
Radiatorių reguliavimo sistema ETKF 
 

 

 
 
ETKF, tai radiatoriams reguliuoti skirta elektroninė termostatinė reguliavimo sistema. Naudojant HERZ 
elektroninį termostatinį reguliatorių (prekės kodas 1825001) patalpų temperatūros valdymas tampa ypač 
paprastas, patogus, atitinka asmeninius poreikius ir leidžia taupyti. Toks patalpų temperatūros 
reguliavimas leidžia sutaupyti net iki 27 proc. šildymui skirtos energijos! 
 
Elektroninis reguliatorius programuojamas pasirenkamoms kiekvienos savaitės paros laiko atkarpoms, o 
integruota pavara atitinkamai reguliuoja šilumos srauto patekimą į radiatorių, taip patalpose visada 
užtikrinama pageidaujama temperatūra. 
 
Patogų reguliatoriaus valdymą užtikrina didelis šviečiantis ekranas. Elektroniniame termostatiniame 
reguliatoriuje integruotas imtuvas, reaguoja į sistemos komponentų – nuotolinio valdymo pulto, 
nuotolinių langų daviklių, patalpos termostatų arba USB siųstuvo – komandas.  
 

Elektroninis reguliatorius maitinamas dvejomis LR6 tipo 
baterijomis, kurios, priklausomai nuo naudojimo sąlygų, 
tarnauja iki dviejų metų. Baterijoms senkant ekrane rodomas 
apie tai įspėjantis simbolis. 
 
Pasirinkus pagrindinius nustatymus – datą ir laiką – reguliatorius 
tvirtinamas prie radiatoriaus vožtuvo ir paspaudus „OK“ 
mygtuką automatiškai prisiderina prie vožtuvo. 
 
Naudojant HERZ ETKF reguliatorių patalpos temperatūra 
kontroliuojama automatiškai, tačiau bet kuriuo metu ją galima 
valdyti rankiniu būdu paprasčiausiai pasukant reguliatoriaus 
ratuką ar paspaudžiant nuotolinio valdymo pulto mygtukus; 
naujai pasirinktas temperatūros nustatymas išliks aktyvus iki 
sekančio užprogramuoto temperatūros režimo pradžios.  
 
 

 



Veikimo  režimai 

 
Galima pasirinkti tris reguliatoriaus veikimo režimus: 
 

• automatinį – savaitės programa, automatinis temperatūros reguliavimas; 

• rankinį – pageidaujama temperatūra pasirenkama pasukant ratuką; 

• atostogų – fiksuota temperatūra nustatoma atostogų laikotarpiui. 
 
Nuotolinio valdymo sistemos komponentai 

 
Elektroninis reguliatorius gali būti naudojamas kartu su nuotolinio valdymo komponentais: nuotolinio 
valdymo pultu, nuotoliniu lango davikliu, patalpos termostatu ir (arba) USB siųstuvu.  
 
Nuotolinio valdymo pultas (prekės kodas 1825002)  

 
Tai nedidelis ir paprastai valdomas, delne telpantis pultelis. Juo ypač patogu valdyti 
patalpos temperatūrą. Vienu valdymo pultu reguliuoti galima neribotą kiekį vienoje 
patalpoje esančių reguliatorių (radiatorių). Integruotas temperatūros jutiklis leidžia 
matyti esamą patalpos temperatūrą. Nuotolinio valdymo pultu galima: 
 

• keisti patalpos temperatūros nustatymą +/- mygtukais; 

• vienu paspaudimu pasirinkti vėsesnės arba šiltesnės temperatūros 
režimus. 

 
Nuotolinio valdymo pulto maitinimas – dvi LR44 tipo baterijos. Baterijos tarnauja iki 
ketverių metų. Nuotolinio valdymo pultas nesudėtingai susiejamas su visais 
patalpoje sumontuotais reguliatoriais.  
 
