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Danfoss katalog, broşür ve diğer basılı materyallerdeki olası hatalardan dolayı sorumluluk kabul 
etmez. Bu materyaldeki tüm ticari markalar ilgili şirketlerin mülkiyetindedir. Danfoss ve Danfoss 
logosu, Danfoss A/S firmasının ticari markalarıdır. Tüm hakları saklıdır.

TPOne, ısıtma sistemi kontrolünü kolaylaştıran  
akıllı, programlanabilir bir termostattır. TPOne,  
enerji tasarrufuna yönelik tasarlanan özellikler içerir.  
Enerji tasarrufunu doğrudan etkileyebilen ayarlara yönelik 
olan bu kılavuzdaki yaprak sembolüne dikkat edin.

Bu ürün, aşağıdaki AB Yönergelerine uygundur:
Elektromanyetik Uyumluluk
2014/30/EU
Düşük Gerilim
2014/35/EU
Tehlikeli Bileşenlerin bazılarına  
yönelik kullanım kısıtlaması
2011/65/EU
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Kurulum Talimatları

ErP Sınıfı

Bu belge kapsamında sunulan ürünler Enerjiyle İlgili Ürün (ErP) Yöner-
gesi Sistem Paketi fişi ve ErP sistem veri etiketi doğrultusunda sınıflandı-
rılmıştır ve bunları tamamlamaktadır. ErP Etiketleme yasal yükümlülüğü 
26 Eylül 2015’ten itibaren geçerlidir.

ERP Sınıfı Ürün Fonksiyonu ve ErP Açıklaması Ek verimli-
lik kazancı

IV
Açma/kapama çıkışlı ısıtıcılarla kullanım  
için TPI Oda Termostatı
Hem döngü oranını hem de ısıtıcının oda 
sıcaklığına oranla döngüdeki açma/kapama 
oranını kontrol eden elektronik oda termosta-
tı.  TPI kontrol stratejisi ortalama su sıcaklığını 
azaltır, oda sıcaklığı kontrolünün hassasiyetini 
ve sistem verimliliğini artırır.

2%

ErP
4Product

Class

Teknik Özellikler TPOne-M

Çalışma Gerilimi 2,5 - 3VDC (2x AA batarya)

Çıkış rölesi Gerilimsiz

Ayar sıcaklık aralığı 5-35°C

Çalışma sıcaklığı aralığı 0-45°C

Anahtarlama değeri 230Vac’de 3A (1)

Anahtar tipi 1 x SPDT Tip 1B

Pil ömrü Min. 2 yıl

IP sınıfı IP20

Açma/kapama kontrolü Evet

Krono Oransal Kontrol Evet

Çalışma modu Isıtma

Yapı TR 60730-2-9

Kontrol kirliliği durumu Derece 2

Nominal impuls gerilimi 2.5kV

Bilye basınç testi 75°C

Boyutlar (mm) Y67 x G154 x D30

Yazılım Sınıfı A
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OK

Montaj
Termostat veya Uzak Oda Sensörünü konumlandırma:

Lütfen Dikkat: Bu ürün yalnızca yetkili bir elektrikçi ya 
da yetkin bir ısıtma kurulumcusu tarafından kurulmalı 
ve elektrik tesisatı düzenlemelerinin geçerli sürümüne 
uygun olmalıdır.

1,5 m
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Harici sensör girişleri

S1 S2 S1 S2

Harici oda veya  
sınırlama sensörü

Kablolama

P

O

Pencere anahtarı kontağı

* Sadece evsel sıcak su, isteğe bağlı zamanlı çıkış

COM NC NO

COM ONOFF

S1 S2

Remote
Sensor

NOT: 
Harici sensor yalnızca 2x1.0 mm çift izolasyonlu kablo ile 
bağlanmalıdır. Kablo uzunluğu 10 metreyi aşmamalıdır. Sensör 
kablosu faz kablosu ile paralel çalışmamalıdır.
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Konfor modları

Kullanıcı Arabirimi

Ekran Navigasyon

Konfor Modları
Kolaylaştırılan ısıtma: TPOne Konfor Modları, günden güne ısıtma 
yönteminizi kolaylaştırır. Kullanıcı planındaki konfor modlarınızı 
tanımladıktan sonra bu modlar planınızı istediğiniz şekilde 
uyarlamanızı sağlayarak ihtiyacınız olduğunda manuel olarak 
geçersiz kılacaktır. 

