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 Интелигентният електронен термостат HD-T500 е предназначен за управление на електрически 
отоплителни уреди, разположени в сухи и влажни помещения (напр. баня). В сухи помещения 
термостатът се поставя вътре в помещението. В мокри помещения (напр. баня) термостатът се 
поставя извън помещението, а двата външни температурни сензора - за пода и за въздуха (по 
избор) - се поставят вътре в мокрото помещение (напр. банята), което гарантира безопасното 
използване на термостата. Термостатът позволява комфортно регулиране на температурата на 
въздуха в помещението и температурата на пода чрез седмична програма (5+1+1) или ръчно. И 
двете температури могат да бъдат да се поставят заедно или независимо един от друг. 
Термостатът е оборудван с вграден сензор за температура на въздуха и два външни 
температурни сензора: NTC сензор за температура на пода и допълнителен външен NTC сензор 
за температура на въздуха. Термостатът HD-T500 с функция Wi-Fi допълнително ви позволява да 
управлявате отоплението си от всяка точка на света с помощта на приложение на вашия телефон 
или таблет. 

1. Параметри：  
Напрежение： 230 VAC，50/60 Hz Максимално натоварване： Imax 16 A 

Консумация на енергия：<1 W Контрол на температурата на пода：5 ~ 60°C  

Калибриране на температурата:-9°C~+9°C Регулируем температурен диапазон 5°C~35°C  

Хистеза： 0.5~5°C Температура на околната среда：-5-50°C 

Сензор： NTC Степен на защита IP： IP20 

 
2. Дисплей:  

 
 
 

Ochrona przed zamarzaniem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Функции：  
 Ръчен режим: управлявайте уреда ръчно. 

  Програмируем режим: уредът може да се управлява автоматично чрез задаване на времето и температурата (с шест 
различни времена и съответната температура), вж. по-долу: 

、  едновременен дисплей: За режим на ръчно управление натиснете "     "или"       ", устройството ще излезе от 

програмирания период на контрол на времето на тока и да влезе в ръчен режим на управление, който също 
автоматично ще се върне в режим на програмиране, когато настъпи следващият период.  

. Заключване: натиснете едновременно клавишите "      " и "     " за повече от 5 секунди, устройството ще бъде заключено 
и го натиснете за още 5 секунди, за да го отключите отново. 

Отопление: показва, че отоплението е включено. 

(Вижте подробности за настройките в раздела за разширени настройки), активирайте функцията за защита от 
замръзване. 

4. Функционални клавиша:  

: Захранване, кратко натискане за включване/изключване. 

: Режим, кратко натискане за ръчно управление и програмируем режим. 

: Часовник, Кратко натискане за настройка на времето: настройка на минутите→настройка на часа→настройка на 
седмицата. Натиснете " " а следващия параметър, трептенето показва активния параметър, натиснете "     " или "    ", 
за да промените настройката. След 10 секунди данните ще бъдат записани автоматично. 

: Нагоре, за да увеличите съответните параметри или да настроите режима на работа. 

: Надолу, за да намалите свързаните параметри или да настроите режима на работа. 

 

 

 

Седмична програма: : Когато дисплеят е включен, натиснете и задръжте "  " и "    " за 5 секунди, въведете 
седмичната програма, натиснете "    " или "    ", за да промените данните, след което натиснете“  “, за да 
преминете към следващата настройка с свързана последователност, както е показано по-долу: 

Време (Период 1) → Температура (Период 1) От понеделник до петък →.... →Време (Период 6) → Температура         
(Период 6) Неделя (вижте приложението по-долу, всеки предишен период на настройка на времето не трябва да  
надвишава следващия период на настройка на времето 

 

 

   Период 
 

Икона 
Ден от седмицата (пон. – пет.)          Събота                         Неделя 

Час Температура Час Температура         Час Температура 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 06:30 21°C 06:30 21°C 06:30 21°C 

 08:00 18°C 08:00 18°C 08:00 18°C 

 11:30 21°C 11:30 21°C 11:30 21°C 

 12:30 18°C 12:30 18°C 12:30 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. Разширени настройки:  
 Когато дисплеят е изключен, натиснете и задръжте едновременно " " и "    " за 5 секунди, за да влезете в режим на 
разширени настройки. Всички свързани имена и параметри ще се появят на екрана, след което натиснете"     " или  
"   " за промяна на параметъра, след което натиснете "  ", за да преминете към следващата настройка. Всички 
промени ще бъдат запазени след натискане натискане на "      ". 

Kод Описание на опциите 
Настройка по 
подразбиран

е 

Подробности 

1Adj 
Калибриране на сензора 

вътрешен - въздух (IN) -2 -9°C~+9°C 

 
 

2Sen 

 

 

Контрол на температурата - 
тип сензор 

 
 

In 

IN: Вътрешен сензор (контрол и ограничаване на температурата) 

OUT: Външен NTC сензор (контрол и ограничаване на 
температурата) 

AL1: Вътрешен сензор за температура на въздуха + сензор за 
температура на пода 

AL2: Сензор за температурата на външния въздух + сензор за 
температурата на пода сензор за температура на пода 

 

3Lit Ограничаване на 
максималната 
температура на пода 

 
30,0 

 

5~60°C (важи за външен подов температурен сензор NTC)  

 

4dif 
 

Обхват на 
включване/изключване - 
хистерезис 

 
1 

 

0,5~5°C 

5Ltp Режим против замръзване Off 
On: Функцията е активирана 

Off.: Функцията е изключена 
 

6Hit Максимална температура 
 

45 

 

35~95°C (се отнася до сензора за температурата на вътрешния въздух) 

 

7OEN Функция за откриване на 
отворен прозорец OWD 

 
Off 

On: Функцията е активирана 

Off: .: Функцията е изключена 

8Otl Време за откриване на 
OWD 

15 Обхват: 2 ~ 30 мин. 

