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R-Tronic + R-Con

1. TUOTEKUVAUS
R-Tronic -langatonta termostaattia ja R-Con -vastaanotinta käytetään automatisoituun
lämpötilan säätöön. Laitteiden välillä on langaton radioyhteys. Langattomat
termostaatit edellyttävät 230 V jännitettä. Yksi langaton vastaanotin voi
kommunikoida langattoman vastaanottimen kanssa enintään kahdeksan kanavan
kautta.
Tuotteiden kanssa voidaan käyttää vain Oventrop-lisävarusteita.

R-Tronic -mallit:
•

R-Tronic RT B -termostaatti
Lämpötilan mittaaminen ja ohjelmoitava lämpötilan säätö. Paristokäyttöinen
(virransyöttölaite ja verkkovirtasovitin lisävarusteina).

•

R-Con 8 -kanavainen langaton vastaanotin
Kahdeksen itsenäisen lämmityspiirin ohjaus (enintään 32 kappaletta 230V tai
24V toimilaitteita). Kanavien määrää voidaan lisätä laajentamalla langatonta
vastaanotinta lisäohjausmoduulein. Integroitu pumppulogiikka ohjaa
pumppua oikealla tavalla.
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Esimerkkikuva: Langaton vastaanotin ja langattomat termostaatit
R-Tronic
Huone 2

Toistin (opt.)

R-Tronic
Huone 1

R-Con

Jakotukki
toimilaitteilla

Pumppu

Poltin
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Ohjelma/profiili
Informaatiokenttä
• Mitatut arvot
• Valikkorakenne
• Huomautukset
/virhetilat

Näyttö:
Symbolit

Auto/Manu -painike:
Vaihto lämmitysprofiilien välillä
Menu-painike:
Navigoi
pyörittämällä ja
vahvista valinta
painamalla keskeltä

Paluu-painike: Pidä painettuna 3
sekuntia palataksesi aloitusnäkymään

Ohjelma ja ajastettu profiili:

AUTO/MANU

Viikonpäivä

Aika
Lämmitysjaksot
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R-Tronic -termostaatin symbolit
Lapsilukko päällä

Avoin ikkuna

Paristo
(Täynnä, matala,
tyhjä)

Langaton yhteys
aktiivinen

Lämmitys
aktiivinen

Ulkoinen virtalähde

Huomautus/
virheilmoitus

Jäähdytys aktiivinen
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R-Con

Kaapeli antennin yhditämiseksi
(radioyhteys R-Con:in ja R-Tronic:in
välillä)

Langaton vastaanotin
R-Con

Muovikansi

Tyyppikilpi
Kiinnikkeet asennuskiskolle
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2. TEKNISET TIEDOT
R-Tronic RT B
Virtalähde:
Näyttö:
Radiotaajuus:
Taajuusalue rakennuksessa:

Paristo (AA 1.5 V, Mignon LR6)
LC-Näyttö
868.3MHz
Riippuu materiaaleista ja mahdollisista häiriötekijöistä
150 sekuntia
Tyyppi 1 (EN 60730-1)
IP20 (EN 60529)
III

+0 °C...+50 °C
±1K
0.....100 % RH, vain RTF B ja RTFC K
± 4,5% RH

ABS (ASA), valkoinen (verrattavissa RAL 9016)
85 x 85 x 35 mm (L x K x S)

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
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Liitäntä:
RS 485 bus
868 MHz
Radiotaajuus:
Taajuusalue rakennuksessa: Riippuu materiaaleista ja mahdollisista häiriötekijöistä
230V / 50-60Hz
12V DC-1A (RS 485 Bus)
1 Watti
Käyttölämpötila:

-20 °C.....+50 °C
-25 °C.....+70 °C
Muovi, puhtaan valkoinen RAL 9003

Mitat (L x K x S):

82 x 36 x 58 mm

R-Con T 2P -ohjausmoduuli lämmitys ja jäähdytys
RS485 bus
12V DC
4 sulkeutuvaa kärkeä (4A/250 V AC) erotettu
käyttöjännitteestä
Radiokanavien lukumäärä:

