. 

Tlačítko

Pomocí tlačítka lze přepínat mezi teplotou "Komfort" a
"Sníženou". Je-li zvolen provoz při snížené teplotě, svítí
zelená kontrolka.

Teplota navolená pomocí spínače platí až do následujícího
spínacího bodu programu.

Pomocí tlačítka lze rovněž změnit program, viz 2.3

Kontrolky

červená: Topení zapnuto
zelená: Provoz „Snížená teplota“ je aktivní

Programy

Lze zvolit jeden z těchto programů:
7 dnů: Pokles pro 7 hodin ve všech dnech
5/2 dny: Pokles pro 7 hodin vždy od nedělní 

noci po čtvrteční noc.
Během páteční a sobotní noci k poklesu
teploty nedochází

Časový spínač: Po stisknutí tlačítka se na 2 hodiny 
provede přepnutí na teplotu Komfort

Žádný program: Přepínání teplot pomocí tlačítka Doba
poklesu nebo Doba časového spínače se může nastavit
(viz 2.3).

Funkce programů 7 dnů a 5/2 dny (doba poklesu)

Od doby, na kterou byly hodiny nastaveny, se zvolený
program opakuje každé 24 hodiny.

Příklad:

Když byly hodiny nastaveny ve 22 hodin, pak vždy od 22
hodin po dobu 7 hodin je aktivní snížená teplota. Od 5
hodin je aktivní zase teplota Komfort, opět až do 22 hodin.

Funkce časového spínače:
(krátkodobě komfortní teplota)

Stisknutím tlačítka se například na 2 hodiny přepne na
teplotu Komfort. Pak se opět provede regulace na
sníženou teplotu. Změna času viz 2.3.

Volba programů pomocí zásuvných můstků
(viz bod 5)

Program J1 J2

7 dnů (stav při dodání) zasunuty 2 póly zasunuty 2 póly 

5/2 dny zasunuty 2 póly zasunut 1 pól 

Časový spínač zasunut 1 pól zasunuty 2 póly 

Bez programu zasunut 1 pól zasunut 1 pól 

Zasunutí jednoho pólu můstku zabrání jeho ztrátě.

2.2 Nastavení hodin

- stiskněte tlačítko a držte stisknuté
- když se rozsvítí červená kontrolka, tlačítko uvolněte  
Od této doby se regulace každý den přepne na sníženou
teplotu.
Při volbě 5/2 dny se hodiny musí seřídit v neděli večer.
Po výpadku napětí >4 h (červená kontrolka bliká) se hodiny
musí nastavit znovu.

2.3 Programování času poklesu nebo času 
časového spínače

(nutné pouze tehdy, když se hodnoty mají lišit od časů
nastavených ve výrobě)
Lze změnit tyto časy.
5/2 dny, 7 dnů:

- Počet hodin pro pokles teploty (7 h přednastaveno) 
Seřizovací rozsah 1…24 h 

Časový spínač: 
- Počet hodin kdy se bude topit (2 h přednastaveno) 

Seřizovací rozsah 1…24 h 
Nastavení se provádí v těchto krocích: 

a. Zahájení programování

Stiskněte tlačítko a držte stisknuté, když začne svítit
zelená kontrolka, tlačítko uvolněte (předtím svítí
červená kontrolka, toho si nevšímejte)

b. Zjištění dosud nastavených hodin

Červená kontrolka bliká. Počet bliknutí udává počet
dosud nastavených hodin 

c. Nové nastavení hodin

Pro každou hodinu jednou stiskněte tlačítko (začíná se
vždy u 0)
Např. pro 8 h stiskněte tlačítko 8x

d. Ukončení programování

Tlačítko stiskněte a držte stisknuté, až kontrolky zhasnou.
Pokud se mají hodiny pouze odečíst, krok c. a d.
neprovádějte.
* Pokud se během programování po dobu více než 20
sekund nestiskne žádné tlačítko, nastavování se přeruší a
zůstane zachován dosavadní čas.

2.4 Volba poklesu teploty

Stiskněte tlačítko a držte stisknuté, až začnou svítit obě
kontrolky. Tlačítko uvolněte. (Předtím svítí červená a
zelená kontrolka, toho si nevšímejte).
Zobrazí se, jaký pokles teploty je aktivní.

zelená kontrolka svítí = pokles teploty o 3°C
červená kontrolka svítí = pokles teploty o 5°C 

(nastavení z výroby) 
Pro změnu stiskněte tlačítko.
Pro uložení stiskněte tlačítko a držte stisknuté, dokud
kontrolky nezhasnou (viz * u 2.3).

2.5 Resetování na tovární nastavení

Stiskněte tlačítko a držte stisknuté, dokud neblikají obě
kontrolky. (Předtím svítí nebo bliká červená kontrolka a
zelená kontrolka, toho si nevšímejte) 
Pak tlačítko stiskněte ještě jednou, až obě kontrolky zase
zhasnou (viz * u 2.3). Nyní se musí znovu nastavit hodiny,
viz 2.2

2.6 Výpadek napětí

Při výpadku napětí po dobu více než 4 hodiny (po min. 1 h
pod napětím) se musí hodiny nastavit znovu, resp.  se musí
znovu spustit časový spínač. Všechny ostatní údaje
(změněný program) zůstanou zachovány.
Jako znak toho, že se hodiny musí nastavit, bliká červená
kontrolka.

