
Danfoss Heating

TPOne-RF
Elektronik Programlanabilir  

Oda Termostatı 

Kurulum Kılavuzu



2 TPOne-RF

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 kolaylaştırılmış akıllı, programlanabilir bir 
ısıtma kontrolüdür. TPOne enerji tasarrufu sağlamak 
için tasarlanan özellikler içerir. Tasarruf edilen enerjiyi 
doğrudan etkileyebilen ayarlar için bu kılavuzdaki  
yaprak sembolüne göz atın.

Burada, Danfoss A/S radyo ekipman tipi TPOne-RF + RX1-S’in 2014/53/EU yöner-
gesine uyumlu olduğunu açıklamaktadır.
EU uygunluk beyannamesinin tam metni şu internet adresinde mevcuttur, 
http://heating.danfoss.co.uk/download/documentation/

Bu ürün aşağıdaki AB Yönergelerine uygundur:
Elektromanyetik Uyumluluk
2014/30/EU
Düşük Voltaj
2014/35/EU
Belirli Tehlikeli Maddelerin kullanımının kısıtlanması
2011/65/EU
Radyo Ekipmanı
2014/53/EU
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Kurulum Talimatları

ErP Sınıfı

Bu belge kapsamında sunulan ürünler Enerjiyle İlgili Ürün (ErP)  
Yönergesi Sistem Paketi fişi ve ErP sistem veri etiketi doğrultusunda 
sınıflandırılmıştır 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-RF RX1-S

Çalışma Gerilimi 2.5 - 3VDC 
(2x AA pilleri) 230Vac, 50/60Hz

Çıkış rölesi  - Gerilimden 
Bağımsız

Ayar sıcaklık aralığı 5-35°C  - 

Çalışma sıcaklık 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 IP40

Açma/kapama kontrolü Evet  - 

Krono Oransal Kontrol Evet  - 

Çalışma modu Isıtma  - 

Yapı TR 60730-2-9 TR 60730-1

Kontrol kirliliği durumu Derece 2

Nominal impuls gerilimi  - 2.5kV

Bilye basınç testi 75°C

Boyutlar (mm) H67 x W154 x D30 H84 x W84 x D28

Yazılım Sınıfı A

RF ürünleri için Önemli Notlar: Verici ve alıcının arasının görüş  
açısı alanında kazan gövdesi veya diğer büyük cihazlar gibi büyük  
metal nesnelerin olmadığından emin olun çünkü bu nesneler  
termostat ve alıcı arasındaki iletişimi kesecektir.
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OK

Montaj
Termostat veya Harici Oda Sensörünü konumlandırma:

1,5 m

Lütfen Dikkat: Bu ürün yalnızca yetkili bir elektrikçi ya 
da yetkin bir ısıtma kurulumcusu tarafından kurulmalı 
ve elektrik tesisatı düzenlemelerinin geçerli sürümüne 
uygun olmalıdır.
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Harici sensör girişleri
S1 S2 S1 S2

Harici oda veya  
limitleme sensörü

Kablolama

Pencere anahtarı  
kontağı

RX1-S Alıcı

EL
EC

TR
O
N
IC
S

N L

N L

2 3 4

COM ON OFF
230Vac

1

RX1-S Alıcı

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 modu

Kullanıcı Arabirimi

Ekran Navigasyon

Konfor Modu
Isıtma kolaylaştırıldı: TPOne Konfor Modu günden güne, ısıtmanızı 
planlama yönteminizi basitleştirir. Kullanıcı planındaki konfor 
modunuzu belirleyip ve ihtiyaç duyduğunuzda manuel olarak 
geçersiz kılabilmeniz planınızı yaşama şeklinize uyarlamanızı sağlar. 

Home (Evde), Away (Dışarıda) ve Asleep (Uykuda) modları belirlenen 
konfor sıcaklıklarınıza bağlıdır. Plan, ya belirlediğiniz günlük rutini 
izler ya da yalnızca gerekli konfor modunu seçersiniz ve TPOne 
belirlediğiniz ayarları hatırlar.

