
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

 
  

WT501WW, 
WT502WW, 
WT504WW 
 

WT501RF/MRF, 
WT502RF, WT504RF 
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Дякуємо Вам за придбання продукції Zoom Controls. Щоб 
краще познайомитися із своїм новим термостатом просимо Вас 
уважно прочитати цю інструкцію. Прочитавши, збережіть її, вона 
може знадобитися Вас для подальшого використання. 

 Інструкція по експлуатації 

Для термостатів WT501WW/RF/MRF; WT502WW/RF; WT504WW/RF  

 Особливості:  
1. Контроль нагріву / охолодження.  
2. Простий в експлуатації та 

інтуїтивно зрозумілий дисплей.  
3. Підсвічування дисплея (для 220В).  
4. Функція затримки часу Вкл / Викл. 
5. Різна темп. вимикання і регулювання.  
6. Можливість калібрування температури 
7. Можливість підключення зовнішнього датчика температури (опція: 

NTC100K). Відображення температури зовнішнього середовища. 
8. Значення температури на дисплеї регулюється в межах від кімнатної 

температури, температури зовнішнього повітря та заданої темп.  
9. Використовується для управління без вентилятора 

(WT501WWRF), одношвидкісний вентилятор (WT502WW/RF) і 
трьохшвидкісний вентилятор (WT504WW/RF).  

10. Регулюється швидкість обертання вентилятора автоматично 
або вручну (WT502WW/RF, WT504WW/RF).  

11. Відображення температури на дисплеї в градусах °C і °F.  
12. Енергозберігаючі функції при використанні  кімнатної 

програми (WT501WW, WT502WW, WT504WW).  
13. Режим антифриз, при вимкнені.  
14. Можливість встановлення найвищої температури нагріву і 

низької температура охолодження.  
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15. На вибір три моделі термостату: провідний, бездротовий та 
багатоканальний.  

16. Дозволено установку для дротового / бездротового 
термостата в стандартні коробки (WT501WW, WT502WW, 
WT504WW), для бездротового передавача (WT501RF/MRF, 
WT502RF, WT504RF).  

17. Відображення несправностей на дисплеї. 

 Відповідає стандартам:  
EN60730-1 і його зміни  
EN60730-2-7 
EN60730-2-9 

 Сумісний з наступними директивами ЄС:  
Директива ЄС B.T.73/23/EEC  
Директива ЄС E.M.C.89/336/EEC і редакція 93/68/EEC  

 Технічні характеристики:  
 Електроживлення: 220В (± 10%) 50Гц або дві лужні батарейки 

типу АА 1,5В. 
 Навантаження на контакти: 3A/250В (WT501WW, 

WT502WW/RF, WT504WW/RF); 16A/250В (WT501RF); 5A/250В 
(WT501MRF) 16A/250В (WT501RF); 5A/250В (WT501MRF). 

 Діапазон температури: 0 ÷ 45°C. 
 Діапазон регулювання температури: 5 ÷ 35°C. 
 Точність дисплея: 0,1°C. 
 Вимірювальний датчик: NTC (100K) 1%. 
 Термін служби реле: кількість перемикання не менше 100000 разів. 
 Ступінь захисту: IP20. 
 Умови ізоляції: нормальне навколишнього середовища. 
 Робоча температура навколишнього середовища: -18 ÷ 50°C. 
 Частота: 433MHz (WT501RF/MRF). 
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 Відстань бездротової передачі: всередині приміщення 16-50м, 
ззовні 200м (WT501RF/MRF, WT502RF, WT504RF). 

 Розміри (мм): 86В*86Д*12Ш. 
 Установка: вішається на стіні.  

 Маркування моделей 
Наприклад: WT501RF  
WT – значення  символу термостата  
50 – значення числа 
1 – значення номера реле. (1: нагрівання або охолодження, 2: 

може керувати одним вентилятором; 4: може управляти 
трьома вентиляторами.)  

