TPOne-B
Elektronisks programmējams istabas termostats
Danfoss Apkure

Uzstādīšanas instrukcija

TPOne ir inteliģenta programmējama apkures kontrole,
vienkārša lietošanā. TPOne ietver funkcijas, kas
paredzētas enerģijas taupīšanai. Šajā rokasgrāmatā
meklējiet lapu simbolu, lai uzzinātu iestatījumus, kas
var tieši ietekmēt ietaupīto enerģiju.

Danfoss neuzņemas atbildību par iespējamām kļūdām katalogos, brošūrās un citos drukātajos
materiālos. Visas preču zīmes šajā materiālā ir attiecīgo uzņēmumu īpašums. Danfoss un
Danfoss logotips ir Danfoss A / S preču zīmes. Visas tiesības aizsargātas.
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TPOne-B

Uzstādīšanas Instrukcija
Parametri

TPOne-B

Darba spriegums

2.5 - 3VDC (2x AA baterijas)

Izejas relejs

Bez sprieguma

Temperatūras diapazona iestatīšana

5-35°C

Darba temperatūras diapazons

0-45°C

Slēdža vērtējums

3A (1) at 230V

Slēdža tips

1 x SPDT Type 1B

Akumulatora kalpošanas laiks

Min. 2 gadi

IP vērtējums

IP20

On/off kontrole

Jā
Jā

Hr ono-proporcionālā kontrole
Darbības režīms

Apkure

Konstrukcija

EN 60730-2-9

Kontrolēt piesārņojuma situāciju

Līmenis 2

Nominālais impulsa spriegums

2.5kV

Lodes spiediena pārbaude
Izmēri (mm)

75°C
H67 x W154 x D30

Programmatūras klasifikācija

A

ErP Class
Ražojumi, kas attēloti šajā dokumentā, ir klasificēti saskaņā ar Direktīvas
par energopatēriņa produktu (ErP) sistēmas paketes speciālo zīmi un
ErP sistēmas datu etiķeti. ErP marķēšanas pienākums ir piemērojams no
2015. gada 26. septembra.
ERP Klase Produkta funkcija un ErP apraksts

IV

ErP
Class 4
Product

TPI istabas termostats izmantošanai ar
ieslēgšanas / izslēgšanas sildītājiem
Elektronisks istabas termostats, kas kontrolē
termostata cikla ātrumu un sildītāja cikla
iesl. / izsl. attiecību proporcionāli istabas
temperatūrai. TPI kontroles stratēģija
samazina vidējo ūdens temperatūru, uzlabo
istabas temperatūras kontroles precizitāti
un palielina sistēmas efektivitāti.

Danfoss Heating

Papildu
efektivitātes
pieaugums
2%
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Montāža
Termostata vai tālvadības telpas sensora novietošana:

Lūdzu, ņemiet vērā: šo izstrādājumu drīkst uzstādīt
tikai kvalificēts elektriķis vai kompetents apkures
uzstādītājs, un tam jāatbilst vietējiem
elektroinstalācijas noteikumiem.

OK
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Elektroinstalācija

COM NC NO
COM OFF

S1 S2

ON
Iznestais
Sensors

* Karstais ūdens, iespējama tikai ierobežota izvade

P
O
Iznestā sensora ieejas
S1 S2

Tālvadības telpa vai
ierobežojuma sensors

S1 S2

Logu slēdža kontakts

PIEZĪME:
Tālvadības sensoram jābūt vadāmam tikai ar 1 mm 2 serdes
dubultā izolētu kabeli. Kabeļa garums nedrīkst pārsniegt 10 metrus.
Sensora kabeli NAV jāvada paralēli tīkla kabelim.
Danfoss Heating
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Lietotāja saskarne