Evde, Dışarıda ve Uykuda konfor modları, tanımlı konfor 
sıcaklıklarınıza bağlıdır. Plan, ayarladığınız günlük rutini veya 
seçtiğiniz gerekli konfor modunu uygular. TPOne, tanımladığınız 
ayarları hatırlayacaktır.

TPOne Bekleme Modu, termostatın oda sıcaklığını sürekli olarak 
izlemesine rağmen gerekmediğinde ısıtmayı kapatabilmenizi  
sağlar ve donma riski oluştuğunda ısıtmayı çalıştırır.

NOT: 
TPOne, dokunmaya duyarlı kullanıcı arayüz tuşlarıyla 
tasarlanmıştır.  Tuşa ilk basılışın 1 saniye süreyle yapıldığı sırada 
kazara yapılan ayar değişikliklerini engellemek için arayüz 
düğmeleri boş duruma ayarlanır. Bu, TPOne’ı etkin bir ayar 
durumuna getirecektir.  Etkinken, TPOne geçerli herhangi  
bir tuşa basıldığında derhal yanıt verecektir. 30 saniye boyunca 
herhangi bir tuşa basılmazsa, tuşlar boş duruma geri dönecektir.
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Konfor Modları

Evde

Evde Modu, genelde ev gün boyunca meşgul 
iken ev konforu sıcaklığını seçer. Evde modu 
için gerekli sıcaklık, Sıcaklık ayarında (bkz. 
Kullanıcı Menüsü > Sıcaklıklar) seçilebilir. 
Farklı birer Evde AM ve Evde PM sıcaklıkları 
seçilebilir ve bunlar otomatik olarak günün 
belli zamanına göre ayarlanır.

Not: Evde modundayken evde düğmesine 
tekrar basıldığında, 1,2 ve 3 saatlik ısıtma 
takviyesi seçilir ve mevcut evde dönemi 
seçili zaman dönemine göre uzatılır.  Seçilen 
takviye dönemi, ekrandaki Evde simgesi 
altında görüntülenir.

Dışarıda

Dışarıda Modu, genelde gün boyunca ev 
meşgul değil iken dışarıda konfor sıcaklığını 
seçer. Dışarıda modu gerekli sıcaklık, Sıcaklık 
ayarından (bkz. Kullanıcı Menüsü > Sıcaklıklar) 
seçilebilir.

Uykuda

Uykuda Modu, günün son evde dönemi ve 
sonraki günün ilk evde döneminin başlangıcı 
arasında ayarlanan gece konfor sıcaklığını 
seçer . Uykuda modu gerekli sıcaklık, Sıcaklık 
ayarından (bkz. Kullanıcı Menüsü > Sıcaklıklar) 
seçilebilir.

Bekleme

TPOne, Bekleme Moduna getirilebilir.  
TPOne, Beklemedeyken ısıtma sistemini 
donma tehlikesine karşı koruma işlevi  
(donma korumasına ilişkin bilgiler için bkz. 
Kullanıcı Menüsü > Kurulumcu Ayarları 
> Donma koruması) dışında kontrol 
etmeyecektir. Bekleme, Bekleme tuşuna 
tekrar basılarak veya başka bir konfor  
modu seçilerek iptal edilebilir.

Not: bekleme seçeneği, sadece beklemedeki 
ısıtma kontrolüne getirilir ve Sıcak Su bundan 
etkilenmeyecektir. Sıcak Su kontrolünü 
kapatmak için bkz. Kullanıcı Menüsü >  
Sıcak Su > Mod. 
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OK

Navigasyon

Menü

Sezgisel metin menüsüne erişmek için 
Menü’ye basın.  Önce, ortak Kullanıcı  
Menüsü özelliği görüntülenir.  Kullanıcı Ayarı 
seçeneği altında ek ayarlar bulunabilirken, 
diğer gelişmiş ayarlar Kurulumcu Ayarı 
seçeneği altında bulunabilir.

OK Seç / 
Onayla

Menü seçeneklerini seçmek veya ayarları 
onaylamak için OK tuşuna basın. OK tuşu, 
kullanılabildiğinde veya gerektiğinde ekranda 
görünecektir.


