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TX-1 RTH

ZESTAW RADIOWY

AURATON TX-1 RTH 

jest zestawem, przy pomocy którego, mając jakikolwiek 

przewodowy regulator temperatury  z zasilaniem 3V, 

można  samodz ie ln ie  zbudować  termostat  

bezprzewodowy w zaawansowanej cyfrowej 

technologii LMS.

LMS - Logic Managing System jest całkowicie polską 

technologią z silnie szyfrowanym protokołem 

transmisji radiowej, opracowanym przez polskich 

inżynierów. LMS spełnia wszelkie normy częstotliwości, 

siły, jakości i bezpieczeństwa emisji.

Praca pod ciągłym obciążeniem 16A

Odbiornik AURATON RTH wyposażono

w przekaźnik mogący pracować pod 

obciążeniem do 16A.  Nisko- iskrowa 

technologia przełączania napięcia sieci 

powoduje znikome zużycie styków przekaźnika

Wolna od zakłóceń komunikacja między 

urządzeniami. 

Nadajnik i odbiornik z zestawu TX-1 RTH 

komunikują się ze sobą na częstotliwości 

868MHz. Bardzo krótkie szyfrowane pakiety 

transmisyjne (ok 0,004s) zapewniają sprawną i 

wolną od zakłóceń pracę urządzenia
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Zasada działania

ź Moduł radiowy TX-1  real izuje regulację 

dwustanową  na  zasadzie włącz - wyłącz.

ź Posiada 2 styki zasilające i 2 styki sterujące do 

podłączenia przekaźnikowego regulatora 

temperatury lub innego tego typu urządzenia 

sterującego, wyposażonego w przekaźnik bistabilny, 

oznaczone kolejno:  A , + , B ,  –  (zgodnie z rysunkiem 

po lewej).

ź Na zaciski oznaczone „+” oraz „–” należy podłączyć 

napięcie zasilania.

ź Zaciski A i B należy podłączyć w miejsce przekaźnika, 

wymontowanego uprzednio z przerabianego 

regulatora temperatury (konkretnie w miejsce 

cewki przekaźnika).

ź W stanie spoczynku oraz w stanie załączenia na 

wejściach „A” i „B” napięcie powinno być zerowe. 

Przekaźnik w odbiorniku RTH zaraz po załączeniu 

zasilania jest w pozycji wyłączonej (zwarte styki NC 

oraz rozwarte styki NC). 

ź Napięcie na zaciskach A i B podawane być powinno 

jedynie w chwili gdy potrzebna jest zmiana stanu, 

czyli załączenie lub wyłączenie. Jest to optymalne 

rozwiązanie pod kątem poboru prądu z baterii.

ź Dopuszcza się podawanie napięcia na wejście przez 

dłuższy czas (np. napięcie na wejściu A jest póki 

przekaźnik ma być załączony, a na wejściu B napięcie 

jest póki przekaźnik ma być wyłączony). Należy się 

jednak liczyć ze zwiększonym poborem prądu wejść 

A lub B (ok. 3μA).

ź Podanie napięcia na wejście „A” spowoduje 

wysłanie do odbiornika polecenia ZAŁĄCZ.  

Przekaźnik jest załączony do momentu gdy na 

wejściu „B” pojawi się napięcie. Wtedy do 

odbiornika wysyłane jest polecenie WYŁĄCZ. 

UWAGA:

Moduł radiowy TX-1 ze względu na to, że ma 

zintegrowaną antenę, nie może być mocowany 

śrubką do elementów metalowych i powinien być od 

tych elementów możliwie najbardziej oddalony.

Przekaźnik
załącz

Przekaźnik
wyłącz

A B

+ –3V DC

!
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Opis odbiornika AURATON RTH

OFF
ON
IN
OUT
ALARM
RESET

AURATON RTH

mocowanie przewodu 
zacisk złącza sterowania

(zacisk mocujący przewód dwużyłowy 
do połączenia z urządzeniem 

grzewczym lub klimatyzacyjnym)

przycisk wymeldowania
skojarzonych urządzeń

przycisk kojarzenia
urządzeń do odbiornika RTH

dioda sygnalizująca 
pracę urządzeniamocowanie przewodu 

zacisk złącza zasilania
 230 VAC~

 legenda

otwór dla wkrętu 
mocującego odbiornik do ściany

otwór dla wkrętu 
mocującego odbiornik do ściany

Dioda świeci na zielono 
urządzenie wykonawcze jest wyłączone 
(zwarte styki COM i NC).