TPOne Bekleme Modu; termostat, oda sıcaklığını izlemeye devam 
etmesine ve donmadan kaynaklanan hasar riski olması durumunda 
ısıtma istemesine rağmen gerekmediğinde ısıtmanızı kapatmanıza 
olanak sağlar.

NOT: 
TPOne dokunmaya duyarlı kullanıcı ara birimi düğmeleri ile 
tasarlanmıştır.  Kazara meydana gelen ayar değişikliklerinden 
sakınmak için arabirim düğmesi, düğmeye ilk olarak 1 saniye kadar 
basılması gereken sürede bekleme durumunda kalır, bu, TPOne’ı 
etkin ayar durumuna getirecektir.  TPOne etkinken geçerli bir tuşa 
basma işlemine anında cevap verecektir. 30 saniyeliğine hiçbir 
düğmeye basılmazsa düğmeler bekleme durumuna geri geçecektir.
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Konfor Modu

Evde

Gün içerisinde evde oturulduğunda Evde 
Modu genellikle ev konfor sıcaklığını seçer. 
Evde modu için gerekli sıcaklıklar Sıcaklık 
ayarından seçilebilir (bkz. Kullanıcı Menüsü 
> Sıcaklıklar). Ayrı bir Evde AM ve Evde PM 
sıcaklığı seçilebilir  
ve bunlar günün zamanına göre otomatik 
olarak ayarlanır.

Not: Evde modundayken evde butonuna 
tekrar basılırsa, 1, 2 veya 3 saat ısıtmayı 
artırma seçilir ve mevcut ev periyodu seçilen 
zaman periyodu ile uzatılır.  Seçilen artırma 
periyodu ekrandaki Ev simgesinin altında 
görüntülenir.

Dışarıda

Gün içerisinde evde oturulmadığında 
Dışarıda Modu genellikle dışarıda konfor 
sıcaklığını seçer. Dışarıda modu için gerekli 
sıcaklıklar Sıcaklık ayarından seçilebilir  
(bkz. Kullanıcı Menüsü > Sıcaklıklar).

Uykuda

Uykuda Modu günün evde geçirilen 
periyodunun bitimiyle bir sonraki günün 
evde geçirilen ilk ev periyodunun başlangıcı 
arasında ayarlanan gece vakti konfor 
sıcaklığını seçer. Uykuda modu için gerekli 
sıcaklıklar Sıcaklık Ayarlarından seçilebilir 
(bkz. Kullanıcı Menüsü > Sıcaklıklar).

Bekleme

TPOne Bekleme Modu’na alınabilir. TPOne 
Bekleme’deyken donmadan kaynaklı 
hasarlara karşı korumak dışında ısıtma 
sistemini kontrol etmeyecektir (donmaya 
karşı koruma hakkında bilgiler için bkz. 
Kullanıcı Menüsü > Kurulumcu Ayarları > 
Donmaya Karşı Koruma). Bekleme, Bekleme 
tuşuna tekrar basılarak veya başka bir konfor 
modu seçilerek iptal edilebilir.

Not: bekleme seçeneği ısıtma kontrolünü 
yalnızca bekleme moduna alır, Sıcak Su 
ayarlanmışsa bu etkilenmez. Sıcak Su 
kontrolünü kapatmak için bkz. Kullanıcı 
Menüsü > Sıcak Su > Mod 
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OK

Navigasyon

Menü

Sezgisel metin menüsüne erişim için Menü’ye 
basın.  İlk olarak Kullanıcı Menü’sünün genel 
özellikleri görüntülenecektir.  İlave ayarlar 
Kullanıcı Ayarı ve daha gelişmiş ayarlar ise 
Kurulumcu Ayarı seçeneğinde bulunabilir.

TA-
MAM

Seç / 
Onayla

Menü seçeneklerini seçmek veya ayarları 
onaylamak için TAMAM’a basın.  Kullanılabilir 
olduğunda veya gerektiğinde TAMAM 
ekranda gösterilecektir.