4

Lämpötilan ohjaus:

Pulssimodulaatio (PWM)
Kaksipisteohjaus (2-PT)
0,1 wattia
Muovia, puhtaan valkoinen RAL 9003,
kiinnitykseen asennuskiskoon DIN EN 60715 TH35

Mitat (L x K x S):

82 x 18 x 58 mm

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Oventrop GmbH & Co. KG vakuuttaa, että T-Tronic -langaton termostaatti sekä RCon -langaton vastaanotin täyttävät direktiivin 999/5/EC (R&TTE), 2014/35/EC
ja 2014/30/EC. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla valmistajalta.
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R-Con Logic Logic module
RS485 bus
12V DC
Pumppu, poltin
Max. 250 V / 0-60 Hz (per sulkeutuva kärki)
10A (per sulkeutuva kärki)
2 sulkeutuvaa vapaata kärkeä 10 A / 250 V AC 0,1 0,6 wattia
Muovi, puhdas valkoinen RAL 9003, kiinnitykseen
asennuskiskoon DIN-EN 60715 TH35
Mitat (L x K x S):

82 x 18 x 58 mm
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3. ASENNUS
3.1 Yleiset asennusohjeet
R-Tronic -termostaatti tulee asentaa paikkaan, jossa ilma vaihtuu hyvin. R-Tronic termostaatti suositellaan asentamaan sisäseinään tai pylvääseen noin 150-170 cm
korkeudelle. Tarvittaessa termostaatti voidaan asentaa myös lisävarusteena saatavaan
pöytätelineeseen.
Varmista ennen asennusta, ettei termostaatti ole suorassa auringonpaisteessa ja,
että sen lähellä ei ole lämmönlähteitä (kuten elektronisia laitteita tai tulisijaa).
Langattoman R-Tronic -termostaatin ja T-Tronic -vastaanottimen välinen
tiedonsiirto perustuu radioyhteyteen. Yhteyttä voivat heikentää tilaa koskevat tekijät,
kuten tilan sijainti, materiaalit, esineet (etenkin metalliesineet) ja mahdolliset
häiriölähteet.

|9

R-Tronic + R-Con

Seinäpidikkeen asentaminen
Toimi seuraavasti paristojen ja seinäpidikkeen asentamisessa:

1. Aseta kaksi AA -paristoa paristokoteloon.

2. Kiinnitä seinäpidike seinään.
3. Aseta langaton termostaatti seinäpidikkeeseen yläkautta.





Seinäpidike
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3.3 R-Con -langattoman vastaanottimen asentaminen
3.3.1 Kiinnittäminen asennuskiskoon
DIN-standardin EN 60715 mukaisen asennuskiskon asentaminen seinälle tai kaappiin
(pintaasennettuna / uppoasennettuna) on ensiarvoisen tärkeää langattoman
vastaanottimen asennusta varten:

1. Aseta langaton vastaanotin asennuskiskon yläreunaan.
2. Työnnä langatonta vastaanotinta asennuskiskoa vasten, kunnes vastaanotin
napsahtaa paikalleen.
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3.3.2 Langattoman vastaanottimen kiertokytkinten toiminta
Kaikkia langattoman vastaanottimen asetuksia säädetään moduulin koteloon
upotettujen kiertokytkinten avulla. Ruuvimeisselin käyttö on suositeltavaa.
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4. TOIMILAITTEIDEN KYTKEMINEN
VAROITUS
SÄHKÖISKUN VAARA
Vaara on olemassa, mikäli langaton vastaanotin on kytketty 230 V
sähköverkkoon ennen sen kytkemistä toimilaitteisiin.
Liitä langaton vastaanotin 230 V sähköverkkoon vasta, kun kaikki
kaapelit on kytketty.
Varmista ennen kaapeleiden kytkemistä, että langaton vastaanotin on
irti virtalähteestä.
Vain sähköalan ammattilainen saa kytkeä langattoman vastaanottimen
ja kaapelit.

