
1. Призначення, область застосування та принцип дії.
1.1. Комнатный беспроводной хронотермостат VT.АС 707  призначений для
автоматичного регулювання і підтримання программно заданої температури
повітря в приміщенні шляхом подачі керуючого сигналу на елементи 
кліматичних систем (теплогенератор, сервопривід, насос, вентилятор і т.п.).
1.2. Термостат дає можливість тижневого програмування температурних 
режимів з розбивкою кожної доби на 6 тимчасових періодів (в таблиці 
наведена заводська розбивка на періоди):

Заводська настройка тимчасових періодів може бути змінена за бажанням 
користувача.
1.3. Хронотермостат передає по радіоканалу керуючий сигнал на приймач, 
що входить в комплект поставки. При отриманні сигналу від 
хронотермостата в приймачі відбувається перемикання контактів
реле, через яке на керований елемент або подається напруга 
електроживлення, або елемент відключається від живлення.
1.4. Хронотермостат дозволяє виконувати наступні основні функції:

- підтримання температури повітря в приміщенні, що обслуговується на
рівні, заданому користувачем (програмно або вручну);

- дистанційна передача сигналу на відстань до 30 м;
- добове і тижневе програмування температурних режимів в

приміщенні (6 режимів на добу);
- режим захисту від замерзання;
- настройка різниці температур між замиканням та розмиканням

контактів;

- калібрування показань вбудованого датчика за даними контрольного 
термометра;

- екранна індикація режимів роботи, часу, температури повітря в
приміщення і заданої для поточного режиму температури повітря;

- підсвічування дисплея;
- блокування налаштувань для захисту від несанкціонованного

втручання.

ХРОНОТЕРМОСТАТ КІМНАТНИЙ 
БЕЗДРОТОВИЙ

Модель: VT.AC 707 

     Виробник: VALTEC s.r.l., Via  Pietro Cossa, 2, 25135-Brescia, ITALY
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2. Технічні характеристики
№ Найменування Од. вим. Значення 

Хронотермостат 
1 Напруга живлення В 3 DC 

2 Споживана потужність Вт <0,3 

3 Діапазон вимірюваних температур °С +5…+99

4 Діапазон регулювання °С +5…+60

5 Ступінь захисту корпусу IP20 

6 Тип дисплею 
LCD, ЖК, 

монохромний 

7 Кількість температурних режимів шт 6 

8 
Максимальний період 
програмування сутки 7 

9 
Похибка регулювання 
температури °С ±0,5 

10 Датчик температури NTC 

11 Максимальний радіус дії м 50 

12 Функція захисту від замерзання Так 

13 Функція блокування клавіатури Так 

14 Вага г 190 

Приймач 
1 Напруга живлення В 220 

2 Максимальний ток комутації А 3 

3 Величина комутованої напруги В 24… 220 

4 Комутована потужність КВт до 0,65 

5 Тип перемикаючого реле SPDT 

6 Ступінь захисту корпусу IP20 

7 Радіус прийому м 30 

8 Робоча частота МГц 433 

3. Комплект поставки
№ Найменування Кількість 

1 Хронотермостат бездротовий 1 шт 

2 Приймач 1 шт 

3 Паспорт 1 шт 

4 Гвинти кріплення 2 шт 

5 Упаковка 1 шт 

4. Габаритні розміри
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5. Індикація та управління

Поз. Символ Призначення Примітка 
1 Індикація ввімкненого 

блокування
Клавіши управління 
заблоковані

2 Індикація режиму 
захисту від замерзання

Прилад підтримує 
температуру не нижче +5°С

3 Індикація передачі 
радіосигналу

Зв'язок встановлено

4 Індикація подачі 
команди на нагрів

Керуючий контакт 
замкнутий

5 Автоматичний режим 
управління з ручним 
коригуванням

Прилад підтримує 
температуру, задану 
ручним режимом до кінця 
періоду. Потім працює за 
програмою

6 Індикація 
автоматичного 
режиму

Прилад працює за заданою 
програмою

7 Індикація режиму 
ручного управління

Підтримується задана для 
цього режиму  температура

8 Температура по 
робочому 
датчику

Показання температури 
по вбудованому датчику

9 Індикація поточного 
часу, необхідної 
температури і набору 
параметрів. 