Menüye 

Geri 
Dön

Menü seçeneğinden çıkmak için  tuşuna 
basın.  Bir ayar esnasında  tuşuna basmak, 
o ayara dair değişikliğin kabul edilmemesiyle 
sonuçlanır.   tuşu, ayrıca menü sisteminden 
de çıkar.   tuşu, kullanıldığında ekranda 
görünecektir.

Navigas-
yon

TPOne menülerinde gezinmek  
veya ayar değerlerini değiştirmek için 
Navigasyon tuşları kullanılır.  Yukarı ve 
aşağı tuşları, manuel olarak gerekli sıcaklığı 
değiştirmek için de kullanılır.  Navigasyon  
yön tuşları, bu tuşlar kullanılabildiğinde 
ekranda gösterilecektir.
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Tuş Kilidi

Kazara yapılan ayar değişikliklerini önlemek 
için Tuş Kilidi’nin etkinleştirildiğini gösterir.  
Tuş kilidi açıkken tuşları tekrar etkinleştirmek 
için 5 saniyeliğinde OK tuşuna basılı  
tutun.  Tuş Kilidi ayarı, Kurulumcu 
Menüsü’nde bulunur.

Düşük Pil

Pil düşük simgesi, TPOne pillerinin 
değiştirilmesi gerektiğini belirtir. Isı kaybını 
veya termostat hasarını engellemek için 
simge göründüğünde pilleri değiştirin.

Isı Talebi

Mevcut oda sıcaklığı gereken ayarlı oda 
sıcaklığının altında olduğunda, TPOne bağlı 
ısı kaynağından ısı talebinde bulunacaktır.  
Bu, Isı Talebi simgesi ile belirtilir.

Ekran

Bilgi ve Ayarlar Durum Simgeleri Tarihler ve Uyarılar

21.5°
16:35 Mon

NOT: 
TPOne, bazı durumları izler ve gerektiğinde uyarı ve bilgi mesajları 
sağlar.  Buna dair ayrıntılar 24. - 26. sayfalarda bulunabilir.
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Kurulum Sihirbazı
Kurulum sihirbazı, TPOne ilk kez açıldığında çalışacaktır. Daha fazla 
değişiklik kullanıcı ve kurulumcu ayarı menülerinden yapılabilir.

Language

  English        
       OK

Set Date

 04 - 02 - 2016    
       OK



Set Time

 24hr  -  10 : 45    
       OK



21.5o

10:45 Thurs

OK

OK

OK

OK OK

OKOK OK

READY 
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Sıcaklık Ayarlama
Gerekli Konfor Modu sıcaklığını ayarlamak için bu rutini uygulayın.  
Her moda özel değişiklik yapılabilir ve tüm değişiklikler yapıldığında 
OK tuşuna basmanızın ardından bir onay ekranı yeni ayarları 
görüntüleyecektir.
Varsayılan sıcaklıklar için 22. sayfaya bakın

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

       OK

User Menu

Temperatures
       OK




Temperatures

 AM     21.0o

       OK

21.5o

10:45 Thurs




User Menu

Temperatures
       OK




OK

OKOK OK

OK

OK

OK 

21.0o
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Kurulum Planı
Isıtma Planını ayarlamak için bu rutini uygulayın.  Günler farklı 
farklı ayarlanabilir veya gruplandırılabilir ve iş günleri ve hafta sonu 
ayarlarına yönelik seçenekler seçilebilir. Bunlar yapıldığında, gün 
kombinasyonlarının tamamı bir, iki veya üç Evde Dönemi seçilebilir. 
TPOne, günün belirli bir saatine dayanarak otomatik olarak Dışarıda 
ve Uykuda Dönemlerinin boşluklarını doldurur.
Varsayılan plan zamanları için 22. sayfaya bakın

User Menu

Schedule - Heating

Schedule

Schedule 
      OK




Heating
      OK




21.5o

10:45 Thurs

Schedule - Heating

OK

OK

Select Days
      OK




      OK 

Mon Tues Weds Thurs

Fri Sat Sun Mon OK Thurs OKOK

OK

OK

OK

OK
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Kurulum Planı (Devamlı)

Schedule - Heating

Home Period - 1 

Sechedule - Heating

User Menu

Mon Tues Weds Thurs

Fri Sat Sun 
      OK 

OK OK

      OK

   From             To
06.00 08.30 OK OK OK

Home Period - 2 

      OK

   From             To
12.30 13.30 OK OK OK

Home Period - 3 

      OK

   From             To
17.30 22.30 

OK OK OK

      OK

OK

Select Home Periods 

      OK

   3
OK

Your heating schedule  
has been saved 

Schedule 



OK 

OK

3s
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Kullanıcı Menüsü
Tıkla & 
Kaydet