Toimilaitteen kytkemiseksi keskusyksikköön kaapelin pää (A) työnnetään
keskusyksikön sisälle (B) oheisen kuvan mukaisesti ja kiinnitetään ruuvilla (C).



C
A

B
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Johtojen liittäminen (230 V)
Suorita seuraavat liitännät:
•

R-Con N - N module N(-)

Sininen kaapeli (Ei 24V!)

•

R-Con L - T 2P-1 L(+)

Ruskea kaapeli (Ei 24V!)

•

T 2P-1 L(+) - T 2P-2 (L+)

Ruskea kaapeli

R-Con

ruskea

T2P-1 N module T2P-2

sininen

Jokaisen lämmityspiirin vastaava toimilaite on kytkettävä toiseen T2Pmoduulin kanavaan. Jokaiseen neljään kanavaan voidaan liittää enintään neljä
toimilaitetta.
HUOMIO
Ennen toimilaitteiden liittämistä tulee määritellä huoneet, joissa on
pulssimodulaatio (PWM) tai kaksipisteohjaus, sillä ohjausmoduulin kaikkien
neljän kanavan asetusten on oltava yhtenäiset.
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Toimilaitteiden liittäminen 230V

3

3
2

230 V / 50-60 Hz

1

2

230 V / 50-60 Hz

1
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Toimilaitteiden liittäminen 24 V

5
L(+)

+
24 V AC/DC 0-60 Hz (ulkoinen)

-

3

3
2

24 V

2

24 V

AC/DC 0-60 Hz

AC/DC 0-60 Hz

1

1
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Asennus ja käyttöönotto

"R-Tronic" + "R-Con"

Asennettu moduuli C ei ole vielä käyttövalmis langattoman vastaanottimen 230 V verkkoon
kytkemisen jälkeen. Langattoman vastaanottimen on vielä tunnistettava se.
1.

Käännä langattoman moduulin kiertokytkin vastapäivään normaaliasennostaan 
(radiosymboli) "Config" -asentoon (LED vilkkuu jatkuvasti).

2.

Käännä uuden ohjausmoduulin "T 2P" (C) alaosaa kiertokytkintä myötäpäivään kunnes
se pysähtyy. Uuden moduulin havaitseminen ilmaistaan l yhyellä vihreällä langattoman
moduulin LED-valolla.
Jos muita moduuleja on lisätty langattomaan vastaanottimeen aiemmin, vaihe 2 on
toistettava jokaisessa uudessa moduulissa.
Käännä lopuksi alempi kiertokytkin takaisin asentoon RUN.

3.

Aseta langattoman moduulin kytkin takaisin normaaliasentoon
(radiosymboli / RUN) kääntämällä sitä myötäpäivään.

X

Uusi ohjausmoduuli otettiin käyttöön onnistuneesti.

C



HUOMIO
Langattomien moduulien kiertokytkin on
asetettava takaisin normaaliasentoonsa
jokaisen uudelleenmäärityksen jälkeen
(vaihe 3).
Langaton vastaanotin on käyttövalmis vain,
jos kiertokytkin on radiosymbolin kohdalla.
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Kytkentäkaavio 230 V ja 24 V

Langaton moduuli
L(+)

GND

N

L

L

L(+)

L(+)

3

4

1

2

S

S

N(-)

N(-)

N(-)

N(-)

N(-)

L(+)

3

4

1

2

S

S

3

4

1

2

P

230V

N

Langaton moduuli
L(+)

GND

N

L

3

4

1

2

S

S

N(-)

N(-)

N(-)

N(-)

N(-)

L(+)

3

4

1

2

S

S

3

4

1

2

P

230V AC

N
+

24V AC/DC

-

L

L(+)

L(+)

S = toimilaite
P = pumppu
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5. ANTENNIN JA LANGATTOMAN TOISTIMEN KÄYTTÖ
Langattoman termostaatin ja vastaanottimen välillä on tärkeää olla häiriötön
radioyhteys. Eteisyyden kasvaessa lähetysyksikköinä toimivien termostaattien ja R-Tronic
-vastaanottimen välillä radiosignaalien voimakkuus heikkenee. Lisäksi epäsuotuisat
materiaalit saattavat vaikuttaa signaalin voimakkuuteen.
Kierrä pakkauksen mukana toimitetun antennin (1) kanta langattomaan
vastaanottimeen (2) signaalin vastaanottokyvyn parantamiseksi (poista ensin punainen
suojakorkki).

