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HD-T500 Inteligentny termostat elektroniczny przeznaczony jest do sterowania elektrycznymi 

urządzeniami grzewczymi znajdującymi się w pomieszczeniach suchych i wilgotnych (np. łazienka). 

W pomieszczeniach suchych termostat umieszczany jest wewnątrz pomieszczenia. W przypadku 

pomieszczeń wilgotnych (np. łazienka) termostat umieszczamy na zewnątrz pomieszczenia a dwa 

czujniki zewnętrzne temperatury – podłogi i powietrza (opcjonalny) wprowadzamy do środka 

pomieszczenia wilgotnego (np. łazienki) gwarantując bezpieczne użytkowanie termostatu. 

Termostat umożliwia komfortowe sterowanie temperaturą powietrza w pomieszczeniu oraz 

temperaturą podłogi poprzez tygodniowy program (5+1+1) lub ręcznie. Obie temperatury mogą być 

ustawione razem lub niezależnie od siebie. Termostat wyposażony jest we wbudowany czujnik 

temperatury powietrza oraz dwa zewnętrzne czujniki temperatury: czujnik temperatury podłogi NTC oraz opcjonalny zewnętrzy 

czujnik temperatury powietrza NTC. Termostat HD-T500 z modułem Zigbee 3.0 umożliwia dodatkowo sterowanie ogrzewaniem z 

dowolnego miejsca na świecie za pomocą aplikacji w telefonie lub tablecie. tablecie.  

 

1. Parametry：  
Napięcie： 230 VAC，50/60 Hz Prąd： Imax 16 A 

Pobór mocy： <1 W Regulacja temp. podłogi： 5 ~ 60°C (zewn. czujnik) 

Kalibracja temp.： -9°C~+9°C  Zakres ustawialnej temp.： 5°C~35°C (35-95°C opcjonalny) 

Histereza：  0.5~5°C  Temp. otoczenia：  -5-50°C 

Czujnik： NTC Stopień ochrony IP： IP20 

 

2. Wyświetlacz: 

 

3. Funkcje： 
 Tryb manualny: sterowanie urządzeniem ręcznie. 

  Tryb programowalny: urządzenie może być sterowane automatycznie przez ustawienie czasu i temperatury (z sześcioma 

różnymi godzinami i powiązaną temperaturą), patrz poniżej: 

、   Jednoczesne wyświetlanie: dla trybu manualnego sterowania, naciśnij "  " lub "  ", urządzenie wyjdzie z 

zaprogramowanego bieżącego okresu kontroli czasu i wejdzie w kontrolę trybu ręcznego, który również automatycznie powróci do 

trybu programowania, gdy nadejdzie następny okres. 

 Zablokuj: naciśnij klawisze " " i " " razem przez ponad 5 sekund, urządzenie zostanie zablokowane i naciśnij je przez kolejne 

5 sekund, aby odblokować je ponownie. 

 Grzanie: oznacza, że ogrzewanie jest włączone. 

 (Zobacz szczegóły ustawienia w ustawieniach zaawansowanych), uruchom funkcję ochrony przed zamarzaniem.   

4. Przyciski funkcyjne: 
: Zasilanie, włączanie/wyłączanie przez krótkie naciśnięcie. 

: Tryb, krótkie naciśnięcie dla manualnego sterowania i programowalnego trybu. 

: Zegar, Krótkie naciśnięcie dla ustawienia czasu: ustawienie minut→ ustawienie godziny→ ustawienie tygodnia.  

Naciśnij " " dla następnego parametru, migotanie oznacza aktywny parametr, naciśnij " " lub " ", aby zmienić ustawienie. 

Po 10 sekundach dane zostaną automatycznie zapisane.  

 

Ochrona przed zamarzaniem 
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: W górę, aby zwiększyć powiązane parametry lub dostosować tryb pracy. 

: W dół, aby zmniejszyć powiązane parametry lub dostosować tryb pracy. 