Відображення 
запрограмованої 
температури, часу і 
параметрів, що задаються

10 Відображення 
режиму тижневого 
програмування

Режими програмування:
-5 робочих днів 2 вихідних
-6 робочих днів 1 вихідний
-7 робочих днів

11 Перший період доби 6.00-7.59  «Прокинулись» 

Другий період доби 8.00-11.29 «Пішли на роботу» 

Третій період доби 11.30-12.29 «Пришли на 

обед» 

Четвертий період 
доби 

12.30-17.29 «Пішли з обіду» 

П'ятий період доби 17.30-21.59 «Прийшли 
з роботи» 

Шостий період доби 22.00-5.59 «Сон» 

12 Індикація режимів Погодинна індикація 
заданих режимів

13 Кнопка переходу донизу Мінус/назад 

14 Кнопка переходу вгору Плюс/ вперед 

15 Кнопка установки 

времени 

16 Кнопка зміни 
режимів роботи

-ручне управління;

-тимчасове ручне 
управління;

-автоматичне управління;

-встановлення періодів 

(натискати більше 5 сек)

17 Кнопка 

ввімкнення/вимкнення
При натисканні більше 5 сек-
перехід до програмування 
режимів
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6. Вказівки з монтажу та підключення приладу
6.1. Загальні вимоги
6.1.1. Хронотермостат слід розташовувати в місцях, не схильних до впливу 
протягів, теплових випромінювань і прямих сонячних променів. 
6.1.2. Хронотермостат може використовуватися, як настільний і переносний 
прилад, а також може кріпитися до стіни або перегородки. Рекомендована 
висота розташування хронотермостата 0,3 ÷ 1,2 м від підлоги.
6.1.3. Приймач повинен розташовуватися поруч з виконавчим елементом (котел, 
сервопривід та ін.) Таким чином, щоб при виникненні протікання вода не 
потрапляла на корпус виробу.
6.2. Встановлення хронотермостату на стіну або перегородку. 

6.2.1. Викруткою з плоским жалом 
відстебніть хронотермостат від 
монтажної пластини.
6.2.2. За допомогою двох гвинтів або 
шурупів прикріпіть монтажну пластину 
до стіни.
6.2.3. Замкніть прилад на монтажній 
пластині.

6.3. Встановлення приймача на стіну або перегородку 

6.3.1. Акуратно зніміть верхню кришку 
приймача, попередньо підчепивши її 
жалом викрутки.

6.3.2. За допомогою двух 
гвинтів прикріпіть її до стіни.  

  6.3.3. З'єднання приймача з виконавчим 
елементом здійснюється за провідній схемі 
дротом з мідними жилами перетином 
1,5мм2 або з алюмінієвими жилами 
перетином 2,5мм2.

6.3.4. Закріпіть дроти на клемній колодці приладу відповідно до 
електричної схеми:

При зниженні температури повітря в приміщенні нижче настроювальної, 
розмикається контакт NC і замикається контакт NO.
Наприклад, при роботі з нормально закритим сервоприводом, 
розрахованим на напругу 220В, схема підключення буде наступна: 

6.3.6. Закрийте кришку приймача.
6.3.7. Як «навантаження» може виступати будь-яке обладнання з споживаним 
струмом до 3А, потужністю до 0,65 кВт і напругою живлення 24 В і 220 В.
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. Повторне натискання цієї

7. Управління приладом
7.1.  Вмикання / вимикання приладу
Для включення приладу натисніть 
кнопку  кнопки  вимкне прилад (OFF).

7.2.  Встановлення поточних часу та дня тижня 

Натисність кнопку  , після чого стане доступна зміна часу та дня тижню
Зміна параметрів відбувається за допомогою кнопок

та
7.3. Задання температури для кожного періоду.

Протягом 5 секунд натисніть та утримуйте кнопку , на дисплеї повинен

відобразитись напис «loop». Кнопками та         виберіть кількість робочих днів
у тижні:
12345 – робочі дні з понеділка по п'ятницю, субота і неділя – вихідні; 123456 – робочі 
дні з понеділка по суботу, неділя – вихідний;

1234567 – робочі дні з понеділка по неділю.
В робочі дні хронотермостат веде управління по шести періодам, в вихідні – по двох.