RF – значення способу передачі. (WW: дротова; RF: безпровідна; 
MRF: безпровідна багатоканальна)  

 Сфера застосування:  
1. Управління групою кондиціонерів і головним кондиціонером.  
2. Управління настінним котлом.  
3. Управління тепловим приводом або електромагнітним 

клапаном.  
4. Управління циркуляційною помпою.  
5. Управління фанкойлами.  
6. Управління вентиляцією.  

 Значення символів на РК-дисплеї:  

 Індикатор температури 
 Опалення 
 Охолодження 
 Градуси °C/°F 

 Години 
 Низький заряд батареї 
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 Датчик зовнішньої температури 
  Установка 
 і   Встановити час увімкнення 
 і   Встановити час вимкнення 
 Показує, що термостат знаходиться в періоді відліку 

вимкнення 
 Одношвидкісний вентилятор 
 і  Одношвидкісний вентилятор в автоматичному режимі 
 Трьохшвидкісний вентилятор в ручному режимі, 

швидкість низька 
 Трьохшвидкісний вентилятор в ручному режимі, 

швидкість середня 
 Трьохшвидкісний вентилятор в ручному режимі, 

швидкість висока 
 і  Трьохшвидкісний вентилятор в автоматичному режимі 

 Сигнал тривоги на дисплеї:  
Спалахує 00.0°C: фактична кімнатна температура нижче 0°C. 
Спалахує 45.0°C: фактична кімнатна температура вище 45°C. 
E0.1: датчик температури (NTC) відключений. 

 Використання:  

1. Синхронізація датчика з приймачем. 
Під’єднати приймач до котла та напруги. Натиснути кнопку на 

приймачі, червоний індикатор буде блимати. Взяти переносний 
датчик і у вимкненому положенні натиснути кнопку і тримати її 
доки червоний індикатор приймача не погасне. Це означає що 
датчик синхронізований з приймачем.  
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2. Вмикання та вимикання датчика. 
Вмикання переносного датчика. 
Для увімкнення датчика необхідно тримати кнопку 

натиснутою протягом 7-10 секунд, доки на дисплеї не з’явиться 
індикація. 

Вимикання переносного датчика. 
Для вимкнення датчика необхідно тримати кнопку 

натиснутою протягом 7-10 секунд, доки дисплей не погасне. 

3. Управління опаленням або охолодженням 

Поверніть ручку регулювання заданої температури. По 
кожному оберті, незалежно від того, вліво або вправо, РК-
дисплей покаже " " і в той же час, значення температури на 
екрані зміниться від кімнатної температури до поточної 
настройки. Продовжуйте обертати. Поверніть наліво для 
зниження значення температури, або поверніть праворуч для 
збільшення температури. Кожне обертання буде змінювати 
температуру на 0,1°C (для °F - 1°F). Поверніть наліво до 
найнижчого значення 5°C і поверніть праворуч до найвищого 
35°C. За замовчування заводське значення становить 20°C. Після 
зупинки обертання через 3 секунди на РК-дисплеї відобразиться 
кімнатна температура. Індикатор " " стане темним і на екрані 
буде відновлено значення кімнатної температури.  

При ввімкненні нагріву значок опалення " " стане яскравим. 
При ввімкненні охолодження, індикатор охолодження " " стане 
яскравим. 

4. Затримка часу ввімкнення / вимикання  

Встановлення автоматичного вимкнення: якщо термостат 
знаходиться у включеному положенні, утримуючи натиснутою 
клавішу при обертанні ручки встановіть час автоматичного 
ввімкнення. У цьому випадку в правому верхньому куті від 00.0 
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на екрані з'явиться напис " " (години), індикатори " " і " " 
стануть яскравими і відобразиться час автоматичного вимкнення. 
Лівий поворот регулятора для зменшення часу від 99,5год з 
кроком 0,5год, мінімум до 00,0год. Вправо поверніть ручку, щоб 
збільшити час з 00.0 з кроком 0,5год, максимум до 99,5год перш 
ніж перейти до 00.0. Це число являє собою час від початку 
настройки до вимикання. Зупиніть обертаючу ручку і відпустіть 
кнопку, щоб вийти з настройки автоматичного вимкнення, та щоб 
термостат почав входити в стан зворотного відліку в залежності 
від встановленого часу. У цьому випадку, окрім відображення 
нормальної кімнатної температури, на екрані залишиться 
індикатор " ". В заданий час 00.0, індикатор " " стане 
темним після завершення циклу. Це, щоб активувати функцію 
автоматичного вимкнення, в цьому випадку термостат буде 
відображувати кімнатну температуру.  