Program tygodniowy: W trybie włączonego wyświetlacza naciśnij i przytrzymaj "   " i "  " przez 5 sekund, wprowadź tygodniowy 

programowalny tryb ustawień, naciśnij " " lub " " dla zmiany danych, a następnie naciśnij "   ", aby przejść do następnego ustawienia z 

powiązaną sekwencją, jak poniżej: 

Czas (Okres 1) → Temperatura (Okres 1) od poniedziałku do piątku →... →Czas (Okres 4) → Temperatura (Okres 4) Niedziela 

(patrz na załącznik poniżej, każdy poprzedni okres ustawiania czasu nie może przekraczać następnego okresu czasu)    

 

Tab. 1 

Okres Ikony 
Dzień tygodnia (pn. - pt.) Weekend (sobota) Weekend (niedziela) 

Godzina        Temperatura Godzina       Temperatura Godzina       Temperatura 

1 

2 

3 

4 

 06:30 21°C 06:30 21°C 06:30 21°C 

  08:00 18°C 08:00 18°C 08:00 18°C 

 18:00 21°C 18:00 21°C 18:00 21°C 

 22:30 16°C 22:30 16°C 22:30 16°C 
 
 
5. Ustawienia zaawansowane： 
Na wyłączonym wyświetlaczu, naciśnij i przytrzymaj " " i " " jednocześnie przez 5 sekund, aby wejść w tryb ustawień zaawansowanych. Na 
ekranie pojawią się wszystkie powiązane nazwy i parametry, a następnie naciśnij " " lub " " dla zmiany parametru, a następnie naciśnij " ", 
aby przejść do kolejnego ustawienia. Wszystkie zmiany zostaną zapisane po naciśnięciu " ". 
 
 
 
Tab. 2 

Kod Opis opcji 
Domyślne 
ustawienie Szczegóły 

1Adj 
Kalibracja czujnika 
wewnętrznego - powietrza (IN) -2 -9°C~+9°C 

2Sen 
Kontrola temperatury - typ 
czujnika In 

IN: czujnik wewnętrzny (kontrola i ograniczenie temperatury) 
OUT: Czujnik zewnętrzny NTC (kontrola i ograniczenie temperatury) 
AL1: Wbudowany czujnik temperatury powietrza + czujnik temperatury 
podłogi 
AL2: Zewnętrzny czujnik temperatury powietrza + czujnik temperatury 
podłogi 

3Lit  
Ograniczenie maksymalnej 
temperatury podłogi 30,0 5~60°C (dotyczy zewnętrznego czujnika temperatury podłogi NTC) 

4dif  Zakres wł./wył. - histereza 1 0,5~5°C 

5Ltp Tryb przeciwzamarzaniowy Off 
On: Funkcja włączona 
Off.: Funkcja wyłączona 

6Hit Maks. temperatura 45 35~95°C (dotyczy wewnętrznego czujnika temperatury powietrza) 

7OEN 
Funkcja wykrywania otwartego 
okna OWD Off 

On: Funkcja włączona 
Off: Funkcja wyłączona 

8Otl Czas wykrywania OWD 15 Zakres: 2~30 min 

9Otp 
Wykrycie spadku temp. i 
wyłączenia ogrzewania (w czasie 
wykrywania) OWD 

2 Zakres: 2~4°C 

0Pdt 
Czas opóźnienia (Powrót do 
poprzedniego stanu roboczego) 
OWD 

30 Zakres：10 ~ 60min 

AFAC 
Przywrócenie ustawień 
fabrycznych - 

gdy widnieje "-" należy przytrzymać " " przez 5 sekund, aż pokaże się "- - 

-", oznacza to powrót do ustawień fabrycznych 
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6.  Instalacja: 
 

1. Oddziel wyświetlacz od płyty montażowej przesuwając ją lekko w dół i odłącz pin. 

2. Podłącz przewody jak na schemacie poniżej, a następnie dokręć śrubę.  

3. Zamontuj płytę montażową w puszce instalacyjnej za pomocą śrubokrętu.  

4. Podłącz ponownie pin do portu i zamontuj wyświetlacz. 

 
 

7.  Schemat podłączenia: 

 
 

 

 

UWAGI: Przy pierwszym uruchomieniu termostatu i systemu grzewczego dokładnie sprawdź ustawienia fabryczne 

termostatu. Dopasuj ustawienia termostatu do wykonywanej instalacji ogrzewania. W przypadku wykonywania 

ogrzewania podłogowego ustaw kontrolę temperatury na dwa czujniki w trybie AL1 lub AL2 (Tab. 2 – Symbol: 2sen). 