Nuotolinis lango daviklis (prekės kodas 1825003) 

 
Kai norisi išvėdinti kambarį ir atidaromas langas, temperatūra patalpoje greitai krenta, 
todėl temperatūros reguliatoriai iš karto reaguoja ir atidaro radiatorių vožtuvus, tačiau 
siekiant to išvengti prie langų galima sumontuoti lango daviklius, kurie atidarius langus 
perduos reguliatoriams signalą, nurodantį ignoruoti staigų temperatūros kritimą. Tai 
leidžia sutaupyti šildymui skirtą energiją. 
 
Nuotolinį lago daviklį sudaro dvi dalys: elektroninė dalis ir magnetas. Abi dalys viena 
greta kitos tvirtinamos prie lango. Elektroninė dalis maitinama dvejomis LR03/AAA tipo 
baterijomis. Apie senkančias baterijas informuoja mirksinti LED lemputė.   
 
 

 

 



USB siųstuvas (prekės kodas 1825004) 

 
Atsisiuntus ir įdiegus reikiamą programėlę iš HERZ internetinės svetainės 
(www.herz.eu/download) pageidaujamą patalpų temperatūrą ir temperatūrų 
režimus galima patogiai parinkti kompiuteryje. Naudojantis USB siųstuvu tokias 
parinktis galima persiųsti elektroniniams termostatiniams reguliatoriams. Tai 
ypač pagreitina ir palengvina reguliatorių programavimą.  
 

 
Tam, kad elektroniniai reguliatoriai gautų parinkčių 
duomenis iš USB siųstuvo, būtina juos perjungti į 
duomenų perdavimo režimą. Siųstuvu perduodamus 
duomenis priima visi susieti prietaisai.  
 
 

 

 

 

 

Papildomos funkcijos užtikrinančios komfortą, ekonomiją ir sistemos ilgaamžiškumą 

 

• Apsauga nuo išreguliavimo – HERZ ETKF reguliatorius galima užblokuoti nuo netinkamo ar 
atsitiktinio reguliavimo (apsauga nuo vaikų). 

 

• Profilaktinis vožtuvo valymas nuo kalkių – HERZ ETKF reguliatoriai reguliariai vykdo 
profilaktinę radiatorių vožtuvų valymo nuo kalkių procedūrą, t. y. vožtuvas iki galo 
uždaromas ir atidaromas. 

 

• Vasaros režimas – įjungus vasaros režimą nuotolinio valdymo pulto ir nuotolinio lango 
daviklio signalai neperduodami, tačiau veikia apsauga nuo užkalkėjimo.  

 

• Atostogų režimas – įjungus atostogų režimą reguliatorius užtikrins minimalią pasirinktą 
temperatūrą. 

 

• Temperatūros korekcija – kadangi elektroninis termostatinis reguliatorius montuojamas prie 
radiatoriaus, jo matuojama temperatūra dažniausiai būna aukštesnė, nei kitose patalpos 
zonose, tačiau HERZ ETKF reguliatoriuose galima įvesti iki 3,5 °K temperatūros korekciją. 

 
 

 



 

Centrinis nuotolinis valdiklis (prekės kodas 1825005) 
 
Centrinis nuotolinis elektroninių reguliatorių valdymas užtikrina 
patogų belaidį patalpų temperatūros reguliavimą. Integruoti jutikliai 
matuoja vidaus temperatūrą ir drėgmės lygį patalpoje, ir atitinkamai 
sureguliuoja radiatorių veikimą, kad patalpoje būtų jūsų 
pageidaujama temperatūra. 
 
Laisvai pasirenkami dienos ir savaitės temperatūriniai režimai 
vartotojui suteikia galimybę pasirinkti iki septynių temperatūros 
kitimų per parą. Programavimą galima atlikti ir kompiuteriu. 
Apšviestame, ryškiame, dviejų eilučių ekrane rodoma faktinė ir 
nustatyta temperatūros bei santykinė patalpos drėgmė.  
 
Prietaiso maitinimas – dvi LR6 tipo baterijos. Baterijos tarnauja iki 

dviejų metų. Veikimo nuotolis patalpose gali labai skirtis nuo veikimo nuotolio lauke, tačiau siekia iki 30 
m. Veikimo dažnis – 868,3 Mhz.  
 
Centriniu nuotoliniu valdikliu vienu metu galima valdyti kelis HERZ ETKF reguliatorius.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