2

1

Mikäli radioyhteyttä ei voida muodostaa ollenkaan tai yhteys on huono tilaa
koskevien epäsuotuisten olosuhteiden vuoksi, voidaan toteuttaa seuraavat
toimenpiteet:
• Pidemmän antennin käyttö:
Parantaa merkittävästi vastaanottimen kykyä vastaanottaa signaali.
Käytetään toimitetun antennin sijasta.
• Langattoman toistimen käyttö:
Vahvistaa langattomien termostaattien signaalia. Langaton toistin on saatavilla
lisävarusteena.
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6. RADIOYHTEYDEN MUODOSTAMINEN
Termillä "TEACH IN" kuvataan radioyhteyden luomista R-Tronic -langattoman
termostaatin ja R-Con -langattoman vastaanottimen välille.

6.1 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen
Langaton termostaatti pyytää automaattisesti asettamaan ajan ja kellonajan, kun
laite kännistetään.

Menu-painike

1. Aseta päivämäärä ja aika kääntämällä Menu-painiketta.
2. Vahvista valinta painamalla Menu-painiketta. Tämän
jälkeen siirryt seuraavaan valintakenttään.
Päivämäärän ja kellonajan asettamisen jälkeen näyttö siirtyy näyttämään oletusnäkymänä huoneen lämpötilaa.
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6.2 R-Con :in kanavien yhdistäminen R-Tronic: iin
HUOMIO
Ensimmäisellä käyttökerralla jokainen ohjausmoduulin R-Con T 2P -kanava on
yhdistettävä langattomaan termostaattiin erikseen. Yhden ohjasmoduulin kanavien
yhdistämisen aikana toisten ohjausmoduulien kiertokytkimien on oltava RUNasennossa.
1. Valitse ohjausmoduuliin yhdistettävä kanava kääntämällä alempaa
kiertokytkintä (A). Ylemmän kiertokytkimen punainen valo vilkkuu 2
sekunnin välein.

B
A
2. Siirry langattoman termostaatin (johon kanava on yhdistettävä) päävalikkoon
kääntämällä Menu-painiketta kunnes näkyviin tulee "MAIN MENU".
3. Paina Menu-painiketta. Näytölle ilmestyy "TIME PROFILE". Käännä Menupainiketta oikealle kunnes näyttöön ilmestyy "SETTINGS".
4. Paina Menu-painiketta. Näytölle ilmestyy "INSTALLATION".
5. Paina Menu-painiketta. Näytölle ilmestyy "TEACH IN". Paina Menu-painiketta
uudelleen prosessin aloittamiseksi. Odota 30 sekuntia (aika näkyy näytöllä).
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Paina Menu-painiketta
prosessin aloittamiseksi

6. Teksti "SUCCESFUL", joka tulee pian näkyville näyttöön, osoittaa,
että prosessi on suoritettu onnistuneesti. Radiosymboli tulee
näkyville näyttöön. Langattoman vastaanottimen ohjausyksikön
LED-valo palaa punaisena, kunnes alempi kiertokytkin on
asetettu RUN-asentoon.
X

Radioyhteys R-Tronic:in ja R-Con:in välille on nyt muodostettu.