Komforta režīmi

Displejs

Vadība

Komforta režīmi

Apkure ir padarīta vienkārša: TPOne komforta režīmi vienkāršo
apkures plānošanas kārtību katru dienu. Jūs definējat savus
komforta režīmus lietotāja grafikā un manuāli mainiet, kad
nepieciešams, ļaujot pielāgot savu grafiku dzīves veidam.
Mājas, prombūtnes un miega režīmi ir saistīti ar jūsu noteikto
komforta temperatūru. Grafiks seko jūsu iestatītajai ikdienas
kārtībai vai arī jūs vienkārši izvēlaties nepieciešamo komforta
režīmu, un TPOne atsauks jūsu definētos iestatījumus.
TPOne gaidīšanas režīms ļauj izslēgt apkuri, kad tas nav
nepieciešams, lai gan termostats turpina kontrolēt telpas
temperatūru un ieslēdz apkuri, ja pastāv sala risks.
Piezīme:
TPOne ir izstrādāts ar skārienjutīgām lietotāja saskarnes pogām.
Lai izvairītos no nejaušām iestatījumu maiņām, pogas paliek
dīkstāves laikā, kad 1 sekundes laikā ir jāveic pirmās pogas
nospiešana, tāpēc TPOne tiks aktivizēts iestatījuma stāvoklī. Aktīvs
TPOne nekavējoties reaģēs uz jebkuru derīgu taustiņa nospiešanu.
Ja 30 sekundes netiek nospiests neviens taustiņš, pogas atgriezīsies
dīkstāves stāvoklī.
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Komforta režīmi
Home režīms Mājas režīms ar komforta
temperatūru parasti tad, kad kāds ir mājās dienas
laikā. Sākuma režīmam nepieciešamās
temperatūras var izvēlēties iestatījumā
Temperatūra (skatīt Lietotāja izvēlne >
Temperatūra.)
> Var izvēlēties atsevišķu mājas AM un mājas
Home PM temperatūru, un tās tiek automātiski
iestatītas atbilstoši diennakts laikam. Piezīme: Ja
mājas režīmā tiek atkārtoti nospiests mājas
taustiņš, tiek izvēlēts 1, 2 vai 3 stundu apkures
pastiprinājums un pašreizējais mājas periods tiek
pagarināts par izvēlēto laika periodu. Izvēlētais
apkures periods tiek parādīts displejā zem mājas
ikonas.

Away

Away režīms parasti izvēlas temperatūru, kad
mājās dienas laikā neviena nav. Režīmā Away
nepieciešamo temperatūru var izvēlēties
iestatījumā Temperatūra (skat. Lietotāja izvēlne>
Temperatūra).

Asleep režīms izvēlas nakts komforta
temperatūru, kas tiek iestatīta starp dienas
pēdējā mājas perioda beigām un nākamās dienas
Asleep pirmā mājas perioda sākumu. Miega režīmam
nepieciešamo temperatūru var izvēlēties
iestatījumā Temperatūra (skatīt Lietotāja izvēlne>
Temperatūra).
Standby režīms TPOne var iestatīt gaidīšanas
režīmā. Gaidīšanas režīmā TPOne nekontrolēs
apkures sistēmu, izņemot, lai aizsargātu pret salu
(informāciju par aizsardzību pret salu sk. Lietotāja
izvēlne> Instalētāja iestatījumi> Frost Protect).
Gaidīšanas režīmu var atcelt, vēlreiz nospiežot
Standby Gaidīšanas režīma pogu vai izvēloties citu komforta
režīmu.
Piezīme: gaidīšanas režīmā ieslēdz tikai apkures
vadību, karstā ūdens režīmu, tas neietekmē.
Lai izslēgtu karstā ūdens vadību, skatiet izvēlni
Lietotājs> Karstais ūdens> Režīms

Danfoss Heating
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Izvēlne
Menu

OK



OK
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Spied Menu lai piekļūtu intuitīvajai teksta
izvēlnei. Vispirms tiks parādīta lietotāja
funkcijas izvēlne. Papildu iestatījumus var
atrast opcijā Lietotāja iestatīšana, bet papildu
iestatījumus var atrast opcijā Instalēšanas
iestatījumi.

Spied OK izvēlnes opcijas izvēlei vai
Select / iestatījumu apstiprināšanai. OK tiks parādīts
Confirm displejā, kad to varēs izmantot vai tas būs
nepieciešams.

Menu
Back

Spied  lai izietu no izvēl nes. Spiežot
atrodoties iestatījumā iestatījumu izmaiņas
netieks pieņemtas. Spied  arī lai izietu
izvelnes logā.  tiks parādīts displejā, kad to
varēs izmantot.