Menüye 

Geri 
Dön

Menü seçeneğinden çıkmak için ’a 
basın.  Bir ayardayken ’a basmak o 
ayar değişikliğinin kabul edilmemesiyle 
sonuçlanacaktır.  ’da menü sisteminden 
çıkmanızı sağlayacaktır.  Kullanılabilir 
olduğunda ekranda  gösterilecektir.

Navigas-
yon

TPOne menülerini yönlendirmek ve  
ayar değerlerini değiştirmek için Navigasyon 
butonları kullanılır.  Yukarı ve aşağı butonları 
istenilen sıcaklığı manuel olarak değiştirmek 
için kullanılır.  Butonlar kullanılabilir 
olduklarında navigasyon okları  
ekranda gösterilecektir.
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Buton 
Kilidi

Buton Kilidi’nin istenmeyen ayar değişikliklerini 
önlemek için etkinleştirildiğini gösterir.  Buton kilidi 
etkinken butonları etkinleştirmek için 5 saniye kadar 
TAMAM butonuna basın.  Buton kilit ayarı Kurulumcu 
Menüsü’nde bulunmaktadır.

Düşük 
Pil

Düşük pil simgesi TPOne’ın pilinin değiştirilmesi 
gerektiğini gösterir.  Isıtma kaybından ve 
termostatınızın zarar görmesinden kaçınmak için bu 
simge görüntülendiğinde pilleri değiştirin.

Isı 
Çağrısı

Mevcut oda sıcaklığı istenilen oda için ayarlanmış 
sıcaklığının altında olduğunda TPOne bağlı ısı 
kaynağından ısıtma isteyecektir.  Bu, Isı Arama 
simgesiyle gösterilir.

TPOne-RF radyo sinyaliyle alıcıya bağlıdır.   
Bu bağlantının etkin olduğunu ve TPOne-RF’nin 
ısıtmayı kontrol ettiğini doğrulamak için Radyo 
Frekans simgesi görüntülenecektir.
Bağlantı yoksa simge söner ve ekranın  
en üstünde bir uyarı gösterilir.

Önemli Not: Verici ve alıcının arasının görüş açısı 
alanında kazan gövdesi gibi büyük metal nesnelerin, 
diğer büyük cihazların veya aynaların olmadığından 
emin olun çünkü bu nesneler termostat ve alıcı 
arasındaki iletişimi kesecektir.

Ekran

Bilgi ve Ayarlar Durum Simgeleri Tarihler ve Uyarılar

21.5°
16:35 Mon

NOT: 
TPOne birçok koşulu izler ve gerek duyulduğunda uyarı veya  
bilgi mesajları sağlar.  Bunlar hakkında detaylar 24. - 26.  
sayfalarda bulunabilir.



10 TPOne-RF

Kurulum Sihirbazı
TPOne’a ilk olarak güç uygulandığında kurulum sihirbazı çalışır. 
Başka değişiklikleri ayarlama kullanıcı ve kurulumcu ayar 
menülerinden yapılabilir.

       OK

RF Pairing

RF Pairing

Language

  English        
       OK

Set Date

 04 - 02 - 2016    
       OK



Set Time

 24hr  -  10 : 45    
       OK



21.5o

10:45 Thurs

Press PROG + CH on 
reciever to confirm 

Press OK to pair 

OK

OK

OK

OK OK

OKOK OK

READY 

OK

RX1-S Receiver
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Sıcaklık Ayarlama
İstenilen Konfor Modu sıcaklıklarını ayarlamak için bu rutini izleyin.  
Her mod için değişiklikler yapılabilir ve tüm değişiklikler yapıldıktan 
sonra TAMAM’a basın ve bir onay ekranı yeni ayarları gösterecektir.
Varsayılan sıcaklıklar için sayfa 22’ye 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 Programı
Isıtma Planını ayarlamak için bu rutini izleyin.  Günler ayrı  
ayrı ayarlanabilir veya gruplandırılabilir ve hafta içi ile hafta sonu 
ayarları seçenekleri seçilebilir. Gün kombinasyonlarının tamamı 
seçilen bir, iki veya üç Evde Periyodu’na sahip olabilir. TPOne, günün 
saatine bağlı olarak Dışarıda ve Uykuda Periyodlarıyla boşlukları 
otomatik olarak dolduracaktır.
Varsayılan program zamanları için sayfa 22’ye bakın