Maksymalna temperatura podłogi nie może przekraczać granicznych wartości temperatury podanych przez producenta 

podłogi (Tab. 2 – Symbol: 3Lit). 

 
Uwaga: przed dodaniem HD-T500 Zigbee do aplikacji upewnij się, że dodałeś bramkę smart. 
1) Ustaw hosta (np. bramkę), aby był w stanie oczekiwania na dodanie termostatów podrzędnych. 
Należy najpierw sparować bramkę z aplikacją mobilną. 
2) Wejdź na stronę bramki w aplikacji mobilnej i naciśnij przycisk, aby dodać urządzenie podrzędne, znajdź termostat 
i kliknij, aby dodać. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termostat powinien być zainstalowany przez 

doświadczonego elektryka z aktualnymi 

uprawnieniami SEP. Proszę upewnić się, aby do 

termostatu nie dostała się woda, błoto lub inne 

zanieczyszczenia, gdyż może to spowodować 

uszkodzenie urządzenia.  
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Pomieszczenie 
wilgotne: 

Pomieszczenie 
suche: 

Montaż termostatu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montaż zewnętrznego czujnika temperatury powietrza (AIR) 
 

 

1. Przygotuj puszkę 
podtynkową z deklem. 
 

2. Wywierć otwór w deklu wiertłem o 
średnicy ɸ 5 mm. 

3. Wprowadź peszel ochronny 
do puszki.  

 

 

 

4. Wprowadź zewnętrzny 
czujnik temperatury 
powietrza do puszki. 

5. Wprowadź czujnik temperatury. 
powietrza do otworu w deklu 

6. Zamknij dekiel. 

1. Termostat 
2. Puszka podtynkowa 
3. Zewnętrzny czujnik temperatury powietrza (AIR) 
4. Zewnętrzny czujnik temperatury podłogi 
5. Folia lub mata grzewcza Heat Decor 
6. Peszel ochronny 
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* Informacje zawarte poniżej odnoszą się jedynie do termostatów z modułem Zigbee 

7.  Podłączenie termostatu z bramką Zigbee i obsługa aplikacji  

  
 

 

 

 

 

  
1. Zeskanuj powyższy kod QR lub 

wyszukaj aplikację „Smart Life” lub „Tuya 

Smart” w App Store. 

2. Dodaj urządzenie, wybierz bramkę 

kontrolną, wybierz : „Brama (Zigbee)” 
3. Dodano bramkę Zigbee 

   
4. Dodaj urządzenie podrzędne (HD-

T500 Zigbee) 

5. Na termostacie przytrzymaj przyciski 

“ ” oraz “ ” dopóki ikonka “ ” pojawi 

się na wyświetlaczu i będzie migać. 

Następnie zaznacz „Potwierdź szybkie 

miganie wskaźnika” i kliknij „Dalej”. 

6. Zaczekaj chwilę, aż termostat się 

połączy. Po połączeniu kliknij 

„Zakończono”. 
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7. Klikając na „Manualny” 

można zmienić tryb 

sterowania z manualnego na 

programowalny. 

8. Kliknij na „Program 

tygodniowy”, aby ustawić 

okresy grzania. 

9. Ustaw temperaturę oraz 

godzinę rozpoczęcia danego 

okresu. 

10. Wybierz ikonę zębatki, 

aby wejść w dodatkowe 

ustawienia.

 
 
 

  
   

 
 

 
11. Można tutaj dostosować 
ustawienia urządzenia pod siebie. 
„ochrona przed zamarzaniem” i 
„czujnik otwartego okna” mogą 
być regulowane tylko przy 
wyłączonym zasilaniu w 
termostacie. 

 
12. Klikając ikonkę w prawym 

górnym rogu można uzyskać 

informacje o urządzeniu. 

 

13. Nazwę urządzenia można 

zmienić tutaj (np. Pokój 

Marysi, Salon). 

 
14. Kliknij przycisk zasilania, 

aby włączyć / wyłączyć 

urządzenie. 

 

 Heat Decor sp. z o.o.   www.heatdecor.com 
ul. Gromadzka 54   info@heatdecor.com 
30-719 Kraków   tel. +48 12 357 61 34 
 