Для настройки температури кожного періоду під час індикації 12345 (123456 або

1234567)  натисніть клавішу .  Для налаштування часу  натисніть  . Для 

зміни параметрів температури і часу використовуйте кнопки                        і.
Під час роботи хронотермостата в автоматичному режимі з ручним коригуванням

в будь-який момент часу можна задати вручну необхідну температуру, яка буде 
триматися до закінчення поточного періоду. Далі термостат перейде в режим 
автоматичної роботи за періодами.
7.4. Задання тимчасових інтервалів для кожного періоду.

Для зміни часових інтервалів натисніть кнопку , а потім . 

Зміна величини параметра здійснюється клавішами                            і  . 
7.5. Режим розширених налаштувань.
Для входу в режим розширених налаштувань при вимкненому приладі (OFF)

, після натисніть . Для переходу міжнатисніть та утримуйте кнопку

настройками використовуйте клавішу.і .

Доступні параметри для налаштування приведені в таблиці:

dIF Різниця між 
температурами 
розмикання і 
замикання контактів

Налаштовується за допомогою кнопок

и    . Збільшення цієї величини
зменшує кількість ввімкнень
приводу, але знижує точність
пітримання температури. Діапазон

настройки  0,5…4,5С. Заводська
настройка 2С 

SVH Установка 
максимальної 
температури повітря

Налаштовується за допомогою кнопок

           і   .
Заводська настройка 35С 

SVL Установка 
мінімальної 
температури повітря

Налаштовується за допомогою кнопок

         і    .
Заводська настройка 5С 

AdJ Корегування 
температурного 
датчика

За допомогою кнопок        і 
відкоригуйте показання 
температурного датчика за 
даними контрольного термометра
(± 5 ° С з кроком 0,5 ° С).

FrE Ввімкнення / 
вимикання  режиму 
захисту від замерзання

За допомогою кнопок       і      
виставте необхідний режим:
00 - захист від замерзання ввімкнено 
(за замовчуванням);
01 - захист від замерзання виключено.

Loc Режим блокування 
клавіатури За допомогою кнопок        і 

виставите необхідний режим: 00 - 
режим блокування відключений; 
01 - всі кнопки заблоковані крім 
кнопки включення;
02 - всі кнопки заблоковані.

Add Налаштування часу 
випередження 
включення режимів

За допомогою кнопок        і 
налаштуйте час випередження 
включення режимів від 0 до 255 
сек. Заводська настройка «0».

FAC Повернення до 
заводських 
налаштувань

За допомогою кнопок                   і         
виставите необхідний режим:
08 -поточний режим роботи
00 - повернення до заводських налаштувань
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8. Вказівки щодо експлуатації та технічного обслуговування
8.1. Хронотермостат повинен експлуатуватися при параметрах, викладених у
технічних характеристиках.
8.2. Через 30 днів, після пуску приладу в експлуатацію, підтягніть гвинти клем, 
щоб уникнути підгоряння клемної колодки.
8.3. Не допускайте грубого механічного впливу на поверхню виробу, а також 
контакту з кислотами, лугами, розчинниками.
8.4. Тримайте прилад в чистоті, не допускайте попадання бруду, рідин, комах 
всередину виробу.
8.5. Додаткового обслуговування хронотермостат не вимагає.

9. Умови зберігання та транспортування
9.1. Вироби повинні зберігатися в упаковці підприємства - виробника за 
умовами зберігання 3 по ГОСТ 15150.
9.2. Транспортування виробів повинно виконуватися відповідно до вимог 5 по 
ГОСТ 15150.
9.3. Хронотермостат повинен зберігатися без встановлених елементів живлення. 

10. Консервація
10.1. Консервація виробу проводиться в закритому вентильованому приміщенні 
при температурі навколишнього повітря від 15 до 40°С і відносній вологості до 
80%, при відсутності в навколишньому середовищі агресивних домішок.
10.2. Термін захисту без переконсервації  – 10 років .