Утримуйте натиснутою клавішу після активації функції 
автоматичного вимкнення. Ви можете повернути ліворуч або 
праворуч ручку, щоб перевірити скільки залишилося часу до 
автоматичного вимкнення. Ви можете продовжувати обертати 
ручку для зміни часу, що залишився до автоматичного 
вимкнення. Відпустіть ручку і кнопку для виходу з налаштувань.  

Встановлення автоматичного ввімкнення: якщо термостат 
знаходиться у вимкненому стані, утримуючи натиснутою кнопку 
проверніть ручку. У цьому випадку на екрані з'явиться 00.0 та 
індикатори " " і " " стануть яскравими. Поверніть ручку, щоб 
встановити час для автоматичного включення в той же спосіб, що 
і для налаштування автоматичного вимкнення.  

5. Режим перемикання вентилятора 

Немає вентилятора: кнопка має тільки функцію зупинки і 
затримки часу зупинки.  
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Одношвидкісний вентилятор: при легкому натисканні 
кнопки, вентилятор буде перемикатися між трьома рівнями: 
автоматичний / ручний вентилятор ввімкнено / ручний 
вентилятор вимкнено, або переключення в залежності від 
діапазону налаштованому в технічній таблиці.  

Трьохшвидкісний вентилятор: при легкому натисканні 
кнопки, вентилятор буде перемикатися між п'ятьма рівнями: 
автоматичний / високошвидкісний / середньо-швидкісний / 
низько-швидкісний / ручний вентилятор вимкнено, або 
переключення в залежності від діапазону налаштованому в 
технічній таблиці. 

Для вибору режиму вентилятора потрібно утримуючи кнопку 
при обертанні ручки установити автоматичне вимкнення. Після 
установки автоматичного виключення, режими роботи 
вентилятора залишаться незмінними.  

Щоб зупинити або запустити термостат, потрібно тримати 
натиснутою кнопку протягом 3 секунд. Зупинка термостата в цей 
метод буде мати перевагу над автоматичним вимкненням. 

6. Програми та режим енергозбереження  

Ви можете вставити програму, щоб перейти до комфортного 
режиму управління і вимкнути програму для входу в режим 
енергозбереження. Пристрій автоматично переходить в 
енергозберігаючий режим відповідно до контролю нагрівання 
або охолодження. 

 

 Енергозберігаючі установки 
 Налаштування 

опалення 
Установка 

діапазону опалення 
Налаштування 
охолодження 

Установка діапазону 
охолодження 

°C 16 5-21 28 22-35 
 

Якщо вибрано режим вимкнення і термостат вступає в режим 
енергозбереження, термостат автоматично активує систему 
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опалення, коли температура в приміщенні опуститься нижче 
заданої температури ніж в енергозберігаючому режимі. У цьому 
випадку, термостат увімкнеться і на дисплеї показуватиме 
кімнатну температуру. При досягненні температури, термостат 
вимкне дисплей і як і раніше ввійде в енергозберігаючий режим. 

Якщо попередньо встановлений енергозберігаючий режим 
температури або температура в приміщенні дорівнює або нижче 
8°C при режимі опалення, температура буде піднята на 2°С, коли 
температура в приміщенні буде нижче заданого значення. 