2.7 Dálkové čidlo

K měření pokojové teploty se místo interního čidla může
použít i dálkové čidlo. Při připojení dálkového čidla se
automaticky odpojí vnitřní čidlo.
V případě chyby čidla blikají obě kontrolky.

2.8 Funkce kontrolek

Funkce Zelená kontrolka Červená kontrolka

Topení je v provozu svítí

„Snížená teplota“ svítí

Dálkové čidlo je vadné bliká bliká 

Hodiny se musí nastavit bliká 

Programování, tlačítko stisknout, až: 

Seřízení hodin svítí ~ po 3 s.

Čas poklesu, čas časového spínače svítí ~ po 6 s.

Teplota poklesu svítí ~ po 9 s. svítí 

Reset bliká ~ po 12 s. bliká  

3. Montáž / uvedení do provozu
Regulátor se musí namontovat na takové místo v
místnosti, které:
• je lehce přístupné pro obsluhu
• nejsou na něm závěsy, skříně, regály apod.
• umožňuje volný oběh vzduchu • je z dosahu přímého 

slunečního záření
• není vystaveno proudu vzduchu (otvírání oken a dveří)
• není přímo ovlivňováno tepelnými zdroji
• není na vnější zdi
• cca 1,5 m nad podlahou.

Elektrické připojení

Připojení probíhá v následujících krocích:
• Stáhněte nastavovací knoflík teploty
• Uvolněte upevňovací šroub
• Sejměte horní část krytu
• Proveďte připojení podle schématu zapojení (viz. dno krytu)
Po připojení provozního napětí bliká červená kontrolka na
znamení, že se musí nastavit hodiny, viz 2.2 

Dálkové čidlo F 193 720

Čidlo se nesmí klást v blízkosti silnoproudých vedení. V
opačném případě se musí použít odstíněný kabel.
Čidlo lze prodloužit kabelem vhodným pro napětí sítě až
na 50 m.
Pozor ! Vodiče čidla vedou síťové napětí (230V)

Přizpůsobení různým zatížením

To zvyšuje kvalitu regulace.
Nástrčný můstek:  J3 = zasunut 1 pól proudy % 9A

J3 = zasunuty 2 póly proudy > 9A 
(stav při dodání)

Pozor! Neinstalujte pod napětím

4. Technické parametry
Objednací číslo RTR R2T
Č. EDV.: 51781445…
Seřizovací rozsah teploty: 

teplota místnosti *…6 (5…30ľC)
Kontrolka červená topení zapnuto 

zelená: pokles teploty
síťový vypínač 2-pólový 
napájecí napětí  230V AC (195…253V)  50Hz
rezerva chodu ^ 4 h
Výstup relé zapínací kontakt
Spínaný proud: 100mA…16A cosϕ = 1;
Přizpůsobení přes J3 100mA…2A cosϕ = 0.6 

Algoritmus regulace Proporcionální regulátor  
(díky PWM téměř plynulý)

rozdíl spínací teploty  ~0,5 °C
Čidlo teploty: interni
Dálkové čidlo Typ F193720

(jako příslušenství) 
(délka 4 m, lze prodloužit 
max. na 50 m) 

Pokles teploty 3°C nebo 5°C lze nastavit 
zúžení rozsahu

v nastavovacím knoflíku
Druh el. krytí tělesa IP 30
Dimenzované rázové napětí 2,5 kV
Teplota pro test tvrdosti 
podle Brinella 75 °C
Napětí a proud pro účely  
kontroly vysílání 
elektromagnetického rušení 230 V, 16 A 
Třída ochrany II (viz upozornění na přední 

straně „Pozor“)
Teplota prostředí 0…40ľC
Skladovací teplota –25…70ľC
Hmotnost 90g 

Charakteristické hodnoty dálkového čidla 

10°C 66.8 kΩ 30°C 26.3 kΩ

20°C 41.3 kΩ 40°C 17.0 kΩ

25°C 33 kΩ 50°C 11.3 kΩ

5. Schéma zapojení 

Poloha můstků 

Rozměrový výkres 

Dálkové čidlo F 193720 (jako příslušenství)

A082_468 931 003 061-2

b
Návod k montáži 
a obsluze  
elektronického regulátoru 
teploty místnosti s časovým 
programem 

RTR R2T, 517 8144 5…

Pozor!

Přístroj smí otvírat jen kvalifikovaný pracovník a
přístroj musí být instalován podle schématu zapojení v
přístroji resp.  podle tohoto návodu. Přitom je nutné
dodržovat platné bezpečnostní předpisy.
K dosažení třídy ochrany II je nutné učinit odpovídající
instalační opatření. Tento nezávisle montovatelný
přístroj slouží k regulaci teploty výhradně v suchých
místnostech, v běžném prostředí. Přístroj je odrušený
podle VDE 0875 resp. EN 55014 a jeho funkční
charakteristika je dle 1C (EN 60730).