Noin 3 sekunnin kuluttua teksti "SUCCESFUL" korvaantuu tekstillä "TEACH IN". Jos
haluat liittää toisen kanavan samaan langattomaan termostaattiin, käännä
ohjausmoduulin kiertokytkin osoittamaan toista kanavaa ja käynnistä TEACH INprosessi langattomasta termostaatista edeltäviä ohjeita noudattaen (vaiheet 1-5).
Yhteen langattomaan termostaattiin voidaan liittää maksimissaan 8 kanavaa.
Mikäli haluat liittää saman kanavan toiseen langattomaan termostaattiin, noudata
edeltävien ohjeiden vaiheita 2-5.
HUOMIO
Käännä kaikkien ohjausmoduulien kiertokytkimet
RUN-asentoon yhdistämisen jälkeen.
Mikäli kiertokytkin on edelleen asetettu
osoittamaan valittua kanavaa, ohjaustoiminto ei
ole käytössä.
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Kun näytössä näkyy radiosymboli, voit palata takaisin oletusnäkymään (huoneen
lämpötila) painamalla Paluu-painiketta kolmen sekunnin ajan. Aseta kaikki
langattomat termostaatit takaisin oletusnäkymään, kun kaikki R-Con:in kanavat on
yhdistetty onnistuneesti.

Paluu-painike

HUOMIO
Mikäli yhdistäminen epäonnistuu (näytölle ei ilmesty 30 sekunnin
odotusaikaa tai radiosymbolia), teksti "TEACH-IN" ilmestyy näytölle
uudelleen ja prosessi voidaan aloittaa alusta.
Prosessin mahdollinen epäonnistuminen uudelleen johtuu todennäköisimmin
huonosta radioyhteydestä. Tässä tapauksessa on tärkeää harkita seuraavia
toimenpiteitä:
•
Langattoman termostaatin siirtäminen toiseen paikkaan huoneessa
•
Tekniset toimenpiteet R-Tronic:in signaalin voimakkuuden lisäämiseksi (esim.
langaton toistin) tai vastaanottimen vastaanottokyvyn parantamiseksi
(antennin pidentäminen)
Valikkorakenne: TEACH IN -prosessi
MAIN MENU

TIME PROFILE

TEMPERATURES

FUNCTIONS

SETTINGS

INFORMATION

INSTALLATION
TEACH IN
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7. RADIOYHTEYDEN KESKEYTTÄMINEN
Langattoman termostaatin ja vastaanottimen välinen radioviestintä voidaan lopettaa
komennolla "TEACH OUT". Tämä voi olla tarpeen esimerkiksi silloin, kun kaksi
kanavaa on yhdistetty virheellisesti yhteen termostaattiin.
HUOMIO
Prosessi voidaan suorittaa vain termostaatilla, joka on aiemmin yhdistetty
ohjausmoduulin kanavaan.
1. Valitse kanava ohjausyksiköstä kääntämällä alempaa kiertokytkintä.
2. Siirry R-Tronic -langattoman termostaatin päävalikkoon. Paina Menu-painiketta.
Näytölle ilmestyy "TIME PROFILE". Käännä Menu-painiketta oikealle, kunnes
näytölle ilmestyy "SETTINGS". Paina Menu-painiketta. Näytölle ilmestyy
"INSTALLATION". Paina jälleen Menu-painiketta. Näytölle ilmestyy "TEACH IN".
3. Käännä Menu-painiketta oikealle ja valitse "TEACH OUT". Odota 30 sekuntia
(aika näytöllä), jonka jälkeen näytölle tulee onnistuneen prosessin merkiksi
teksti "SUCCESFUL". Tämän jälkeen R-Tronc:in ja R-Conin välinen radioyhteys
katkeaa. Teksti "SUCCESFUL" korvaantuu tekstillä "TEACH OUT" noin kolmen
sekunnin kuluttua.
4. Toista tarvittaessa vaiheet 1-3 katkaistaksesi yhteys toisen kanavan kanssa.
Radiosymboli katoaa, kun katkaistavia yhteyksiä ei ole jäljellä.