Tıkla & Kaydet, işlev kaydına kolay bir erişim 
sağlar.  Tıkla & Kaydet seçeneğini AÇIK konumuna 
getirmek, konfor sıcaklıklarına dair kullanıcı ayarını 
1°C kadar azaltır.  Tıkla & Kaydet seçeneğini KAPALI 
konumuna getirmek, TPOne’ı kullanıcı ayarlı 
konfor sıcaklığına geri getirir.

Varsayılan ayar:  Kapalı

Not: Bağımsız testler, evdeki ısı sıcaklıklarına 1oC 
kadar bir azaltma yapmak ortalama %10 kadar 
enerji tasarrufu sağlayabileceği kanıtlanmıştır.

Isıtma Modu Isıtma Modu, TPOne’ı tamamen kullanıcı ayarlı 
bir ısıtma planı olan termostattan manuel olarak 
ayarlanmış bir sıcaklığı olan termostata değiştirir. 
Termostat, plan modunda kullanıcı ayarlı ısıtma 
planını uygulayacaktır. 
Kullanıcı ayarı planı, manuel modda 
yoksayılacaktır ve gerekli konfor modu manuel 
olarak seçilecektir. 

Varsayılan ayar:  Planlı
Plan Kullanıcı ayarlı ısıtma planı seçeneği:

Isıtma  -  günlük ısıtma planına dair ayarlar.  
İş günü, hafta sonu veya bağımsız günlük 
seçeneklerini ve gün için 1, 2,  
veya 3 dönemlerini seçin.
Günlük ısıtma planını fabrika ayarlarına  
sıfırlama seçeneği.
Özet  -  günlük ayarlanan ısıtmanın veya  
sıcak su planının grafiksel genel bakışı.

Varsayılan ayarlar:  bu kılavuzun sonundaki 
varsayılan ısıtma zamanlarına bakınız.
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Sıcaklıklar Evde AM, Evde PM, Dışarıda ve Uyuyor 
seçeneklerine yönelik kullanıcı ayarlı konfor 
sıcaklıkları (ısıtma), farklı konfor sıcaklıkları. 
Evde AM ve Evde PM sıcaklıkları, kullanıcı ayarı 
planında seçilen evde dönemleri boyunca 
ayarlanır, bkz. Kullanıcı Menüsü > Plan
Dışarıda sıcaklığı, evde dönemleri arasında 
gün boyunca ayarlanır.  Uyuyor sıcaklığı, evde 
dönemleri arasında gece boyunca ayarlanır.

Varsayılan ayarlar:  
Evde AM  -  20°C
Evde PM  -  20°C
Dışarıda  -  15°C
Uykuda  -  15°C

Tatil Tatil özelliği, tatil tarihlerinizi önceden 
ayarlamanızı sağlar.  TPOne, enerji tasarrufu 
sağlamak için ilk gün ayarında seçmiş olduğunuz 
Tatil sıcaklığı için ısıyı azaltacak ve evde 
seçeneğinin dönüşünüz için konforlu olmasını 
sağlamak amacıyla dönüş tarihindeki ayarlı 
planınıza ve mod sıcaklıklarınıza dönecektir.
Tatilinizin başlangıç ve bitiş tarihini ve gerekli 
enerji tasarrufu ev sıcaklığını girin.

Kullanıcı Menüsü (Devamlı)
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Kullanıcı Ayarları
Tarihi 
Ayarlayın

Mevcut tarihi ayarlama seçeneği.

Not: piller çıkarılırsa veya 2 dakikadan daha uzun 
bir süreyle süresi dolmuşsa, başlangıç sihirbazı 
sıfırlanacak tarihi isteyecektir.

Saati  
Ayarlayın

Mevcut zamanı ve 12 ya da 24 saatlik saat  
ayarı ayarlama seçeneği.

Not: piller çıkarılırsa veya 2 dakikadan daha  
uzun bir süreyle süresi dolmuşsa, başlangıç 
sihirbazı sıfırlanacak zamanı isteyecektir.

