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WTH92.36 elektroninis savaitinis 

programuojamas patalpos termostatas  
Tai savaitinis elektroninis termostatas su skystųjų 

kristalų ekranu. Šiuo termostatu kiekvieną dieną galima 

nustatyti 6 įvykius. Galite pasirinkti rankinį arba 

programos režimą. Termostatą rekomenduojama 

naudoti elektriniams šildymo įrenginiams valdyti arba 

vožtuvų pavaroms, naudojamoms grindis šildant 

vandeniu, įjungti / išjungti. 
 
Parametrų lentelė 

 
Modelis Srovė Pritaikymas 

  Savaitinis 
  programuojamas 
  termostatas su 

WTH92.36 16 A įmontuotu ir 
  grindiniu jutikliais, 
  grindų temperatūros 

  
ribojimo jutikliu su 
liečiamuoju ekranu 

 
Parametrai  
Įtampa: 220 V / 230 V 

Energijos sąnaudos: 2 W  
Nustatymų diapazonas: 5~95 °C (galima reguliuoti 
35–95 °C)  
Temperatūros apribojimai: 5...60 °C (gamyklinis 
nustatymas 35 °C)  
Perjungimo diferencialas: 0,5–10 °C; reguliuojamas 
gamyklinis nustatymas ±1 °C  
Aplinkos temperatūra: -5~55 °C 
Apsauginis korpusas: IP20 

Korpuso medžiaga: nedegus polikarbonatas 

 
Naudotojo veiksmai  
1)  Maitinimo įjungimas / išjungimas.   
2) Laikrodiniame programos režime paspauskite ▲ 

arba ▼ ir įveskite laiko kontrolės parametrus.  

3) Mygtukais AUKŠTYN ▲ ir ŽEMYN ▼ 
reguliuokite temperatūrą.  

4) Spauskite laikrodžio  ženklą 5 
sekundes, tada pasirinkite laikrodžio 
nustatymą. Modifikuojamą elementą 

pasirinkite spausdami laikrodžio ženklą, 
mygtukais AUKŠTYN / ŽEMYN ▲▼ 
modifikuokite datą ir laiką, tada išeikite 
paspausdami išjungimo mygtuką.  

5) Spausdami meniu   pasirinkite rankinį režimą 
arba programos režimą.   
6) Pakaitomis nustatykite rodomus temperatūrą ir 

laiką, kambario temperatūrą galima matyti tiesiogiai.  

7) Norėdami įjungti / išjungti mygtukų užrakto 

funkciją, vienu metu 5 sekundes spauskite ▲ ir ▼.   
Įjungus mygtukų užraktą, rodoma  (simbolis 

išnyksta, kai mygtukai atrakinami). 

 

 
Funkcijos  

 Rankinis režimas  

  Laikrodinis programos režimas  

Šildymas įjungtas 

Kėlimasis ryte, 1 įvykis  

 Išvykimas (priešpiet), 2 įvykis  

 Grįžimas (priešpiet), 3 įvykis 

 Išvykimas (popiet), 4 įvykis  

 Grįžimas (popiet), 5 įvykis  

 Miegas, 6 įvykis 

 
Programavimas  
Norėdami pradėti programuoti, spauskite meniu 
klavišą 5 sekundes 

 
Mygt Įvykis  Simb Laikas Nustat to Nustat 

 

ukas    olis  ymas  ymas 
 

 1–5  1  06:00 ▲ 20 °C ▲ 
 

 
diena     ▼  ▼  

  

2 
 

08:00 15 °C 
 

      
 

      
Įvykio  

Tempe  

   

3  

11:30 15 °C  

    
laikas ratūra  

       
 

   4  12:30  15 °C  
 

         
 

   5  17:00  22 °C  
 

         
 

   6  22:00  15 °C  
 

         
 

 6–7  1  08:00  22 °C  
 

 diena        
 

   2  23:00  15 °C  
 

         
 

 
Pažangieji nustatymai (siūloma leisti atlikti 
kvalifikuotam asmeniui) paprastai atliekami 
montuojant termostatą. Kai maitinimas išjungtas, 

vienu metu spauskite mygtuką ir maitinimo 
įjungimo mygtuką.  

1ADJ: Temperatūros kalibravimas 

Norėdami pakoreguoti dabartinę 

pažymėtą vertę, spauskite 

mygtukus + arba -. Reguliuojama 

skalė ±9,9 °C. Norėdami pereiti prie 

kito žingsnio, dar kartą spauskite 

meniu mygtuką 

 
2SEN: Jutiklio režimas Norėdami 

pasirinkti jutiklį, spauskite 

mygtukus + arba – . IN: 

įmontuotas jutiklis, OUT: grindyse 

montuojamas jutiklis, ALL: abu 

jutikliai, grindyse montuojamas 

jutiklis veikia kaip ribojimo jutiklis. 

Norėdami pereiti prie kito 

žingsnio, dar kartą spauskite 

meniu mygtuką. 
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3LIT: Ribojimo vertės 

modifikavimas. 

Norėdami modifikuoti temperatūros ribinę 
vertę, spauskite mygtukus + arba – .  
Apribojimo diapazonas: 5–60 °C. Norėdami 

pereiti prie kito žingsnio, dar kartą spauskite 

meniu mygtuką. 
 

4DIF: Perjungimo diferencialo 

nustatymas. 

Norėdami pakeisti perjungimo diferencialą, 

spauskite mygtukus + arba – . Nustatymo 

diapazonas: 0,5–10 °C  
Norėdami pereiti prie kito žingsnio, dar kartą 

spauskite meniu mygtuką. 