Navigācijas poga tiek izmantota, lai
pārvietotos TPOne izvēlnēs un mainītu
Naviga- iestatījumu vērtības. Pogas augšup un lejup
tion tiek izmantotas arī, lai manuāli mainītu
nepieciešamo temperatūru. Kad šīs pogas var
izmantot, displejā parādīsies navigācijas
bultiņas.

TPOne-B

Ekrāns
16:35 Mon

Info & Iestatījumi

Button
Lock

21.5°

Statusa Ikonas

Datums &
Brīdinājumi

Norāda ka Button Lock ir aktivizēts, lai
izvairītos no nejaušām iestatījumu izmaiņām.
Lai aktivizētu pogas - kamēr pogu bloķēšana ir
aktīva, 5 sekundes spiediet pogu OK. Button
Lock -iestatījums ir atrodams izvēlnē -Installer.

Akumulatora izlādes ikona norāda kad
jānomaina TPOne batarejas. Lai izvairītos no
Battery
apkures zuduma vai termostata sabojāšanas,
Low
nomainiet baterijas, kad tiek parādīta šī ikona.

Heat
Calling

Kad pašreizējā istabas temperatūra ir zemāka
par nepieciešamo istabas temperatūru, TPOne
izsauks apkuri no pievienotā siltuma avota. Uz
to norāda ikona Heat Calling.

Piezīme:
TPOne uzrauga vairākus apstākļus un nepieciešamības
gadījumā sniega brīdinājumus vai informācijas ziņojumus.
Sīkāka informācija par tiem atrodama 24. – 26. lpp.

Danfoss Heating
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Uzstādīšanas palīgs
Iestatīšanas vednis darbosies, kad TPOne pirmo reizi tiek pielietota
barošana. Pēc iestatīšanas var veikt papildu izmaiņas lietotāju un
instalētāju iestatījumu izvēlnēs.

Language

OK

English

OK


OK



Set Date

OK

OK

OK





04 - 02 - 2016 

OK

Set Time
OK

OK

OK





24hr - 10 : 45 

OK

10:45 Thurs

GATAVS
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21.5o

TPOne-B

Temperatūras iestatīšana
Veiciet šo darbību, lai iestatītu nepieciešamās komforta režīma
temperatūras. Izmaiņas var veikt katrā režīmā, kad visas izmaiņas
ir veiktas, nospiediet OK un apstiprināšanas ekrānā parādīsies
jaunie iestatījumi.
Skat. 22.lpp. temperatūras pēc noklusējuma

10:45 Thurs

21.5o
User Menu

OK

OK



OK



OK

Temperatures

21.0o
OK


Temperatures



OK

OK



AM


 21.0o


OK

Home AM - 21.0oC
Home PM - 22.0oC
Away - 16.0oC
Asleep - 12.5oC

OK


User Menu

OK

Danfoss Heating






Temperatures


OK
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Iestatīšanas grafiks
Izpildiet šo procesu, lai iestatītu apkures grafiku. Dienas var
iestatīt individuāli vai grupēt, kā arī izvēlēties nedēļas un nedēļas
nogales iestatījumus. Pēc tam visu dienu kombinācijās var
izvēlēties vienu, divus vai trīs mājas periodus. TPOne automātiski
aizpildīs nepilnības ar prombūtnes un miega periodiem atkarībā
no diennakts laika.
Skat. 22.lpp. iestatīšanas grafiks pēc noklusējuma