Tıkla Tuşu Tıkla Tuşu, tuşa basıldığını onaylamaya yönelik 
işitilebilir bir geribildirim özelliğidir.  Tıkla Tuşu, 
Açık veya Kapalı konumuna getirilebilir

Varsayılan ayar:  Açık
Arka Işık TPOne üzerindeki tuşlara basıldığında, yardım 

görüntülemek için ekranın arka ışığı yanacaktır.  
Arka ışığı gerekmediğinde, bu özellik kapatılabilir.  
Arka ışığı kapatma pil ömrünü artıracaktır.

Varsayılan ayar:  Açık
Sıcaklık 
Skalası

°C santigrat veya °F fahrenhayt arasında  
seçim yapın

Varsayılan ayar:  °C
Dil Menü dilini seçin

Varsayılan:  Türkçe

Not: gerekli bir menü dili sıfırlama özelliği 
varsa, OK tuşuna 5 saniye basılı tutup dili 
değiştir seçeneği belirecektir.

Kullanıcı 
Sıfırlama

Kullanıcı Sıfırlama, kullanıcı ayarlarını TPOne 
fabrika ayarlarına geri getirecektir.

Not: Kullanıcı Sıfırlama, kullanıcı menüsündeki 
ayarları veya tarih ve zamanı sıfırlamayacaktır.

Bilgi Ürün türü, yazılım seviyesi ve ayarlıysa kazanın 
bakım aralığı tarihi hakkında bilgiler.
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Kurulumcu Ayarları
Kontrol Tipi Bu, termostatın Açık/Kapalı modunda veya krono 

oransal olarak 3, 6 veya 12 döngü oranlarında 
çalışmasına yönelik olarak ayarlanabilmesini sağlar.

Varsayılan:  Krono 6

Not: yoğuşmalı kazan kontrolü testleri, krono 
oransal kontrolör ile kontrol edildiğinde kazan 
verimliliğinin önemli ölçüde iyileştirildiğini 
göstermiştir.

Başlangıç 
Yöntemi

Bu özellik, termostatın ısıtma sistemini üç  
farklı şekilde başlatabilmesine olanak sağlar. 
Normal  -  Isıtma, programlanabilir zamanlarda 
artırılır veya azaltılır.
Gecikmeli başlangıç (veya Ekonomi Ayarı)  - 
Başlangıç zamanlarına dair dönemi normal bir 
şekilde binanın ortalama bir günde aldığı ısı 
süresini hesaba katarak belirleyin. Termostat 
monitörleri, gerçek sıcaklık ve istenilen 
sıcaklığı zamanında başlatır ve gerçek sıcaklık 
programlanan sıcaklığa yakınsa ısıtmanın 
başlangıcını geciktirir. TPOne dahilindeki 
Gecikmeli Başlangıç dinamik olup enerji 
tasarrufunu en üst düzeye çıkararak otomatik 
olarak ev ısıtma özelliklerine ayarlanacaktır.
Optimize Başlangıç (veya Konfor Ayarı) - 
Bu, gerekli sıcaklığa geçilmesini istediğiniz 
zamanı programlayabilmenizi sağlar. Daha sonra 
termostat ısının artırılacağı gerekli zamana ne 
kadar kaldığını hesaplar.  TPOne dahilindeki 
Optimize Başlangıç dinamik olup gerekli zamanda 
gerekli sıcaklığa ulaşması için otomatik olarak ev 
ısıtma özelliklerine ayarlanır.

Varsayılan:  Normal
Sıcaklık 
Sınırları

Bu, üst ve alt termostat sıcaklığı aralığının 
sınırlanmasını sağlar.

Varsayılanlar:  
Minimum 5°C,  
Maksimum 35°C



18 TPOne-B

Donma 
Koruması

Aşırı düşük sıcaklıklar nedeniyle ısıtma sistemi 
hasarına karşı koruma sağlamak için TPOne 
dahilinde bir Donma Koruması düzeyi vardır.  
Bu, minimum sıcaklık düzeyidir ve ayrıca TPOne 
bekleme moduna getirildiğinde de kullanılır.

Varsayılan:  5°C
Sıcaklığı 
Geçersiz Kıl

Bu, kullanıcının kullanabildiği manuel sıcaklık 
derecesini geçersiz kılar, Sınır Yok, +/-2°C ile  
Sınırlı veya Geçersiz Kılma Yok.

Varsayılan:  Sınır Yok
Yaz Saati Otomatik yaz saati uygulaması değişikliği için  

açık veya kapalı seçeneğini seçin.