User Menu

Schedule - Heating

Schedule

Schedule 
      OK




Heating
      OK




21.5o

10:45 Thurs

Schedule - Heating

Select Days
      OK




      OK 

Mon Tues Weds Thurs

Fri Sat Sun 

OK

OK

Mon OK Thurs OKOK

OK

OK

OK

OK
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Kurulum Programı (Sürekli)

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 

3s

OK
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Kullanıcı Menüsü
Tıkla & 
Kaydet

Tıkla & Kaydet hızlı bir erişim kaydetme 
fonksiyonudur.  Tıkla & Kaydet’i AÇMAK 
kullanıcının ayarladığı konfor sıcaklıklarını  
1°C’ye kadar azaltacaktır.  Tıkla & Kaydet’i 
KAPATMAK TPOne’ı kullanıcının ayarladığı  
konfor sıcaklıklarına döndürecektir.

Varsayılan ayar:  Kapalı

Not: Bağımsız olarak yapılan testler evi ısıtma 
sıcaklıklarındaki 1oC ‘lik azaltmanın ortalama 
%10’luk enerji tasarrufu sağlayabildiğini  
ortaya koymuştur.

Isıtma Modu Isıtma Modu TPOne’ı tamamen 
kullanıcının ayarladığı ısıtma programlı 
termostattan sıcaklığı yalnızca manuel olarak 
ayarlanan bir termostata değiştirecektir. 
Termostat, plan modunda kullanıcının  
ayarladığı ısıtma planına uyacaktır. 
Manuel modda kullanıcının ayarladığı  
takvim dikkate alınmaz ve istenilen sıcaklık  
modu manuel olarak seçilir

Varsayılan ayar:  Planlı
Plan Kullanıcının ayarladığı ısıtma planı seçeneği:

Isıtma - günlük ısıtma planı ayarları.  Hafta içi, 
hafta sonu veya bağımsız günlük seçenekleri  
ve her gün için 1, 2 veya 3 periyodlarını seçin.
Günlük ısıtma planını fabrika ayarlarına  
sıfırlama seçeneği.
Özet - günlük ısıtma veya sıcak su takvimi 
ayarlamanın grafiksel genel açıklaması

Varsayılan ayarlar:  bu kılavuzun devam  
eden sayfalarında ısıtma sürelerine bakın
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Sıcaklıklar Kullanıcının ayarladığı konfor sıcaklıkları (ısıtma), 
Evde AM, Evde PM, Dışarıda ve Uykuda için ayrı 
ayrı konfor sıcaklıkları. 
Evde AM ve Evde PM sıcaklıkları kullanıcının 
ayarladığı ısıtma takviminde seçilen ev periyodları 
sırasında ayarlanacaktır, bkz. Kullanıcı Menüsü > 
Plan
Dışarıda sıcaklığı  ev periyodları arasında gün 
içerisinde ayarlanacaktır.  Dışarıda sıcaklığı ev 
periyodları arasında gece ayarlanır.

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

Tatil Tatil özelliği tatil tarihlerinizi önceden 
belirlemenize olanak sağlar.  TPOne geri 
döndüğünüzde evinizin konforlu olmasını 
sağlamak için ısıtmayı, enerji tasarrufuna 
ayarlanan ilk günde seçilen Tatil sıcaklığınıza 
indirecek, ayarladığınız plana ve geri dönüş 
tarihindeki mod sıcaklıklarına döndürecektir.
Tatilinizin başlangıç ve bitiş tarihi ile istenilen 
enerji tasarrufu ev sıcaklığını girin.