10:45 Thurs

21.5o
User Menu


Schedule


OK

OK



OK

Schedule

OK

OK


Heating




OK

Schedule - Heating

OK

OK




Select Days


OK

Schedule - Heating

Mon OK
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OK

Thurs OK

Mon

Tues

Weds

Fri

Sat

Sun







Thurs



OK

TPOne-B

Iestatīšanas grafiks (turpinājums)
Schedule - Heating

OK

OK

Mon

Tues

Weds

Fri

Sat

Sun







Thurs



OK

Select Home Periods



OK

OK



3

OK



Home Period - 1

OK

OK

From
06.00

OK

To
08.30
OK


Home Period - 2

OK

OK

From
12.30

OK



To
13.30
OK

Home Period - 3

OK

OK

OK

OK

From
17.30

To
22.30
OK



Sechedule - Heating
Your heating schedule
has been saved

3s

User Menu
OK

Danfoss Heating






Schedule

OK

13

Lietotāj a izvēl ne/Menu
Click & Save Click & Save ir ērta piekļuves saglabāšanas funkcija.
Noklikšķinot Click & Save ON lietotāja iestatītā
komforta temperatūra samazināsies par 1°C.
Pārslēdzot Click & Save OFF atgriezīsies lietotāja
iestatītajā komforta temperatūrā.
Noklusējuma iestatījums: Izslēgts

Heating
Mode

Piezīme: Neatkarīgi testi ir pierādījuši, ka mājas
apkures temperatūras samazināšana par 1 ° C var
ietaupīt vidēji par 10% enerģijas.
Apkures režīms mainīs TPOne no termostata ar
pilnu lietotāja iestatītu apkures grafiku uz manuāli
iestatītu tikai temperatūras termostatu. Grafika
režīmā termostats sekos lietotāja iestatītajam
apkures grafikam. Manuālajā režīmā lietotāja
iestatītais grafiks netiks ņemts vērā, pēc tam
vajadzīgais komforta režīms tiek izvēlēts manuāli.
Noklusējuma iestatījums: plānots

Schedule

Lietotāja iestatīta apkures grafika opcija:
Heating - ikdienas apkures grafika iestatījumi.
Izvēlieties nedēļas dienu, nedēļas nogali vai
neatkarīgas dienas iespējas un 1,2 vai 3 periodus
dienā.Iespēja atjaunot ikdienas apkures grafiku
rūpnīcas noklusējuma iestatījumos.
Summary - iestatītā ikdienas apkures vai karstā
ūdens grafika pārskats
Default settings: vēlāk šajā rokasgrāmatā skatiet
noklusējuma apkures laikus
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Lietotaja izvēlne/Menu (turpinājums)
Temperatūras Lietotāja iestatītā komforta temperatūra
(sildīšana), individuālā komforta temperatūra
mājās AM, Mājas PM, Away un Miega laikā.Mājas
AM un Mājas temperatūras tiks iestatītas mājas
periodos, kas izvēlēti lietotāja iestatītajā apkures
grafikā; skatiet izvēlni Lietotājs> Grafiks Dienas
laikā starp mājas periodiem tiks iestatīta
prombūtnes temperatūra. Miega temperatūra
tiks iestatīta naktī starp mājas periodiem.
Noklusējuma iestatījumi:
Home AM - 20°C
Home PM - 20°C
Away - 15°C
Asleep - 15°C
Holiday

Danfoss Heating

Brīvdienu funkcija ļauj iepriekš noteikt brīvdienu
datumus. TPOne samazinās sildīšanu līdz jūsu
izvēlētajai brīvdienu temperatūrai pirmajā dienā,
kas iestatīta enerģijas taupīšanai, un atgriešanās
datumā atgriezīsies iestatītajā grafikā un režīma
temperatūrā, lai nodrošinātu, ka mājās ir patīkami
atgriezties.
Ievadiet brīvdienu sākuma un beigu datumu un
nepieciešamo enerģijas taupīšanas temperatūru
mājās.
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Lietotāja iestatījumi
Set Date

Set Time

Button Click

Backlight

Iespēja iestatīt pašreizējo datumu.
Piezīme: ja baterijas ir izņemtas vai tās ir
izlādējušās vairāk nekā 2 minūtes, startēšanas
vednis prasīs datuma atiestatīšanu.
Iespēja iestatīt pašreizējo laiku un 12 vai 24 stundu
pulksteņa iestatījumu.
Piezīme: ja baterijas ir izņemtas vai tās ir
izlādējušās vairāk nekā 2 minūtes, startēšanas
vednis prasīs laika atiestatīšanu.
Click pogas ir dzirdama atgriezeniskās saites
funkcija, lai apstiprinātu pogas nospiešanu.
Pogas klikšķi var Ieslēgt vai izslēgt
Noklusējuma iestatījums: Ieslēgts
Nospiežot TPOne pogas, displeja fona
apgaismojums iedegsies, lai atvieglotu apskati. Ja
fona apgaismojums nav nepieciešams, šo funkciju
var izslēgt. Fona apgaismojuma izslēgšana
palielinās akumulatora darbības laiku.