Varsayılan:  Açık
Tuş Kilidi Tuş kilidi, istenmeyen ayar değişikliklerini önlemek 

için ayarlanabilir.  Kullanıcı, tuş kilidi açıkken tuşları 
tekrar etkinleştirmek için 5 saniyeliğinde  
OK tuşuna basılı tutmalıdır.

Varsayılan:  Kapalı
Ekran  
Bekleme 
Modu

TPOne, bekleme modundayken ekran uyku 
moduna ayarlanabilir.  Ekran, herhangi bir  
tuşa basıldığında tekrar uyanacaktır.

Varsayılan:  Açık

Kurulumcu Ayarları (Devamlı)
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Harici Sensör TPOne, opsiyonel bir harici sensör girişi 
içermektedir.  Takılıysa, harici sensör türünü seçin:

Hiçbiri  -  Takılı bir harici sensör yok
Oda Sensörü  -  Uzak oda sensörü takılıdır.  Bu, 
TPOne dahili algılamasından daha önceliklidir.
Danfoss parçası TS2A - ayrıca satılır
Pencere Sensörü  -  Bir pencere sensörü takılıysa, 
TPOne pencere açıkken bekleme moduna 
girecektir.  Pencere açık özelliği, giriş açık devre 
yapıldıktan 60 sn sonra etkinleştirilir.  Pencere açık 
özelliği, giriş kapalı devre yapıldıktan 30 sn sonra 
devre dışı bırakılır.
Zemin Sınırlama Sensörü  -  Bu, döşemeden 
ısıtma için tipik bir uygulama olan termostat 
sınırlama sensörünün kurulmasını sağlar.  
Sınırlama sensörünün algıladığı sıcaklık ayarlanan 
sınırı aşarsa, sıcaklık 2°C düşene kadar çıkış 
kapatılacaktır. Ekranda zemin sıcaklık sınırının 
aşıldığını belirten bir uyarı görünür.  Oda sıcaklığı, 
TPOne dahili sensörüyle kontrol edilir.
Sınır noktası sensörüne yönelik sıcaklık ayarına 
zemin türüne göre karar verilir. 
Önerilen sınırlar şöyledir: 
Suntadaki seramiklerde ve ahşap zeminlerde 27°C 
Suntadaki halıda veya vinilde 35°C 
Beton zemin seramiklerinde 40°C 
Beton, sıva vb. için 45°C
Danfoss Parçası TS3 - ayrıca satılır
Kilitleme  -  Bir Tuş kilidi anahtarının montelendiği 
TPOne uzaktan zorla bekleme moduna getirilebilir.  
Etkinken tuşların hiçbirisi kullanılmaz ve TPOne 
oda sıcaklığı sadece ayarlı donma koruması 
düzeyinin altına düştüğünde ısı talebinde 
bulunacaktır.  Kilitleme özelliği, giriş açık devre 
yapıldıktan 60 sn sonra etkinleştirilir.  Özellik,  
giriş kapalı devre yapıldıktan 30 sn sonra  
devre dışı bırakılır.

Kurulumcu Ayarları (Devamlı)
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Bakım Aralığı TPOne, kazan için bakım bitiş tarihinin 
ayarlanabildiği bir bakım aralığı zamanlayıcısını 
da içerir. Bu bakım aralığı zamanlayıcısı, parola 
korumalı olup bu parola sadece kalifiye bir ısıtma 
kurulumu mühendisi tarafından ayarlanmalıdır. 
Kurulumcu, bakım bitiş tarihini ayarlayabilir  
ve kısıtlama modları nedeniyle dört bakımdan 
birini seçebilir:

1 - Sadece Uyarı  -  sadece görsel ve işitsel uyarılar, 
ısı azalması yok.
2 - Isı 45dk/sa  -  saat başı 45 dakikaya azaltılan  
ısı ile birlikte görsel ve işitsel uyarılar.
3 - Isı 30dk/sa  -  saat başı 30 dakikaya azaltılan  
ısı ile birlikte görsel ve işitsel uyarılar.
4 - Isı 15dk/sa  -  saat başı 15 dakikaya azaltılan  
ısı ile birlikte görsel ve işitsel uyarılar.
5 - Isıtma Yok  -  ısıtmanın olmadığı görsel  
ve işitsel uyarılar.