Kullanıcı Menüsü (Sürekli)
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Kullanıcı Ayarları
Tarihi 
Ayarlayın

Geçerli tarihi girme seçeneği.

Not: piller sökülürse veya 2 dakikadan  
fazla geçerliliğini yitirmişse başlatma  
sihirbazı tarihi sıfırlamayı isteyecektir.

Saati  
Ayarlayın

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

Not: piller sökülürse veya 2 dakikadan fazla 
geçerliliğini yitirmişse başlatma sihirbazı  
tarihi sıfırlamayı isteyecektir.

Tıkla Butonu Tıkla Butonu butona basıldığını onaylamak için 
sesli bir geri bildirim özelliğidir.  Tıkla Butonu  
Açılıp Kapatılabilir

Varsayılan ayar:  Açık
Arka Işık TPOne üzerindeki butonlara basıldığında ekran 

arka ışığı görüntüleme yardımcı olmak için 
yanacaktır.  Arka ışığın gerekli olmadığı yerlerde 
bu özellik kapatılabilir.  Arka ışığı kapatmak pil 
ömrünü uzatacaktır.

Varsayılan ayar:  Açık
Sıcaklık 
Skalası

Santigrat °C veya fahrenayt °F arasında seçin

Varsayılan ayar:  °C
Dil Menü dilini seçin

Varsayılan:  Türkçe

Not: gerekirse menü dilini sıfırlama özelliği mevcut 
olur, 5 saniye kadar TAMAM’a basılı tutun ve dil 
değiştirme seçeneği verilecektir.

Kullanıcı 
Sıfırlama

Kullanıcı Sıfırlama kullanıcı ayarlarını yalnızca 
TPOne fabrika ayarına döndürecektir.

Not: Kullanıcı Sıfırlama birinci seviye kullanıcı 
menüsündeki ayarları, tarihi ve zamanı 
sıfırlayacaktır.

Bilgi Ürün tipi, yazılım seviyesi ve ayarlanmışsa  
kazan servis aralığı hakkında bilgiler.
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Kurulumcu Ayarları
RF Eşleme TPOne-RF uygun alıcı/kazan rölesine eşlenmelidir.  

İlk eşleme başlangıç sihirbazında yapılır.  Eşleme 
başlangıçta yapılmamışsa veya yeni alıcı/kazan 
rölesi için eşleme gerekiyorsa yeni eşlemeyi 
başlatmak için bu ayarı seçin.

Kontrol Tipi Bu, termostatın Açık/Kapalı modda ya  
da krono-oransal 3, 6 veya 12 döngü oranında 
çalışması için ayarlanmasına olanak sağlar.

Varsayılan:  Krono 6

Not: yoğuşmalı kazan kontrol testleri kazanın, 
krono-oransal tip denetleyici ile kontrol 
edildiğinde verimliliğinin önemli oranda  
artığını ortaya koymuştur.

Başlatma 
Yöntemi

Bu özellik termostatın ısıtma sistemini üç  
farklı şekilde başlatmasına olanak sağlar. 
Normal - Isıtma, programlanan zamanlarda  
açılır ve kısılır.
Gecikmeli başlangıç (veya Ekonomi Ayarı) - 
Periyod başlangıç zamanlarını binanın ısıtma  
için ortalama bir günde aldığı ısı zamanını  
dikkate alarak normal bir şekilde ayarlayın. 
Termostat, zamanında açmayı, gerçek sıcaklığı 
ve istenilen sıcaklığı izleyerek gerçek sıcaklık 
programlanan sıcaklığa yakın olduğunda  
ısıtmanın başlatılmasını geciktirmektedir.  
TPOne’da Gecikmeli Başlatma dinamiktir ve  
enerji tasarruflarını en üst seviyeye çıkarırken ev 
ısıtma özelliklerini otomatik olarak ayarlayacaktır.
Optimize Başlangıç (veya Konfor Ayarı) - 
Bu, istenilen sıcaklığa yükseltmek istediğiniz 
zamanı programlamanıza olanak sağlar. Termostat 
daha sonra istenilen zamandan ne kadar önce 
ısıtmanın açıldığını hesaplar.  TPOne’da Optimize 
Başlatma dinamiktir ve istenilen zamanda istenilen 
sıcaklığa ulaşmak için ev ısıtma özelliklerini 
otomatik olarak ayarlayacaktır.