Noklusējuma iestatījums: ieslēgts
Temperature Izvēlieties starp Celsija ° C vai Fārenheita ° F
Scale
Noklusējuma iestatījums: ° C
Language
Izvēlieties izvēlnes valodu
Noklusējuma iestatījums: Angļu
Piezīme: ja nepieciešama mainīt valodu nospiediet
un 5 sekundes turiet nospiestu taustiņu OK, lai
dotu iespēju mainīt valodu.
User Reset

User Reset - atgriezīs lietotāja iestatījumus tikai
ar TPOne rūpnīcas noklusējumos.
Piezīme: User Reset neatiestatīs iestatījumus
lietotāja izvēlnē vai datumu un laiku.

Informācija

16

Informācija par produkta veidu,
programmatūras līmeni un katla apkalpošanas
intervāla datumu, ja tas ir iestatīts.

TPOne-B

Uzstādītāja iestatījumi
Control Type

Ļauj termostatu iestatīt darbam ieslēgšanas /
izslēgšanas režīmā vai hronoloģiski
proporcionālā 3, 6 vai 12 cikla ātrumā.
Noklusējums: Chrono 6
Piezīme: kondensācijas katla vadības testos ir
parādīts, ka katla efektivitāte ir ievērojami
uzlabojusies, ja to kontrolē ar hronoproporcionālā tipa regulatoru.

Start-up
Method

Šī funkcija ļauj termostatam iedarbināt apkures
sistēmu trīs dažādos veidos.
Normal - apkure tiek paaugstināta vai
pazemināta ieprogrammētajā laikā.
Delayed start (vai ekonomiskais iestatījums) Iestatiet perioda sākuma laikus parastajā veidā,
ņemot vērā laiku, kas nepieciešams, lai ēka
uzkarsētu vidēji dienā. Termostats uzrauga
ieslēgšanās laiku, faktisko temperatūru un vēlamo
temperatūru un aizkavē sildīšanas sākšanu, ja
faktiskā temperatūra ir tuvu ieprogrammētajai
temperatūrai. TPOne aizkavētais starts ir
dinamisks un automātiski pielāgojas mājas
apkures īpašībām, vienlaikus maksimāli palielinot
enerģijas ietaupījumu.
Optimised Start (or Komforta iestatījums) Tas ļauj jums ieprogrammēt laiku, kurā vēlaties
sasniegt vajadzīgo temperatūru. Pēc tam
termostats aprēķina, cik drīz pirms vajadzīgā laika
tiek ieslēgta apkure. TPOne optimizētais sākums
ir dinamisks un automātiski pielāgojas mājas
apkures īpašībām, lai vajadzīgajā laikā sasniegtu
nepieciešamo temperatūru.

Temperature N
T oklusējums: termostata iestatīšanas diapazona
Limits
iespēja, augšējo un apakšējo temperatūru.
Noklusējums:
Minimum 5°C,
Maximum 35°C

Danfoss Heating
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Uzstādītāja iestatījumi ( turpinājums)
Frost Protect Aizsardzība pret apkures sistēmas bojājumiem, ko
rada ārkārtīgi zemas temperatūras, TPOne
aizsarga pret aizsalšanu. Šis ir minimālais
temperatūras līmenis, un to izmanto arī tad, kad
TPOne tiek novietots gaidīšanas režīmā.
Noklusējums: 5°C
Temperature Tas nosaka lietotājam pieejamo manuālās temperatūras
Override
pārsniegšanas pakāpi, bez ierobežojuma. Ierobežojums
+/-2°C vai bez pārsniegšanas.
Noklusējums: Bez limita
Daylight
Saving

Izvēlieties ieslēgt vai izslēgt automātiskās
vasaras laika izmaiņas.
Noklusējums: Ieslēgts