 
9Otp 

Откриване на спад на 
температурата и 
изключване на отоплението 
(по време на откриване) OWD 

 
2 

 

Обхват: 2~4°C 

 
0Pdt 

Време на закъснение (Връщане 
към предишно работно 
състояние) OWD 

 
30 

 

Обхват:10 ~ 60мин. 

 
AFAC Възстановяване на 

фабрични настройки 

 
- 

когато се показва "-", задръжте "  " за 5 секунди, докато се 
покаже "- - -" , това означава връщане към фабричните 
настройки 
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6. Инсталация:  

         1. Отделете дисплея от монтажната плоча, като го плъзнете леко надолу и изключете щифта.  

         2. Свържете проводниците, както е показано на схемата по-долу, след което затегнете винта. 

         3. Монтирайте монтажната плоча в инсталационната кутия с помощта на отвертка. 

4. Свържете отново щифта към порта и монтирайте дисплея.

Монтаж на термостат: 

 
 

7. Схема на свързване:  

 
 
 

UWAGI: Przy ЗАБЕЛЕЖКИ: Когато термостатът и отоплителната система се пускат в експлоатация за първи път, 

внимателно проверете фабричните настройки на термостата. Регулирайте настройките на термостата в съответствие 

с извършваната отоплителна система. Ако се използва подово отопление, настройте температурния контрол на два 

сензора в режим AL1 или AL2 (Табл. 2 - Символ: 2сен). 

Максималната температура на пода не трябва да надвишава температурните граници, посочени от производителя 

на пода (табл. 2 - Символ: 3Lit). 

Монтаж на външен сензор за температура на въздуха (AIR)

 
 

1.  Конзола с капачка. 2.  Пробийте отвор в капака със 

свредло с диаметър ɸ 5 mm.. 

3. Вкарайте защитния 

тръбопровод в конзолата

 

 
 

4. Вкарайте външия 

температурен сензор за 

въздух в конзолата. 

5. Поставете сензора за 

температурата на въздуха в 

отвора в капака. 

6. Затворете капака. 

Мокро 
помещение: 

Сухо 
помещение: 

Термостат 

Кутия за скрит монтаж 

Сензор за температурата на външния въздух 
(AIR) 4 Сензор за температурата на външния 
под 

Външен сензор за температура на пода 5. 

Затопляне Декор фолио или нагревателна 

Термостатът трябва да се монтира от опитен 

електротехник с актуален лиценз SEP. Уверете се, 

че в термостата не влиза вода, кал или други 

замърсявания, тъй като това може да повреди 

устройството.. 
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* Информацията по-долу се отнася само за термостати с функция WiFi 

8.WiFi връзка и поддръжка на приложения  

TERMOSTAT HD-T500 I HD-T500 WI-FI  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
1 сканирайте QR кода по-горе или 
потърсете "Smart Life" или 

"Tuya Smart" в App Store. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

4. Въведете паролата за Wi-Fi 

мрежата и изберете "Next". 

Уверете се, че се свързвате с 2,4 

GHz мрежа.

 

2. Създайте акаунт, след което щракнете 
върху "+" в горния десен ъгъл, за да 
добавите устройство. 

 

       
 

 
5.  На термостата задръжте натиснати 

бутоните "  " и "     ", докато иконата 

 "     “ се появи на дисплея и започне да 

мига. След това поставете отметка на 

"Confirm fast flashing indicator" и 

щракнете върху "Next". 

 
 
 
 
 

5 / 6 

 
3. Изберете "Термостат" под 
"Малки домакински уреди". 

 

 

 

6. Изчакайте известно 

време термостатът да 

се свърже. След като се 

свържете, щракнете 

върху "Завършено".

7. С натискане на 

"Manual" (Ръчно) 

режимът на управление 

може да се промени от 

ръчен на програмируем. 

 

 

11.Тук можете да регулирате 
настройките на устройството 
според нуждите си. "Защита от 
замръзване" и"Сензор за отворен 
прозорец" може да се настройва 
само когато захранването на 

термостата е изключено  

8. Щракнете върху 

"Седмична програма", за 

да зададете периодите на 

отопление. 

 
 

 
 

12. Като кликнете върху 
иконата в горния десен 
ъгъл, можете да получите 
информация за 
устройството. 

9. Задайте температурата 

и началния час на 

периода. 

 
 
 

 

 

13.   Тук може да се 
промени името на 
единицата (напр. Стая на 
Мария, Всекидневна). 

 

 
 

10. Изберете иконата на 

зъбно колело за да влезете 

във допълнителни 

настройки 

 
 
 

 

14. Щракнете върху бутона за 

захранване, за да 
да включите/изключите 
устройството. 
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