Varsayılan:  Normal
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Sıcaklık 
Limitleri

Bu, termostatın üst ve alt ayar aralıklarının 
sınırlandırılmasına olanak sağlar.

Varsayılanlar:  
Minimum 5°C, 
Maksimum 35°C

Donma 
Koruması

Isıtma sisteminin aşırı düşük sıcaklıklardan dolayı 
zarar görmesine karşı korumaya yardımcı olmak 
için TPOne Donma Koruması seviyesi içermektedir.  
Bu, minimum sıcaklık seviyesidir ve ayrıca TPOne 
bekleme moduna alındığında kullanılabilir.

Varsayılan:  5°C
Sıcaklığı 
Geçersiz Kıl

Bu, sıcaklığın manuel olarak geçersiz kılınma 
derecesini kullanıcı için uygun kılar, Sınır Yok,  
Sınırlı +/-2°C veya Geçersiz Kılma Yok

Varsayılan:  Limit Yok
Yaz Saati Otomatik yaz saati değişikliklerini açma  

ve kapatmayı ayarlamak için seçin.

Varsayılan:  Açık
Buton Kilidi İstenmeyen ayar değişikliklerini önlemek için 

buton kilidi ayarlanabilir.  Buton kilidi etkinken 
butonları etkinleştirmek için kullanıcının 5 saniye 
kadar TAMAM butonuna basması gerekir.

Varsayılan:  Kapalı
Görüntü  
Bekleme 
Modu

TPOne bekleme modundayken ekran  
kapanması için ayarlanabilir.  Ekran herhangi  
bir butona basıldığında geri gelecektir.

Varsayılan:  Açık

Kurulumcu Ayarları (Sürekli)
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Harici Sensör TPOne isteğe bağlı harici bir sensör girişi 
içermektedir.  Takılıysa, harici sensör tipini seçin:

Hiçbiri - Takılı harici sensör yok
Oda Sensörü - Uzak oda sensörü takılı.  Bu,  
TPOne dahili algılama üzerine önceliği alacaktır.
Danfoss parça TS2A - ayrı satılır
Pencere Sensörü - Pencere sensörünün takılı 
olduğu yerlerde TPOne pencere açıkken bekleme 
moduna geçecektir.  Giriş, açık devre yapıldıktan 
60 saniye sonra pencere açık özelliği etkinleştirilir.  
Giriş, kapalı devre yapıldıktan 30 saniye sonra 
pencere açık özelliği devre dışı bırakılır.
Döşemeden Limitleme Sensörü - Bu,  
döşemeden ısıtma için tipik bir uygulama  
olan termostat limitleme sensörünün  
kurulmasını sağlar.  Limitleme sensörünce 
algılanan sıcaklık limit ayarını aşarsa, sıcaklık 
2°C düşene kadar çıkış kapatılacaktır. Ekranda 
döşemenin limit sıcaklığının aşıldığı uyarısı 
görüntülenecektir. Oda sıcaklığı TPOne  
dahili sensör ile kontrol edilecektir.
Limit noktası sensörü için ayarlanan  
sıcaklık döşemenin tipine göre belirlenir. 
Önerilen limitler: 
Sunta üzerindeki seramikler ve ahşap  
zeminlerde 27°C 
Sunta üzerindeki halı veya vinil 35°C 
Beton zemin üzerindeki seramiklerde 40°C 
Beton, sıva, vb. 45°C
Danfoss parça TS3 - ayrı satılır
Kilitleme - Tuş kilitleme anahtarının takılı olduğu 
yerde TPOne uzaktan bekleme moduna geçmeye 
zorlanabilir.  Etkinleştirilirken butonların hiçbiri 
kullanılamaz ve TPOne yalnızca oda sıcaklığı 
ayarlanan donma koruması seviyesinin altına 
düşerse ısı isteyecektir.  Giriş, açık devre yapıldıktan 
60 saniye sonra kilitleme özelliği etkinleştirilir.  
Giriş, kapalı devre yapıldıktan 30 saniye sonra 
kilitleme özelliği devre dışı bırakılır