7. Помилки на дисплеї 

Якщо температура в приміщенні нижче 0°C, на дисплеї буде 
блимати в 00.0°C. Якщо температура в приміщенні вище 0°C, на 
дисплеї буде автоматично відновлено нормальні значення. 

Якщо температура в приміщенні вище 45°C, на дисплеї буде 
блимати в 45.0°C. Якщо температура в приміщенні нижче 45°C, на 
дисплеї буде автоматично відновлено нормальні значення. 

Після відключення датчика температури, на дисплеї буде блимати 
E0.1, в цьому випадку ви повинні перевірити і усунути несправності.  

8. Налаштування параметрів:  

Якщо, утримувати натиснутою кнопку протягом 8 секунд, 
коли термостат знаходиться у вимкненому стані, термостат 
увімкнеться і покаже значення після 3 секунд. Якщо ви будете 
продовжувати утримувати кнопку протягом 5 секунд, термостат 
увійде в налаштування робочих параметрів, в цьому випадку 
індикатор " " стане яскравим. Поверніть ручку регулювання 
параметрів і злегка натисніть кнопку для збереження параметрів 
та щоб перейти до наступного налаштування. Утримуйте 
натиснутою кнопку протягом 3 секунд, щоб вийти із програми. 
Якщо не натиснути кнопку або повернути ручку протягом 60 



- 10 - 

секунд, термостат вийде із програми, і на екрані буде відновлено 
стан вимкнення " ".  

 
Перша цифра 

диспл: техн 
нумерація 

налаштувань 

Примітки до нумерації Регульований діапазон кнопки Другий 
цифровий 
дисплей 

Третій 
цифр. 

дисплей 

Інший 
дисплей 

 

Для вибору управління 
нагріву або 
охолодження 

Управління опаленням (за 
замовчуванням) 

Не доступно 

 Управління охолодженням Не доступно 

 

Щоб встановити 
різницю темп. між 
вимкн і ввімкненням 

Діапазон регулювання показаний 
праворуч (за замовчуванням 1,5°C) 

0.2, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 
3, 3.5, (група °C, для °F, 
ціле число)  

 

Щоб встановити 
режим після вимкнення 
термостата 

Відключений Не доступно 0 

 
Вимкнений Не доступно 1 
Енергозберігаючий режим (за зам) Не доступно 2 

 

Калібрування 
температури 

Діапазон регулювання від -3°С до 
+3°C, на крок 0,1°C для кожного 
збільшення або зменшення (за 
замовчуванням 0) 

Для корекції темп. 
зниження, "-" буде 
показано на дисплеї 
для °C. (Мін. є 1°F). 

 

 

Вибір вентилятора Немає вентилятора (за замовч.) Не доступно 0 

 
Одношвидкісний вентилятор Не доступно 1 
Трьохшвидкісний вентилятор Не доступно 2 

 

Перемикач між °C і °F Значення на дисплеї в °C (за 
замовчуванням.) 

Не доступно 0 

 Значення на дисплеї у °F Не доступно 1 

 

Температура на дисплеї Відобр. кімнатної темп. (за замов.) Не доступно 0 

 

Відображення заданої 
температури (індикатор "Set" 
яскравий в той же час) 

Не доступно 1 

Використовується зовнішній 
температурний датчик для заміни 
внутрішнього датчика темп. для 
контролю і відображення 

Не доступно 2 

Кожні 10 сек: темп. в приміщенні 
буде відображатися перших 8 сек, 
і задана температура буде 
відображатися протягом останніх 2 
сек (в даному випадку, індикатор 
"Set" стане яскравим) 
 

Не доступно 3 
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Кожні 10 сек: темп. в приміщенні 
буде відображатися перших 8 
секунд і темп. зовнішнього повітря 
буде відображатися в останні 2 сек 
(в даному випадку, індикатор 
"Outdoor" стане яскравим) 

Не доступно 4 

 

Енергозберігаючий 
режим управління 

Нормально відкритий 
енергозберігаючий перемикач 

Не доступно 0 

 

Нормально закракритий 
енергозберігаючий перемикач 

Не доступно 1 

Натисніть кнопку, щоб вимкнути 
екран (для цього, ви можете 
вибрати режим енергозбереження 
в налаштуваннях № 3). За замовч. 