Ayarlandığında, bakım aralığı zamanlayıcısı  
sadece sıfırlanabilir veya doğru erişim koduna  
sahip bir kurulumcu devre dışı bırakılabilir.   
Bakım Aralığı hakkında ek bilgiler bu kılavuzun 
sonunda bulunabilir.

Not: TPOne bir kombiye takılırsa, işlev sadece 
ısıtma talebiyle bağlantılı şekilde çalışacaktır  
ve sıcak su üretimi bundan etkilenmeyecektir.

Bakım  
Demosu

Bakım bittiğinde verilen işitsel ve görsel bir 
uyarının gösterimini sunmak için bu özelliği seçin.

Kurulumcu 
Kilidi

TPOne, kurulumcuya tüm kurulumcu ayarlarını  
bir parola aracılığıyla kilitleyebilmesini sağlar.   
3 haneli bir parola seçilip kurulumcu tarafından 
ayarlanabilir. Ayarlandığında, tüm kurulumcu  
ayarı değişikliklerinin yapılmasını gerektirecektir.

Kurulumcu 
Sıfırlaması

Tüm kurulumcu ayarlarını fabrika ayarlarına 
sıfırlama seçeneğini seçin. 

Not: Bakım aralığı sıfırlanmayacak ve sadece 
bakım aralığı kurulumu yapılarak sıfırlanabilecek 
veya devre dışı bırakılabilecektir.

Kurulumcu Ayarları (Devamlı)
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Mülk bir ev sahibi tarafından kullanılıyorsa gaz güvenliği 
nedenlerinden ötürü kurulumcudan bakım aralığı zamanlayıcısını 
ayarlamasını isteyebilir. Bu özellik, öncelikli olarak kazanın her yıl 
bakım yapılabilmesi için ev sahibinin gaz güvenliği düzenlemeleri 
altında yasal sorumluluğunun bulunduğu kiralık mülk  
sektörüne yöneliktir.
 
- Ayarlanırsa, bakım bitiş tarihinden 28 gün önce her günün 
öğle vaktinde işitsel bir uyarı verilecek ve bakım simgesi 
görüntülenecektir. İşitsel uyarı, 10 saniye sürecek ve iptal etmek 
için bir tuşa basılmadığı müddetçe her saat tekrar edilecektir.  İptal 
edilirse, alarm sonraki günün öğle vaktinde yeniden başlayacaktır.
 
- Kazan bitiş tarihinden önce bakıma alınırsa, her günün 
öğle vaktinde işitsel bir uyarı verilecek ve bakım simgesi 
görüntülenecektir. İşitsel uyarı, 1 dakika sürecek ve iptal etmek 
için bir tuşa basılmadığı müddetçe her saat tekrar edilecektir. İptal 
edilirse, alarm sonraki günün öğle vaktinde yeniden başlayacaktır.
 
- Bunun yanı sıra, tüm geçersiz kılmalar ve programlama  
tuşları görüntülenecek ve Isıtma ile Sıcak Su her saat başı  
sınırlı olarak çalıştırılabilecektir.
 
- Kurulumcu, bakım aralığı zamanlayıcısını kazan bakımının  
bir parçası olarak iptal edebilir veya sıfırlayabilir.
 
- Bu, sadece kalifiye bir ısıtma kurulumu mühendisi tarafından 
erişilebileceği bir gaz güvenliği özelliğidir.

*Gaz Güvenliği Düzenlemeleri, bölgeye göre değişkenlik gösterebilir

Bakım Aralığı 
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Varsayılan tablolar 

PLAN VARSAYILANLARI

06:30 - 22:30
(Hafta sonu  

07:30 - 22:30)

06:30 - 08:30
(Hafta sonu  

07:30 - 09:30)

16:30 - 22:30

06:30 - 08:30
(Hafta sonu  

07:30 - 09:30)

11:30 - 13:30

16:30 - 22:30

1 2 3
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AM

20°C

PM

20°C

15°C

 15°C

SICAKLIK VARSAYILANLARI

Varsayılan tablolar (Devamlı) 
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Bilgi 
TPOne, mevcut çalışmaya ilişkin bilgileri gösterir ve bu mesajlar 
ekranın üstünde gösterilir.
Bilgi mesajları, çalışma etkinken görüntülenir ve çalışma 
tamamlandığında otomatik olarak sıfırlanır.