Kurulumcu Ayarları (Sürekli)
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Servis Aralığı TPOne, kazan için servis bitiş tarihinin 
ayarlanabildiği servis aralığı zamanlayıcısı 
içermektedir. Servis aralığı zamanlayıcı şifre ile 
korumalıdır ve yalnızca yetkin ısıtma kurulum 
mühendisi tarafından ayarlanmalıdır. Kurulumcu 
servis bitiş tarihini ayarlayabilir ve dört servis bitiş 
kısıtlama modundan birinden seçebilir:

1 - Yalnızca Uyarı - yalnızca görsel  
ve işitsel uyarılar, ısı azaltımı yok.
2 - Isı 45 dk/sa. - her saatte 45 dakikalık  
ısı azaltımı olan görsel ve işitsel uyarılar.
3 - Isı 30 dk/sa. - her saatte 30 dakikalık  
ısı azaltımı olan görsel ve işitsel uyarılar.
4 - Isı 15 dk/sa. - her saatte 15 dakikalık  
ısı azaltımı olan görsel ve işitsel uyarılar.
5 - Isıtma Yok - ısıtma olmadan görsel  
ve işitsel uyarılar.

Ayarlandıktan sonra, servis aralığı zamanlayıcısı 
yalnızca doğru erişim şifresine sahip kurulumcu 
tarafından sıfırlanabilir veya devre dışı bırakılabilir.  
Servis Aralığı hakkında detaylı bilgi bu kılavuzun 
ilerleyen sayfalarında bulunabilir

Not: TPOne’a kombinasyon kazanı takılırsa işlev 
yalnızca ısıtma talebiyle bağlantılı olarak çalışır, 
sıcak su üretimi etkilenmez.

Servis  
Demosu

Servis zamanı geldiğinde verilecek olan sesli  
ve görsel uyarının gösterimini sağlamak için  
bu özelliği seçin.

Kurulumcu 
Kilidi

TPOne kurulumcunun bir şifre ile tüm kurulumcu 
ayarlarını kilitlemesini sağlar.  3 haneli şifre 
kurulumcu tarafından seçilebilir ve ayarlanabilir  
ve herhangi bir kurulumcu ayar değişikliği  
yapmak için bir kere ayarlamak gereklidir.

Kurulumcu 
Sıfırlaması

Tüm kurulumcu ayarlarını fabrika ayarlarına 
sıfırlama seçeneğini seçin. 

Not: Servis aralığı sıfırlanmayacaktır ve yalnızca 
servis aralık kurulumu girilerek sıfırlanabilir veya 
devre dışı bırakılabilir.

Kurulumcu Ayarları (Sürekli)
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Mülk, ev sahibi tarafından alınırsa ev sahibi gaz güvenliği sebepleri 
için kurulumcuya servis aralık zamanlayıcısı ayarlama talimatı 
vermiş olabilir. Bu özellik temelde, kazanın her yıl bakıma gitmesini 
sağlamak için gaz güvenlik düzenlemeleri* altında Ev sahibinin  
yasal sorumluluğu olduğu kiralık mülk sektörü için amaçlanmıştır.
 
- Ayarlanırsa, servis süresi zamanından 28 gün önce, her gün 
öğlen vakti sesli bir uyarı başlayacaktır ve servis simgesi de 
görüntülenecektir. Sesli uyarı 10 saniye kadar sürer ve iptal  
etmek için butona basılana kadar her saat tekrar eder.  Alarm  
iptal edilirse bir sonraki gün öğlen vakti tekrar başlayacaktır.
 
