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Вітаємо Вас із придбанням провідного терморегулятора, розробленого на базі 

найновіших технологічних рішень. 

 

Кімнатний термостат RODA RTW 2 
 

 

Функція «FrostGuard» 

Захищає приміщення від замерзання 

 

 

Можливість тимчасового пониження заданої температури 

Кожного дня протягом шести годин в один і той же час. 

 

 
РК дисплей з підсвічуванням 

Дисплей з підсвічуванням дозволяє контролювати роботу пристрою 

навіть у слабо освітлених приміщеннях. 
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Опис терморегулятора RODA RTW 2 
 

На передній частині корпусу знаходиться РК дисплей з підсвічуванням, а також чотири 

функціональних клавіші. 

 

 

 

 

 

РК дисплей 

 

 

кнопка 

підвищення 

температури 

 

 

кнопка 

підтвердження 

або вмикання/ 

вимикання 

регулятора 

кнопка 

пониження 

температури 

 кнопка вибору режиму 

«тимчасового пониження 

температури» 

  

 

 

 

 

 коротке натискання – підтвердження встановленої  

            температури 

  тривале натискання – вмикання/вимикання                         

регулятора 
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Дисплей 
 

 
 

1. Температура 

В режимі нормальної роботи терморегулятор показує температуру приміщення, у 

якому він встановлений. 

 

2. Індикатор низького розряду батарейок (      ) 

Індикатор виводиться на дисплей при зменшенні напруги батарейок нижче 

допустимого рівня. Необхідно якомога швидше замінити батарейки. 

УВАГА: Для збереження налаштувань регулятора операція із заміни батарейок 

повинна тривати не більше 30 секунд. 
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3. Індикатор «тимчасового пониження температури» 

Виводить час, протягом якого ще буде увімкнутий режим «тимчасового пониження 

температури». 

 

4. Одиниці вимірювання температури ( °С  ) 

Інформує, що температура вимірюється у градусах за Цельсієм. 

 

5. Індикатор програмування режиму тимчасового пониження температури (       ) 

Вказує, що користувачем заплановано режим «тимчасового пониження 

температури». Виводиться, коли режим не увімкнутий, але функція «тимчасового 

пониження температури» є активною (більш детальну інформацію див. у розділі 

«Налаштування тимчасового пониження температури»). 

 

6. Індикатор роботи терморегулятора (        ) 

Інформує про робочий стан приладу. З’являється в момент вмикання керованого 

обладнання. 

 

7. Індикатор режиму тимчасового пониження температури (       ) 

Вказує, що виконується програма тимчасового пониження температури. 
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Вибір відповідного місця розташування 

терморегулятора RODA RTW 2 
 

На правильність роботи терморегулятора істотно впливає його місце розташування. 

Розташування терморегулятора у місці, де відсутня циркуляція повітря, або під прямим 

впливом сонячного проміння, може стати причиною неправильного контролю 

температури. Терморегулятор необхідно встановити на внутрішній стіні будівлі 

(перегородці) у місці вільної циркуляції повітря. Не слід встановлювати 

терморегулятора біля пристроїв, які виділяють тепло (телевізор, радіатор, 

холодильник), або у місцях, які знаходяться під прямим впливом сонячного проміння. 

Також не слід розташовувати пристрій безпосередньо біля дверей, оскільки 

терморегулятор може зазнавати впливу вібрацій. 
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Підключення проводів до RODA RTW 2 
 

Для підключення проводів необхідно зняти корпус, як це показано на малюнку нижче: 

 

 
 

Клеми проводів розташовані на задній стінці регулятора, під пластмасовою кришкою. 

 

 
 

 

   

кришка 

шуруп 
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Це є типове однополюсне двопозиційне реле. У більшості випадків клема NC не 

використовується. 

 

УВАГА: Після підключення проводів пластмасову кришку необхідно встановити 

назад, на своє місце. 

 

 

 

Встановлення / заміна батарейок 
 

Батарейний відсік розташований всередині терморегулятора на передній панелі 

корпусу. Для встановлення батарейок необхідно зняти корпус регулятора, як це 

описано у розділі «Підключення проводів до RODA RTW 2». 

кришка 

клеми 
проводів 

клеми 
проводів 



 

9 

 

 
 

 

 

Кріплення терморегулятора до стіни 
 

Щоб прикріпити терморегулятор RODA RTW 2 до стінки, необхідно: 

 

1. Зняти корпус терморегулятора (див. розділ «Підключення проводів до RODA RTW 

2»). 

 

2. Просвердлити у стіні два отвори 

діаметром 6 мм (відстань між отворами 

відзначити за допомогою задньої 

частини корпусу терморегулятора). 