 
5LTP: Apsaugos nuo užšalimo funkcijos, kai 
maitinimas išjungtas, paleidimas. 
Norėdami pakeisti dabartinę apsaugos nuo 

užšalimo funkcijos būseną, spauskite 

mygtukus + arba -. 

Norėdami pereiti prie kito žingsnio, dar kartą 

spauskite meniu mygtuką. 

 
6PRG: Išeiginės dienos nustatymo režimas.  
Norėdami pasirinkti išeiginę dieną, spauskite 
mygtukus + arba – . Pasirinkite 5/2 dienų 
režimą, 6/1 dienų režimą arba 7 dienų 
režimą ir išeikite.  
Norėdami pereiti prie kito žingsnio, dar kartą 

spauskite meniu mygtuką. 

 
7RLE ir 8DLY funkcijos šiame modelyje 

nenaudojamos. 

 
9HIT: Maks. temperatūros 

nustatymas. 

Norėdami pakeisti maksimalią vertę, 

spauskite mygtukus + arba -. 

Diapazonas 35–90 °C  
Norėdami pereiti prie kito žingsnio, dar kartą 

spauskite meniu mygtuką. 

 
AFAC: Gamyklinių nustatymų 

atkūrimas.  
5 sekundes laikykite nuspaudę 

mygtuką +, kol pasirodys --- 
 
Atkurkite gamyklinius nustatymus Norėdami 

išsaugoti, išjunkite. 

 
 
 
Jutiklio triktis 
 
E0: trumpasis įmontuoto jutiklio jungimas arba 
jutiklis atjungtas. 

 

 
  
 
 
 
 

 

 
 
E1: trumpasis išorinio jutiklio jungimas arba jutiklis 

atjungtas.  
Kai rodoma E0 / E1 klaida, termostatą būtina 

patikrinti, kad klaida būtų pašalinta. 

 
Ekrano simboliai 

 
Matmenys (mm) 
 

 
 
Termostato montavimas 
 
DĖMESIO! Termostatas jungiamas prie gyvybei 

pavojingos įtampos, todėl montuojant termostatą 

reikia būtinai atjungti įtampą. Visus montavimo 

darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas. 
 
Grindų jutiklio montavimas  
Grindų jutiklį turėtų būti montuojamas į plastikinį 

vamzdelį, kuris tvirtinamas prie kaitinimo elemento. 

Jutiklio laido ilgis gali būti prailgintas iki 50 m ilgio, 

maitinimo srovė turėtų būti jungiama atskiru kabeliu. 

Pajungimui negalima naudoti dviejų laidininkų, kurie 

naudojami daugiagysliame elektros laide, kuris, 

pavyzdžiui, naudojamas šildymo kabelio maitinimui. 

Tokiu atveju gali vykti elektros nutekėjimas, kuris 

sutrikdo termostato darbą. Montuojant geriausia 
jutikliui naudoti atskirą kabelį, o kabelį dėti į atskirą 

izoliacinį vamzdį. 
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Termostato vieta 

  
Termostatą montuokite prie sienos taip, kad oras 

galėtų laisvai cirkuliuoti aplinkui. Be to, termostatą 

reikia montuoti ten, kur jo neveiktų kiti šilumos 

šaltiniai (pvz., saulė, šildytuvas, šaldytuvas ar pan.), 

oro srovės nuo langų ir durų ar išorinės sienos 

temperatūra. Rekomenduojamas montavimo aukštis 

yra 1,5 m. 
 
Montavimo žingsniai 

  
1. Įstatykite atsuktuvą į apačioje esantį plyšį ir 

atlaisvinkite priekinį dangtelį.  
 
 

 
2. Pagal toliau pateiktą diagramą nuimkite 

užpakalinę plokštelę.  

 

 
 

 
3. Atsuktuvu įstatykite užpakalinę plokštelę į 

sienoje esantį lizdą.  

 
 

 
 
 
 
 

4. Sujungę laidus (žr. apačioje esančią 

prijungimo schemą), baikite montuoti 

termostatą pritvirtindami jį prie užpakalinės 

plokštelės ir vėl pritvirtindami dangtelį bei 

rėmelį.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Prijungimo schema 
 
 
WTH92.36 
 
 
 

Jutiklis 



WTH92.36 PROGRAMUOJAMAS TERMOSTATAS NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA 
 
 
 
GARANTINĖS SĄLYGOS 
 
Termostatui suteikiama 36 mėn. garantija  
Termostatas, kuriam pateikiama pretenzija, turi būti pristatytas į UAB „RUBISOLIS. 
Remontas atliekamas per 14 darbo dienų nuo pretenzijos pateikimo dienos. 
Garantija nesuteikiama jeigu surasti defektai atsirado dėl Vartotojo kaltės: 
- pažeistos gaminio naudojimosi instrukcijos,  
- gaminys mechaniškai arba kitaip pažeistas,  
- pastebėtas bandymas patekti į gaminio vidų ar gaminys remontuotas kitame techninio aptarnavimo centre,   
- įrenginys buvo nekokybiškai sumontuotas pačio vartotojo arba jo samdyto trečio asmens,  
- įrenginys sugedo dėl tokių išorinių aplinkos reiškinių kaip: dulkės, užliejimas vandeniu ar kitokiu 
skysčiu, žaibas, elektros tinklų įtampos šuolis, cheminės medžiagos, įvairūs elektromagnetiniai laukai, 
netvarkingas elektros maitinimo tinklas,   
- nepateikta gaminio naudojimosi instrukcija su pardavėjo atžyma arba pirkimo dokumentas.  
 
Pardavimo data: 
 
Pardavėjas: 