Button Lock

Pogas bloķēšanu var iestatīt, lai izvairītos no
nejaušām iestatījumu izmaiņām. Lai aktivizētu
pogas, kamēr pogu bloķēšana ir aktīva, lietotājam
5 sekundes jānospiež poga Labi.
Noklusējums: Izslēgts

Display Idle
Mode

Kad TPOne atrodas gaidīšanas režīmā, displeju var
izslēgt. Displejs iedegsies, nospiežot jebkuru pogu.
Noklusējums: Ieslēgts
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Uzstādītāja iestatījumi (turpinājums)
External
Sensor

TPOne ietver izvēles ārējā sensora ieeju. Ja ir uzstādīts,
izvēlieties ārējā sensora veidu:
None - Nav uzstādīts ārējais sensors
Room Sensor - Ir uzstādīts tālvadības telpas sensors.
Tam būs prioritāte salīdzinājumā ar TPOne iekšējo.
Danfoss daļa TS2A - tiek pārdota atsevišķi
Window Sensor - Ja ir uzstādīts loga sensors, TPOne
pāries gaidīšanas režīmā, kamēr logs ir atvērts. Loga
atvēršanas funkcija tiek aktivizēta 60 sekundes pēc
tam, kad ievade ir atvērta. Loga atvēršanas funkcija
tiek deaktivizēta 30 sekundes pēc tam, kad ievade ir
slēgta.
Floor Limit Sensor - Tas ļauj iestatīt termostata
ierobežojuma sensoru, parasti to izmanto grīdas
apsildei. Ja temperatūra, ko uztver robežas sensors,
pārsniedz robežas iestatījumu, izeja tiks izslēgta, līdz
temperatūra būs pazeminājusies par 2 ° C. Displejā
parādīsies brīdinājums par grīdas temperatūras
pārsniegšanu. Telpas temperatūru kontrolēs TPOne
iekšējais sensors.
Temperatūru, kas iestatīta robežpunktu sensoram,
nosaka pēc grīdas veida.
Ieteicamie ierobežojumi ir:
Flīzes uz skaidu plātnes un koka grīdām 27°C Paklājs
vai vinils uz skaidu plātnes 35°C
Flīzes uz betona grīdas 40°C
Betons, klājums utt. 45°C
Danfoss daļa TS3 - tiek pārdota atsevišķi.
Lockout - Ja ir uzstādīts atslēgas bloķēšanas slēdzis,
TPOne var piespiest gaidīšanas režīmā no attāluma.
Aktivizētajā laikā nevienu no pogām nevar izmantot,
un TPOne izsauks siltumu tikai tad, ja istabas
temperatūra nokritīsies zem noteiktā aizsardzības
līmeņa pret salu. Bloķēšanas funkcija tiek aktivizēta 60
sekundes pēc tam, kad ievade ir atvērta. Funkcija tiek
deaktivizēta 30 sekundes pēc tam, kad ievade ir
slēgta.

Danfoss Heating
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Uzstādītāja iestatījumi ( turpinājums)
Service
Interval

TPOne ir iekļauts apkopes intervāla taimeris, kurā
var iestatīt katla apkopes termiņu. Apkopes
intervāla taimeris ir aizsargāts ar piekļuves kodu,
un to var iestatīt tikai kvalificēts apkures
uzstādīšanas inženieris. Uzstādītājs var iestatīt
pakalpojuma izpildes datumu un izvēlēties vienu
no četriem pakalpojumu izpildes ierobežojuma
režīmiem:
1 - Tikai brīdinājums - tikai vizuāli un skaņas
brīdinājumi, nesamazinot karstumu.
2 - Siltums 45 min./st. - vizuāli un dzirdami
brīdinājumi, samazinot siltumu līdz 45 min./st.
3 - siltums 30 min./st. - vizuāli un dzirdami
brīdinājumi, samazinot siltumu līdz 30 min./st.
4 - Siltums 15 min./st. - vizuāli un dzirdami
brīdinājumi, samazinot siltumu līdz 15 min./st.
5 - Bez sildīšanas - vizuāli un skaņas brīdinājumi
bez sildīšanas.
Pēc iestatīšanas servisa intervāla taimeri var
atiestatīt vai deaktivizēt tikai uzstādītājs, kuram ir
pareizais piekļuves kods. Papildu informāciju par
servisa intervālu var atrast vēlāk šajā rokasgrāmatā