Dioda świeci na czerwono 
urządzenie wykonawcze jest załączone 
(zwarte styki COM i NO).

Dioda miga na zielono 
odbiornik RTH czeka na skojarzenie 
urządzenia.

Dioda miga na czerwono 
odbiornik RTH czeka na wymeldowanie 
wcześniej skojarzonego urządzenia .

Dioda miga naprzemiennie na czerwono 
i zielono: 

ALARM 
odbiornik RTH  stracił  połączenie 
z którymś ze skojarzonych urządzeń
RESET
odbiornik RTH wymeldowuje wszystkie, 
wcześniej skojarzone urządzenia
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Kojarzenie modułu radiowego TX-1 
z odbiornikiem RTH

UWAGA: 
Moduł radiowy TX-1  
z odbiornikiem AURATON RTH jest już skojarzony 
z odbiornikiem. 
Urządzenia kupione osobno wymagają „skojarzenia”. 

sprzedawany łącznie 

1. Kojarzenie modułu radiowego TX-1  z odbiornikiem 
RTH inicjowane jest naciśnięciem lewego przycisku 
kojarzenia (zielony trójkąt -     ) na odbiorniku RTH 
i przytrzymaniem przez co najmniej 2 s., do 
momentu aż dioda LED zacznie migać na zielono, 
wtedy zwalniamy przycisk. 

Odbiornik AURATON RTH czeka na skojarzenie 
120 sekund. Po tym czasie samoczynnie powróci 
do normalnej pracy.

2. Podłącz zasilanie do modułu radiowego TX-1. 
Moduł radiowy TX-1 automatycznie zacznie 
nadawać  sygnał kojarzenia.

3. Poprawne zakończenie kojarzenia sygnalizowane 
jest zaprzestaniem migania  na zielono diody LED 
na odbiorniku AURATON RTH i przejściem 
odbiornika do normalnej pracy.

W przypadku wystąpienia błędu podczas kojarzenia 
należy powtórzyć kroki 1 i 2. Przy kolejnych błędach 
należy wymeldować wszystkie urządzenia poprzez 
RESET odbiornika RTH i spróbować ponownie skojarzyć 
urządzenia.

UWAGA: Jeden moduł radiowy TX-1 może być 
skojarzony z  dowolną i lością odbiorników 
AURATON RTH.

AURATON RTH

OFF
ON
IN
OUT
ALARM
RESET

LED

UWAGA:
Przed operacją kojarzenia wymagane jest odłączenie 
zasilania od modułu radiowego TX-1.
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Wymeldowanie modułu radiowego 
TX-1 z odbiornikiem RTH

1. Wymeldowanie  modułu  radiowego TX-1  
z odbiornika RTH inicjowane jest naciśnięciem 
prawego przycisku wymeldowania (czerwony 
trójkąt -     )  na odbiorniku i przytrzymaniem przez 
co najmniej 2 s., do momentu aż dioda LED zacznie 
migać na czerwono, wtedy zwalniamy przycisk. 

Odbiornik AURATON RTH czeka na  wymeldowanie 
urządzenia 120 s. Po tym czasie samoczynnie 
powróci do normalnej pracy.

2. Włóż baterie do modułu radiowego TX-1.
Moduł  automatycznie zacznie nadawać  sygnał do 
wymeldowania. 

3. Poprawne zakończenie wymeldowania sygnali-
zowane jest zaprzestaniem migania na czerwono 
diody LED na odbiorniku AURATON RTH i przejściem 
odbiornika do normalnej pracy.

W przypadku wystąpienia błędu podczas wymeldo-
wania należy powtórzyć kroki 1 i 2. Przy kolejnych 
błędach należy wymeldować wszystkie skojarzone 
urządzenia .

AURATON RTH

OFF
ON
IN
OUT
ALARM
RESET

LED
UWAGA:
Przed operacją wymeldowania wymagane jest 
odłączenie zasilania od modułu radiowego TX-1.