Не доступно 2 

 

Найвища температура 
нагріву 

10-35°C (довжина кроку 1°С). 
За замовчуванням 35°C. 

Відображення уставки 
 

 

Найнижча температура 
охолодження 

10-32°C (довжина кроку 1°C). 
За замовчуванням 10°C. 

Відображення уставки 

 

 

Попередньо встановл. 
температура нагріву в 
режимі енергозбереж. 

5-21°C (довжина кроку 1°C). 
За замовчуванням 16°C. 

Відображення уставки 

 

 

Попередньо встановл. 
темпер. охолодження в 
режимі енергозбереж. 

22-35°C (довжина кроку 1°C). 
За замовчуванням 28°C. 

Відображення уставки 

 

 

Вибір режиму програми Заводські налаштування програми Не доступно 0 

 
Програма встановлена клієнтом 
(за замовчуванням) 

Не доступно 1 

9. Програми відповідних функцій 

Режим WT501RF: натисніть кнопку приймача, індикатор буде 
блимати. Якщо передавач знаходиться під напругою, відключіть 
передавач, натисніть кнопку і потім індикатор перестане 
блимати. У цьому випадку програма відповідає і її завершено. 
(Примітка: якщо програма не відповідає сигнал приймається 
протягом 1 хвилини, в цей час індикатор продовжує блимати, 
коли індикатор стане темним програма відповідає і сигнал буде 
зупинено. Натисніть на кнопку ще раз, термостат знову введе 
програму відповідного режиму).  
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Режим WT501HRF: натисніть кнопку приймача, індикатор 
буде блимати в "один спалах і одну зупинку". Термостат вступить 
в 1-й канал програми відповідного режиму. Програма відповідає 
функціям, що в режимі WT501RF. Після завершення відповідної 
програми, натисніть ще раз кнопку для початку 2-го каналу 
відповідної програми, в цьому випадку індикатор буде блимати в 
"два спалахи після однієї зупинки". Це термостат встановлює 
програму відповідного режиму. Після завершення відповідної 
програми, натисніть ще раз кнопку для початку 3-го каналу 
відповідної програми, в цьому випадку індикатор буде блимати в 
"три спалахи після однієї зупинки". Програма встановлена. 
Аналогічним чином, натисніть кнопку в четвертий раз, щоб 
почати 4-тий канал відповідної програми, в цьому випадку 
індикатор буде блимати в "чотири спалахи і одну зупинку".  

 Несправності і ремонт  
Проблема  Можлива причина  Як ремонтувати 
Термостат не 
працює.  

1. Не підключений до 
джерела живлення.  

1. Коробка 66: підключіть до джерела 
живлення ~220В.  
Перевірте контакти і стан батарей.  
Увійдіть в системні налаштування і виберіть 
параметр F для правильного режиму 

Система 
опалення, не 
запускається. 

2. Якщо система перебуває 
під управлінням опалення.  
3. Якщо задана 
температура вища 
температури в даний час на 
дисплеї. 

2. Увійдіть в системні налаштування і 
виберіть параметр 1 для управління 
обігрівом.  
3. Відрегулюйте задану температуру. 

Система 
охолодження не 
запускається. 

4. Якщо система перебуває 
під управлінням 
охолодження. 
5. Якщо задана темп. 
нижча, ніж температура в 
даний час на дисплеї. 

4. Увійдіть в системні налаштування і 
виберіть параметр 1 для управління 
охолодженням.  
5. Відрегулюйте задану температуру. 
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Вентилятор не 
запускається.  

6. Якщо вентилятор в 
автоматичному режимі.  
7. Якщо працює нагрів або 
охолодження. 

6. Увійдіть в системні налаштування і змініть 
режим роботи вентилятора для числа 5. 
7. Запустіть відповідну систему опалення або 
охолодження. 