Pencere Açık Bu, bir pencerenin açma düğmesi takıldığında 
görüntülenir ve pencere açılır.
19. sayfaya bakın

Ürün Kilidi Bu, bir ürün kilidi düğmesi takıldığında 
görüntülenir ve düğme etkinleştirilir.
19. sayfaya bakın

Optimize 
Başlangıç

TPOne başlangıç yöntemi Optimize Başlangıç 
seçeneğine ayarlandığında, bu özellik etkinken  
bu mesaj görüntülenir.
18. sayfaya bakın 

Gecikmeli 
Başlangıç

TPOne başlangıç yöntemi Gecikmeli Başlangıç 
seçeneğine ayarlandığında, bu özellik etkinken  
bu mesaj görüntülenir.
18. sayfaya bakın 
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Uyarılar 
TPOne, birkaç durumu izler ve gerektiğinde uyarılar verir.  
Bu mesajlar, ekranın üstünde gösterilir.
Uyarıyı oluşturan durum düzeltilirse, bu mesaj TPOne menüsündeki 
Uyarıları Temizle seçeneğini seçerek iptal edilebilir.  Birden fazla 
uyarı meydana gelirse, en güncel olan uyarı ekranda gösterilir.  
Uyarıları Temizle menüsünden tüm uyarılar görüntülenip 
temizlenebilir.

Donma Riski TPOne 5oC altında bir sıcaklığı takip ediyorsa bu 
görüntülenir.  TPOne, bu meydana geldiğinde 
ısı talebinde bulunur ancak ısı kaynağı arızalıysa 
donma hasarı riski devam edebilir.  Isıtma 
sisteminin doğru bir şekilde çalıştığını onaylamak 
için denetlenmelidir.

Düşük Isı Ayarlanan mod sıcaklığına 2 saat içerisinde 
erişilemezse, TPOne Düşük Isı uyarısı verecektir.  
Isıtma sisteminin doğru bir şekilde çalıştığını 
onaylamak için denetlenmelidir.

Bakım Bitişi TPOne Bakım Aralığı zamanlayıcısı  
ayarlandığında, zamanlayıcının süresi  
dolduğunda bu uyarı gösterilir.  Kazan  
güvenliği bakımını düzenlemek için mülk  
sahibi ile veya ev sahibi ile iletişime geçin.
21. sayfaya bakın

Azalan Isı TPOne Bakım Aralığı zamanlayıcısı  
ayarlandığında, zamanlayıcının süresi  
dolduğunda bu uyarı gösterilir ve ısıtmanın 
güvenliğiniz nedeniyle kazan bakımı tamamlanana 
kadar azaltıldığını gösterir.  Kazan güvenliği 
bakımını düzenlemek için mülk sahibi ile veya  
ev sahibi ile iletişime geçin.
21. sayfaya bakın

Yüksek  
Zemin 
Sıcaklığı

Zemin sıcaklık sınır sensörü takıldığında zemin 
sıcaklığı ayarlanan sınırı aşarsa bu uyarı gösterilir.  
Zemin sıcaklığı güvenli bir düzeye azaltıldığında 
TPOne ısıtmayı kontrol etmeye devam edecektir 
ancak aşırı ısınmanın sebebi devam edebilir.  
Zemin ısıtma sistemi, aşırı ısınmanın oluşmamasını 
sağlamak için kontrol edilmelidir.
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Sensör 
Arızası

TPOne yerleşik sıcaklık sensörü operasyonel 
parametreler dışında ölçüm yapıyorsa arızalı 
olabilir.  Bu uyarı sıfırlanmazsa, tavsiye almak  
için bakım tedarikçinizle iletişime geçin.

Harici  
Sensör 
Arızası

Harici bir sıcaklık sensörü takılıysa ve TPOne, 
operasyonel parametreleri dışında ölçüm 
yapıyorsa, harici sensör veya bağlantı kablosu 
sorunu olabilir.  Bu uyarı sıfırlanmazsa, tavsiye 
almak için bakım tedarikçinizle iletişime geçin.

Zemin  
Sensörü 
Arızası

Bir zemin sıcaklık sensörü takılıysa ve TPOne, 
operasyonel parametreleri dışında ölçüm 
yapıyorsa, zemin sensörü veya bağlantı kablosu 
sorunu olabilir.  Bu uyarı sıfırlanmazsa, tavsiye 
almak için bakım tedarikçinizle iletişime geçin.

Uyarılar (devamlı) 
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