RESET 
Wymeldowanie wszystkich urządzeń 
przypisanych do odbiornika RTH 

W celu wymeldowania wszystkich skojarzonych 
urządzeń w odbiorniku RTH należy jednocześnie 
nacisnąć i przytrzymać oba przyciski kojarzenia
i wymeldowania (     i     ) przez co najmniej 5 s. do 
momentu zmiany sygnalizacji diody LED na 
naprzemienne miganie w kolorach zielonym - 
czerwony.  Wtedy należy zwolnić oba przyciski. 

Poprawne zakończenie wymeldowania wszystkich 
urządzeń sygnalizowane jest po około 2 s. zmianą 
sygnalizacji na kolor zielony a następnie krótkim jej 
wygaszeniem.

AURATON RTH

OFF
ON
IN
OUT
ALARM
RESET

LED



Informacje dodatkowe
Korzyści z zastosowania 
zestawu TX-1 RTH

ź Praca w paśmie 868MHz (dotychczas 

większość urządzeń emituje w paśmie 

433MHz).

ź Niska cena zestawu, koszt z modyfikacją może 

okazać się niższy niż gotowy model 

bezprzewodowy danego producenta.

ź W porównaniu do większości rozwiązań 

konkurencyjnych daje większy zasięg o 30 do 

50%. 

ź Możliwość łatwego dopisania dowolnej ilości 

odbiorników RTH do nadajnika TX-1.

ź Technologia LMS nie wymaga wpisywania 

kodów identyfikacyjnych współpracujących 

urządzeń, dobierają się one same z puli 4mld 

kodów co daje gwarancję, że urządzenia 

pracujące obok siebie, nie będą się zakłócały. 

ź Zaawansowana logika odbiornika RTH pozwala 

na pracę urządzenia grzewczego nawet gdy 

starci on chwilowo łączność z termostatem, 

odbiornik zapamiętuje cykle pracy z ostatnich 

24h i realizuję średnią do czasu odzyskania 

łączności. 

ź Znikomy pobór prądu przez moduł nadajnika 

TX-1, dzięki temu nie obciąża on zasilania 

bateryjnego termostatu. W zależności od 

modelu termostatu może nawet zwiększyć 

żywotność baterii (patrz dane techniczne i 

pobór prądu). 

ź Prosta instalacja.

ź Odbiornik RTH i nadajnik TX-1 spełniają 

europejskie normy CE i radiową.

ź Zestaw współpracuje z innymi urządzeniami 

w technologii LMS, np. klamką okienną H-1 

(więcej informacji na stronie internetowej 

www.auraton.pl).

ź Moduł radiowy TX-1 jest sprzedawany 

w komplecie z fabrycznie skojarzonym 

odbiornikiem AURATON RTH. 

ź Moduł TX-1 może być też sprzedany osobno, 

ale wtedy wymaga skojarzenia z odbiornikiem. 

Sposoby kojarzenia są niezwykle proste 

i opisuje je instrukcja odbiornika.Przykładowo: 

przy nowym fabrycznie odbiorniku RTH jeszcze 

nie skojarzonym z żadnym nadajnikiem, 

wystarczy podłączyć zasilanie do odbiornika 

AURATON RTH, i w ciągu 90 sekund podłączyć 

zasilanie do modułu TX-1. Urządzenia skojarzą 

się automatycznie wymieniając miedzy sobą 

unikalny kod wybrany z 4 miliardów 

kombinacji. 

ź Płytka TX-1 poza stykami zasilania i sterującymi 

musi być odizolowana od płytki termostatu.

TX-1 można np. przykleić do płytki termostatu 

przy pomocy gąbki dwustronnie przylepnej.

Dane Techniczne

ź Częstotliwość: 868 MHz

ź Moc nadajnika: 10 mW

ź Zasięg w terenie otwartym: 300 m

ź Zasięg w budynku: ok. 30 m (zasięg jest zależny 

od typu konstrukcji budynku)

ź Dopuszczalny zakres napięcia zasilającego:

2,2 – 3,6 V

ź Zasilanie typowe: 3,0 V

ź Pobór prądu w stanie czuwania w zależności 

od konfiguracji sygnału wejścia:

0,4 μA - dla impulsowego sygnału wejścia 

3,5 μA - dla ustalonego sygnału wejścia 

ź Pobór prądu nadawania: 30mA (4ms)

ź Potwierdzenie stanu wejść

-  Podczas każdej zmiany;

- Co 5 minut

ź Dopuszczalna wilgotność: 

90% bez kondensacji

ź Temperatura pracy: -20°C do +60°C
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