Piezīme: Ja TPOne ir uzstādīts kombinētam
apkures katlam, funkcija darbojas tikai kopā ar
apkures pieprasījumu, karstā ūdens ražošana
netiek ietekmēta.
Izvēlieties šo funkciju, lai demonstrētu skaņas un
Service
vizuālo brīdinājumu, kas paziņos, kad būs jāveic
Demo
apkope.
Installer Lock TPOne ļauj uzstādītājam bloķēt visus uzstādītāja
iestatījumus, izmantojot piekļuves kodu. Instalācijas
uzstādītājs var izvēlēties un iestatīt trīs ciparu
piekļuves kodu, un pēc uzstādīšanas tas būs jāveic,
lai veiktu izmaiņas uzstādītāja iestatījumos.
Izvēlieties opciju, lai atiestatītu visus uzstādītāja
Installer
iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma
Reset
iestatījumiem.
Piezīme: apkopes intervāls netiks atiestatīts, un to
var atiestatīt vai deaktivizēt tikai ievadot apkopes
intervāla iestatīšanu.
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Apkopes intervāls
Ja īpašums pieder saimniekam, viņš gāzes drošības apsvērumu dēļ ir
uzdevis uzstādītājam iestatīt apkopes intervāla taimeri. Šī funkcija
galvenokārt ir paredzēta īrētā īpašuma sektoram, kur saimniekam
saskaņā ar gāzes drošības noteikumiem * ir juridiska atbildība
nodrošināt katla apkopi katru gadu.
- Ja tas ir iestatīts, 28 dienas pirms pakalpojuma izpildes datuma,
skaņas signāls sāksies katru dienu pusdienlaikā, tiks parādīta arī
pakalpojuma ikona. Skaņas signāls ilgs 10 sekundes un tiks atkārtots
katru stundu, līdz tiek nospiesta poga, lai to atceltu. Ja signāls tiek
atcelts, signāls tiek atsākts nākamajā dienā pusdienlaikā.
- Ja apkures katls netiek apkalpots pirms noteiktā datuma, skaņas
signāls sāksies katru dienu pusdienlaikā, un arī apkopes ikonatikt
parādīts. Skaņas brīdinājums ilgs 1 minūti un tiks atkārtots katru
stundu, līdz tiek nospiesta poga, lai to atceltu. Ja signāls tiek atcelts,
signāls tiek atsākts nākamajā dienā pusdienlaikā.
- Turklāt tiks atspējoti visi ignorējumi un programmēšanas pogas,
un apkure un karstais ūdens katru stundu var darboties ierobežotu
laiku.
- Katla apkalpošanas laikā uzstādītājs var atcelt vai atiestatīt
apkopes intervāla taimeri.
- Šī ir gāzes drošības funkcija, kurai var piekļūt tikai kvalificēts
apkures iekārtu inženieris.
* Gāzes drošības noteikumi var atšķirties atkarībā no reģiona
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Noklusējuma tabulas
GRAFIKI PĒC NOKLUSĒJUMA

1

2

3

06:30 - 08:30
(Nedēļas nogale)
07:30 - 09:30)

06:30 - 08:30
(Nedēļas nogale)
07:30 - 09:30)

06:30 - 22:30
(Nedēļas nogale)
07:30 - 22:30)

11:30 - 13:30

16:30 - 22:30
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16:30 - 22:30
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Noklusējuma tabulas (turpinājums)
TEMPERTŪRAS PĒC NOKLUSĒJUMA