8. Утилізація
11.1. Утилізація виробу (переплавлення, поховання, перепродаж) у порядку 
встановленому  Законами України від 1992 р. № 50, ст. 678; від 21.06.2001, N 48, 
ст..252 "Про охорону атмосферного повітря" (зі змінами); від 1998 р.
№36-37, ст.242   "Про відходи" (зі змінами); від 1991 р.  № 41, ст.546  "Про 
охорону навколишнього середовища" (зі змінами), а також іншими нормами, 
актами, правилами, розпорядженнями, тощо.
11.2. Присутність благородних металів: ні

12. Гарантійні зобов'язання
12.1. Виробник гарантує відповідність виробів вимогам безпеки, за умови 

дотримання споживачем правил використання, транспортування, зберігання, 
монтажу та експлуатації.
12.2. Гарантія поширюється на всі дефекти, що виникли з вини заводу-
виробника.
12.3. Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли у випадках:
порушення паспортних режимів транспортування, зберігання,

13. Умови гарантійного обслуговування
13.1. Претензії до якості товару можуть бути пред'явлені протягом 
гарантійного терміну.
13.2. Несправні вироби протягом гарантійного терміну ремонтуються або 
обмінюються на нові безкоштовно. Рішення про заміну або ремонт виробу 
приймає сервісний центр. Замінений виріб або його частина, отримані в 
результаті ремонту, переходять у власність сервісного центру.
13.3. Витрати, пов'язані з демонтажем, монтажем та транспортуванням 
несправного вироби в період гарантійного терміну Покупцеві не 
відшкодовуються.
13.4. У випадках необґрунтованості претензії, витрати на діагностику та 
експертизу оплачуються Покупцем.
13.5. Вироби приймають на гарантійний ремонт (а також при поверненні) 
повністю укомплектованими. повністю укомплектованими.

Amministratore
Valtec s.r.l.

Delegato
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монтажу, експлуатації і обслуговування виробу;
- неправильного транспортування та вантажно-розвантажувальних

робіт;
- наявності слідів впливу речовин, агресивних до матеріалів виробу;
- наявності пошкоджень, викликаних пожежею, стихією, форс -

мажорними обставинами;
- наявності пошкоджень, викликаних невірними діями споживача;
- наявності слідів стороннього втручання в конструкцію виробу.

12.4. Виробник залишає за собою право внесення змін у конструкцію, 
що поліпшують якість виробу при збереженні основних 
експлуатаційних характеристик.
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ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №_____
Найменування товару

 ХРОНОТЕРМОСТАТ КІМНАТНИЙ БЕЗДРОТОВИЙ
№ Модель Кількість
1 VT. AC 707
2 

З умовами гарантії ЗГОДЕН:

ПОКУПЕЦЬ ____________________________________(підпис)

Гарантійний термін  - Сім років (вісімдесят чотири місяці) з
дати продажу кінцевому споживачу
З питань гарантійного ремонту, рекламацій і претензій до якості виробів звертатися в сервісний центр 
за адресою: 08141, Київська область, Києво-Святошинський район, село Святопетрівське, вулиця 
Центральна, будинок 140-Б, приміщення 1024. З приводу технічної підтримки звертайтесь: 
info@valtec.ua. Тел.: +38 (050) 468 99 56
При пред'явленні претензії до якості товару, покупець надає наступні документи

1. Заява в довільній формі, в якій зазначаються:
a. назва організації або П.І.Б.  покупця, фактична адреса і контактні телефони;
b. назва й адреса організації, яка монтувала виріб;
c. основні параметри системи,  в якій застосовувався виріб;
d. короткий опис дефекту.

2. Документ, який підтверджує покупку виробу (накладна, квитанція).
3. Акт гідравлічного випробовування системи, в якій монтувався виріб.
4. Справжній заповнений гарантійний талон.

Відмітка про повернення чи обмін товару:___________________________________ 
Дата: «__»_________20___р. Підпис__________________

Назва та адреса торгової організації ___________________________

________________________________________________________________ 

Дата продажу___________________  Підпис продавця______________

Штамп або печатка 
торгової організації

Штамп про прийом 