 

 

    отвір для кріпильного шурупа 

Встановити дві батарейки ААА 1,5 В у 
батарейний відсік, дотримуючись 
правильної полярності батарейок. 

батарейний 
відсік 
2 х ААА 1,5 В 
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3. Вставити в отвори дюбелі (входять до комплекту поставки). 

 

4. Прикрутити задню частину корпусу терморегулятора до стіни за допомогою шурупів 

з комплекту поставки. 

 

5. Встановити корпус терморегулятора. 

 

УВАГА: Якщо стіна є дерев’яною, непотрібно використовувати дюбелі. Слід 

просвердлити отвори діаметром 2,7 мм (замість 6 мм) та вкрутити шурупи 

безпосередньо в дерево. 

 

 

 

Встановлення корпусу: УВАГА 

 

Під час встановлення передньої частини корпусу на задню необхідно звернути увагу на 

піновий роз’єм, за допомогою якого здійснюється передача команд реле. 

 

 
 

 

Під час складання необхідно прослідкувати, щоб «піни» потрапили у «гніздо 

пінового роз’єму». 

Гніздо 
пінового 
роз’єму 

Піни 

ПЕРЕДНІЙ 
КОРПУС 

ЗАДНІЙ 
КОРПУС 
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Перший запуск регулятора  
 

При правильному встановленні батарейок 

у відсіку, на РК дисплеї протягом секунди 

будуть відображатися усі сегменти 

[тестування дисплею], а потім виводиться 

номер версії програмного забезпечення. 

Далі автоматично виводиться актуальна 

температура приміщення. Регулятор 

готовий до роботи. 

 

 

 

 

Налаштування температури 
 

УВАГА: Перше натискання будь-якої функціональної кнопки завжди вмикає 

підсвічування, і лише при повторному натисканні виконується функція кнопки. 

 

Для встановлення потрібної температури в нормальному режимі необхідно: 

 

1. Натиснути кнопку          або           . 

Сегмент, який відповідає за відображення 

температури, переходить до режиму 

редагування та миготить.  



 

12 

 

2. Кнопками                 та                встановити потрібну температуру з точністю до 0,2°С. 

 

3. Вибір підтвердити коротким натисканням кнопки                . 

 

 

Налаштування режиму «тимчасового пониження 

температури» 
 

 

Якщо, за певних причин, необхідно щоденно в один і той же час 

понижувати температуру в приміщенні на 3 °С, це можливо 

здійснювати на період 6 годин. Для цього необхідно: 

 

1. Натиснути та утримувати протягом 3 секунд  «___» кнопку. На дисплеї з’явиться 

символ місяця (        ) та лічильник часу (          ). 
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3. Регулятор переходить до режиму «тимчасового пониження температури» та 

щоденно, в один і той же час буде понижувати встановлену для нормального режиму 

температуру на 3 °С протягом 6 годин. 

 

УВАГА: Через 6 годин регулятор повертається до заданої температури. Замість 

символу місяця (  «_ ) на екрані з’явиться символ сонця (  «_  ). 

 

УВАГА: Режим «тимчасового пониження температури» завжди починається після 

активації функції. Це означає, що бажане тимчасове пониження температури 

слід запрограмувати на час, коли ми бажаємо, щоб така зміна відбувалася. 

 

Вимикання режиму  

«тимчасового пониження температури» 
 

Для вимикання режиму «тимчасового пониження температури» необхідно повторно 

натиснути та утримувати протягом 3 секунд кнопку                . 

На дисплей буде виводитися лише актуальна температура приміщення, і 

терморегулятор повертається до нормального режиму роботи. 
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Функція «FrostGuard» 
 

Терморегулятор RODA RTW 2  має спеціальну функцію «FrostGuard», яка захищає 

приміщення від можливого замерзання. Дана функція активується, коли 

терморегулятор вимкнений. 

 

Якщо при увімкненому терморегуляторі температура в приміщенні понизиться до 2 °С, 

на дисплеї з’являться символи Fr (    ), а також     , та увімкнеться реле. Якщо 

температура підвищиться до 2,2 °С, дисплей знову вимкнеться, а реле розімкне 

контакти. 

 

 

Примітки 
 

 У будь-який момент регулятор можливо увімкнути або вимкнути за допомогою 

натискання та утримування кнопки                 . 

 При першому натисканні будь-якої функціональної кнопки завжди вмикається 

підсвічування, і лише при повторному натисканні виконується функція кнопки. 