20°C
AM
20°C
PM
15°C

15°C
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Informācija
TPOne parādīs informāciju, kas saistīta ar pašreizējo darbību, šie
ziņojumi tiks parādīti displeja augšpusē.Informācijas ziņojumi tiks
parādīti, kamēr darbība ir aktīva, un automātiski tiks atiestatīti, kad
darbība būs pabeigta
Tas tiks parādīts tur, kur ir uzstādīts loga
atvēršanas slēdzis un logs ir atvērts.
skatīt 19. lpp
Product Lock Tas tiks parādīts, ja ir uzstādīts izstrādājuma
bloķēšanas slēdzis un slēdzis ir aktivizēts.
skatīt 19. lpp
Ja TPOne startēšanas metode ir iestatīta uz
Optimised
Optimized Start, šis ziņojums tiks parādīts, kamēr
Start
šī funkcija ir aktīva.
skatīt 18. lpp
Ja TPOne startēšanas metode ir iestatīta uz
Delayed
Delayed Start, šis paziņojums tiks parādīts, kamēr
Start
šī funkcija ir aktīva.
skatīt 18. lpp
Window
Open
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Brīdinājumi
TPOne uzrauga vairākus apstākļus un nepieciešamības gadījumā
sniegs brīdinājumus, šie ziņojumi tiks parādīti displeja augšpusē. Ja
nosacījums, kas ir izveidojis brīdinājumu, ir ticis labots, ziņojumu var
atcelt, izvēloties Notīrīt brīdinājumusizvēlnē TPOne. Ja ir noticis
vairāk nekā viens brīdinājums, displejā tiek parādīts pēdējais. Visus
brīdinājumus var apskatīt un notīrīt izvēlnē Notīrīt brīdinājumus.

Frost Risk

Tas tiks parādīts, ja TPOne uzrauga temperatūru
zem 5oC. TPOne pieprasīs siltumu, ja tas notiks,
bet, ja siltuma avots ir kļūdains, joprojām var
rasties sala bojājumu risks. Ir jāpārbauda apkures
sistēma, lai pārliecinātos, ka tā darbojas pareizi

Ja iestatītā režīma temperatūra netiek sasniegta
pēc 2 stundām TPOne brīdinās par zemu
temperatūru. Ir jāpārbauda apkures sistēma, lai
pārliecinātos, ka tā darbojas pareizi
Service Due Ja ir iestatīts TPOne servisa intervāla taimeris, šis
brīdinājums tiks parādīts, kad būs beidzies taimera
laiks. Lai organizētu apkures katla drošības
uzturēšanu, sazinieties ar īpašuma īpašnieku vai
saimnieku. skatīt 21. lpp
Kur ir iestatīts TPOne servisa intervāla taimeris, šis
Heat
brīdinājums parādīsies pēc tam, kad būs beidzies
Reduced
taimera derīguma termiņš, un norādīs, ka apkure ir
samazināta jūsu drošībai, kamēr nav pabeigta
apkures katla apkalpošana. Lai organizētu apkures
katla drošības uzturēšanu, sazinieties ar īpašuma
īpašnieku vai saimnieku. skatīt 21. lpp
Ja ir uzstādīts grīdas temperatūras sensors, ja
High Floor
Temperature grīdas temperatūra pārsniedz noteikto robežu, tiks
parādīts šis brīdinājums. Ja grīdas temperatūra ir
pazeminājusies līdz drošam līmenim, TPOne
turpina kontrolēt apkuri, bet pārkaršanas iemesls
joprojām var būt. Jāpārbauda grīdas apsildes
sistēma, lai nodrošinātu atkārtotu pārkaršanu.
Low Heat

Danfoss Heating
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Brīdinājumi (turpinājums)
Sensor Fail

External
Sensor Fail

Floor
Sensor Fail
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Ja TPOne iebūvētais temperatūras sensors mēra
ārpus tā darbības parametriem, iespējams, ka tas
nav izdevies. Ja šo brīdinājumu nevar atiestatīt,
sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Ja ir uzstādīts ārējs temperatūras sensors un TPOne
mēra ārpus tā darbības parametriem, tas var
norādīt uz ārējā sensora vai savienojošā kabeļa
problēmu. Ja šo brīdinājumu nevar atiestatīt,
sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Ja ir uzstādīts grīdas temperatūras sensors un
TPOne mēra ārpus tā darbības parametriem, tas
var norādīt uz grīdas sensora vai savienojuma
kabeļa problēmu. Ja šo brīdinājumu nevar
atiestatīt, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
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