Кімнатна 
температура на 
екрані не 
відповідає 
фактичній 
температурі.  

8. Якщо обладнання 
знаходиться в стадії 
запуску.  
9. Якщо встановлено 
калібрування температури.  

8. Якщо обладнання працює, вказується 
температура в процесі нагріву / 
охолодження. Дві температури будуть рівні, 
коли закінчується робота обладнання.  
9. Увійдіть в системні налаштування і змініть 
температуру калібрування № 4.  

 

 Особливі вказівки по установці і застосуванні:  

Дисплей термостата з високим коливанням температур. 
Таким чином, це нормально, що термостат не може відразу 
показувати різких змін температури.  

Термостат встановлюється в стандартній коробці 86, на 
відстані 1,5 м від підлоги.  

При встановленні термостата в стандартну коробку 86 або 
бездротового термостата з батареями, постарайтеся не 
встановити їх в кутах стін, біля дверей, вікон або в неопалюваних 
областях, як зовнішні стіни. Уникайте гарячих / холодних 
повітряних потоків, радіаторів, димових або теплових труб.  

Якщо бездротовий термостат, знаходиться на позиції, де 
вентиляція погана, температура, що відображається на 
термостаті може не відповідати середній кімнатній температурі. 

Тільки професійним спеціалістам дозволяється відкривати 
передавальну і приймальну коробку термостата для установки. 
При підключені  живлення, переконайтеся, що кабель живлення 
надійно ізольований.  

Щоб встановити приймальну коробку, будь-ласка, встановіть 
спершу опорну плиту, а потім підключіть живлення і сигнальний 
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провід відповідно до діаграми під верхньою кришкою та 
прикрутіть її. Термостат неповторний продукт. Користувач не 
повинен відкрити внутрішніх електронних плат.  

Перед установкою термостату, переконайтеся, що система 
відключена. Максимальна напруга системи повинна відповідати 
вимогам, що вказані в інструкції з експлуатації (максимальна 
напруги перемінного струму: 250В).  

 Ілюстрація підключення 

1. Підключення терміналів  
S/N Підкл. терміналів Зауваження 

1 N AC нуль 
2 L AC фаза 
3 CI Пасивний контакт  
4 CO Пасивний контакт  
5 LF Активне сполучення з низькою швидкістю вентилятора 

або з одношвидкісним вентилятором  
6 MF Активне підключення середньої швидкості вентилятора  
7 HF Активне підключення високошвидкісного вентилятора  
8 SC Публічний розділ (дистанційний датчик температури та 

енергозберігаюча клема) 
9 RSB Енергозберігаюча клема 

10 RS Дистанційний датчик температури  

2. Значення символів 
Символ Значення Символ Значення 

B Котел  P Циркуляційна помпа  
О Датчик температури  F Вентилятор  
V Тепловий привід або кондиціонер повітря 
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 Приклад встановлення:  

Рис.2: Розміри термостата 
 

 
Рис.3: Управління настінним котлом для моделі WT501WW  
Рис.4:  Управління настінним котлом + зовнішня циркуляційна помпа для 
моделі WT502WW  
Рис.5: Управління кондиціонером + одношвидкісним вентилятором / 
управління тепловим приводом + зовнішня циркуляційна помпа (WT502WW) 
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Рис.6: Управління кондиціонером + трьохшвидкісним вентилятором 
(WT504WW)  
Рис.7: Управління трьохшвидкісним вентилятором (WT504WW) 
Рис.8: Управління настінним котлом для моделі RF (WT501RF) 
 

 
Рис.9: Управління тепловим приводом або кондиціонером моделі RF 
(WT501RF) 
Рис.10: Управління опаленням з бездротовими 4-ма каналами для моделі 
MRF (WT501MRF)  
Рис.11: Управління кондиціонером + одношвидкісним вентилятором / 
трьохшвидкісним вентилятором для моделі WT502RF і моделі WT504RF