 Якщо під час програмування будь-якої функції протягом 10 секунд не буде 

натиснута жодна кнопка, це рівнозначно натисканню кнопки                 . 
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Технічні характеристики 
 

Діапазон робочих температур: 0 – 45 °С 

Діапазон вимірювання температури: 0 – 35 °С 

Діапазон регулювання температури: 5 – 35 °С 

Гістерезис: ± 0,2 °С 

Температура за замовчуванням: 20 °С 

Додаткова функція: FrostGuard (захист від замерзання) 

Робочий цикл: добовий 

Контроль робочого стану: РК-дисплей 

Максимальний струм навантаження 

контактів реле 
16 А 250 В змінного струму 

Живлення: 2 х батарейки ААА 1,5 В 

 

 

Утилізація обладнання 

 

Обладнання марковане символом закресленого сміттєвого баку. 

Відповідно до європейської Директиви 2002/96/ЕС та Закону «Про 

використане електричне та електронне обладнання», таке маркування 

інформує про те, що дане обладнання після завершення періоду його 

експлуатації не може викидатися разом з іншими відходами домашнього 

господарства. 

Користувач зобов’язаний здати його до пункту збору використаного 

електричного та електронного обладнання. 
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКТУ 
Вироби відповідають вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання 

деяких Небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (ТР ОВНР). 
Вміст небезпечних речовин у випадках, не обумовлених Додатку №ТР ОВНР: 
 

1. Cвинець (РЬ) - не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 1000 мільйонних часток; 
2. Кадмій (Cd) - не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 100 мільйонних часток; 
3. Ртуть (Hg) - не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 1000 мільйонних часток; 
4. Шестивалентний хром (Cr6+)- не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 1000 мільйонних часток; 
5. Полібромбіфеноли (РВВ)  - не  перевищує 0.1%  ваги речовини або  в  концентрації до  1000 мільйонних часток; 
6. Полібромдіфінолові ефіри (PBDE) - не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 1000 мільйонних часток. 
 

          Термостати відповідають вимогам Технічного Регламенту електромагнітної 
сумісності обладнання (затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 
липня 2009р. № 785). Декларацію про відповідність можна знайти на сайті 
www.optіm.ua у розділі «Підтримка» 
 
         Вироблено  на замовлення TM «RODA»,  Німеччина 

                Адреса потужностей виробництва:  ЛАРС Анджей Шиманський, вул. Чуковська  12, 
60-434 Познань, Польща. 

 
                Уповноважений Представник в Україні 

       ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ  «ОПТІМ» Україна, 03680 м. Київ, вул. Пшенична, 9 
тел.: (044) 406-40-46 
факс: (044) 406-40-45  
Тел. гарячої лінії: 0-800-50-70-35 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів, в межах 
України). 
 

Будь-яку додаткову інформацію про сервіс Ви можете отримати на сайті 
www.optim.ua 
Термін служби необмежений. 
Дата вироблення вказана на виробі. 
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Гарантійні зобов’язання 

Гарантійний термін експлуатації Вибору складає 24 місяці з дня продажу. 

Гарантійні зобов’язання чинні виключно на території України та на вироби, придбані на території 

України. Претензії щодо гарантії приймаються лише при наявності правильно, чітко та повністю 

заповненого гарантійного талону з зазначенням серійного номера Виробу, дати продажу та штампу 

організації продавця. 

Наявність та телефони Авторизованих сервісних центрів (АСЦ) у Вашому місті можна дізнатися за 

телефоном 0-800-50-70-35 (гаряча лінія, безкоштовно зі стаціонарних телефонів в межах України). 

 

Гарантійні зобов’язання не розповсюджуються: 

 закономірний знос будь-яких вузлів, нормальне стирання  чи пошкодження полірованих чи 

фарбованих поверхней; 

 пошкодження, викликані дією зовнішніх факторів, такими як хімічне забруднення, механічне 

забруднення (пісок, пил, шлам, окалина, комахи, жирові відкладення); 

 пошкодження та неправильна робота Виробу внаслідок вплив перепадів напруги або виходу 

напруги живлення за межі 198 ... 250 В), відхилення частоти току від 50 Гц, роботи від 

перетворювачів, генераторів або приладів безперебійного живлення, які мають 

"апроксимовану синусоїду" чи відсутність чіткого "нуля" або "фази"; 

 пошкодження Виробу унаслідок умисних дій Споживача або третіх осіб; 

 незначне відхилення від номінальних параметрів, які не впливають на споживчі якості Виробу, 

придатність до подальшого використання; 

 пошкодження, які виникли у результаті недотримання правил експлуатації, пошкодження 

випадкового характеру та такі що виникли внаслідок ремонту, обслуговування або 

модифікації Виробу не в АСЦ. 

 

 

Гарантійний талон №______________________________________________ 

Модель Виробу ___________________________________________________ 

Серійний номер Виробу ____________________________________________ 

Дата продажу ____________________________________________________ 

Фірма-продавець__________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Підпис продавця ______________________ 

 

                                                                                                             Штамп продавця 

 

З умовами гарантійних  зобов’язань ознайомлений, підпис покупця _______ 

 