Valikkorakenne: TEACH OUT -prosessi
MAIN MENU

TIME PROFILE

TEMPERATURES

FUNCTIONS

SETTINGS

INFORMATION

INSTALLATION
TEACH IN
TEACH OUT
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Esimerkki kanavamäärityksistä T-Tronic -langattomille termostaateille
Ruokailutila

Keittiö

1

Olohuone

3

2

4

3 4

1

2

1
2
1 toimilaite
1 R-Con kanava
1 R-Tronic

2
2 toimilaitetta
1 R-Con kanava
1 R-Tronic
(2 kaapelia)

3

4

2 toimilaitetta
2 R-Con kanavaa
1 R-Tronic
(1 kaapeli)
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7.1 R-Con T 2P -ohjausmoduulin tehdasasetukset
Ohjausmoduulin tehdasasetusten palauttaminen voi olla hyödyllistä, kun esimerkiksi
vaihdetaan useita langattomia termostaatteja ja kanavat liitetään uudelleen.
Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti:
1. Aseta ohjausmoduulin alempi kiertokytkin (A) arvoon 1. Ylemmän
kiertokytkimen LED-valo vilkkuu.
2. Käännä ylempää kiertokytkintä viisi kertaa vasemmalle, kunnes kytkin ei
liiku enää. LED-valo vilkkuu vihreänä 10 sekunnin ajan.
X

Tehdasasetukset on palautettu onnistuneesti, ja kaikki neljä kanavaa on
mitätöity.





B
A

HUOMIO
Ohjausmoduulin nollauksen jälkeen asetusvalikosta löytyvä "DELETE SLAVE" toiminto on suoritettava kaikissa T-Tronic -laitteissa.
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7.2 Yksittäisen langattoman termostaatin poistaminen
Myös yksittäiset langattomat termostaatit voidaan poistaa ohjausmoduulista. Tämä
on tarpeen, mikäli vanha termostaatti halutaan korvata uudella.

HUOMIO
R-Tronic -termostaatti, joka halutaan korvata uudella, on poistettava
ohjausmoduulista, jotta ohjausmoduulin kanava saadaan käyttöön uudelle laitteelle.

Mikäli yrität yhdistää uuden langattoman termostaatin samaan kanavaan
poistamatta ensin vanhaa termostaattia, näyttöön tulee teksti "CHANNEL
OCCUPIED".
Tässä tapauksessa toimi seuraavasti:
1. Aseta ohjausmoduulin alempi kiertokytkin (A) kanavaan, josta T-Tronic
poistetaan. Ylemmän kiertokytkimen (B) LED-valo vilkkuu.
2. Käännä ylempää kiertokytkintä kolme kertaa myötäpäivään, kunnes kytkin
pysähtyy. LED-valo vilkkuu punaisena 10 sekunnin ajan.
X

Kanava on palautettu tehdasasetuksiin.





B
A

| 27

R-Tronic + R-Con

8. LÄMPÖTILAN ASETTAMINEN MANUAALISESTI
Lämmitysprofiilien lisäksi lämpötila voidaan asettaa myös manuaalisesti.
HUOMIO
Mikäli lämmitysprofiili on aktiivinen, asetettu uusi lämpötila aktivoituu vasta
seuraavan syklin vaihtuessa. PROFILE OFF -profiilin ollessa käytössä, lämpötila
voidaan asettaa korkeintaan 17 asteeseen.
Halutun lämpötilan asettaminen:
1. Käännä Menu-painiketta, kunnes näyttöön ilmestyy "SET VALUE".
2. Paina Menu-painiketta.

Menu-painike

3.
X

Valitse haluttu lämpötila kääntämällä Menu-painiketta. Vahvista valinta
painamalla Menu-painiketta. Teksti "SAVED" ilmestyy näyttöön.
Haluttu lämpötila on nyt asetettu ja T-Tronic toimii sen mukaisesti.

ASIAKASPALVELU
Lisää teknisiä tietoja sekä apua ongelmatilanteisiin
saat ottamalla yhteyttä jälleenmyyjääsi.
Itula Oy
+358 (0) 20 7435 500
myynti@itula.fi
www.itula.fi
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