- Kazana servis süresi zamanından önce bakım yapılmazsa her 
gün öğlen vakti sesli bir uyarı başlayacaktır ve servis simgesi de 
görüntülenecektir. Sesli uyarı 1 dakika kadar sürer ve iptal etmek  
için butona basılana kadar her saat tekrar eder. Alarm iptal edilirse 
bir sonraki gün öğlen vakti tekrar başlayacaktır.
 
- Ek olarak tüm geçersiz kılmalar ve programlama butonları devre 
dışı kalır ve Isıtma ile Sıcak Su her saat sınırlı süreliğine çalışabilir.
 
- Kurulumcu, kazan servisinin bir parçası olarak servis aralığı 
zamanlayıcısını iptal edebilir veya sıfırlayabilir.
 
- Bu yalnızca yetkin ısıtma kurulum mühendisi tarafından erişilebilen 
gaz güvenliği özelliğidir.

*Gaz Güvenliği Düzenlemeleri bölgeye göre değişiklik gösterebilir

Servis Aralığı 
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Varsayılan tabloları 

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 tabloları (Sürekli) 
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Bilgi 
TPOne mevcut işleme ilişkin bilgiler gösterecektir,  
bu mesajlar ekranın en üstünde görüntülenir.
Bilgi mesajları, işlem etkinken görüntülenir ve işlem 
tamamlandığında otomatik olarak sıfırlar.

Pencere Açık Bu, pencere açık anahtarının takılı olduğu ve 
pencerenin açık olduğu yerlerde görüntülenir.
bkz. sayfa 19

Ürün Kilidi Bu, ürün kilidi anahtarının takılı olduğu ve 
anahtarın etkin olduğu yerlerde görüntülenir.
bkz. sayfa 19

Optimize 
Başlangıç

TPOne başlatma metodu Optimize Başlangıç’a 
ayarlanırsa bu özellik etkinken bu mesaj 
görüntülenecektir.
bkz. sayfa 18 

Gecikmeli 
Başlangıç

TPOne başlatma metodu Gecikmeli Başlangıç’a 
ayarlanırsa bu özellik etkinken bu mesaj 
görüntülenecektir.
bkz. sayfa 18 
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Uyarılar 
TPOne çeşitli koşulları izler ve gerekli olduğunda uyarılar sağlar, 
bu mesajlar ekranın en üstünde görüntülenir.
Uyarıyı oluşturan durum düzeltilirse, TPOne menüsünden Uyarıları 
Temizle seçilerek iptal edilebilir.  Birden fazla uyarının meydana 
geldiği yerlerde ekranda sonuncu olan görüntülenir.  Tüm uyarılar 
Uyarıları Temizle menüsünden görüntülenebilir ve temizlenebilir.

RF Kaybı TPOne-RF ve Alıcı arasındaki RF bağlantısı 
kaybedilirse bu uyarı gösterilecektir.  Bu uyarı 
gösteriliyorsa ve RF Simgesi hala TPOne-RF’de 
görüntüleniyorsa bağlantı kaybı geçici olabilir 
ve yeniden bağlantı otomatik olarak yapılmıştır.  
Uyarı, menüden temizlenebilir.  RF Simgesi 
görüntülenmiyorsa o zaman bağlantı mümkün 
olmaya bilir veya sürekli olmayabilir.

Önemli Not: Verici ve alıcının arasının görüş açısı 
alanında kazan gövdesi gibi büyük metal nesnelerin, 
diğer büyük cihazların veya aynaların olmadığından 
emin olun çünkü bu nesneler termostat ve alıcı 
arasındaki iletişimi kesecektir.

Eşleme 
Başarısız

İlk olarak kuruluduğunda başlangıç Sihirbazı 
TPOne-RF ile Alıcının eşlemesini içerir.  Bu işlev 
doğru bir şekilde tamamlanmazsa veya güvenli 
olmayan bağlantı nedeniyle başarısız olursa 
bu uyarı gösterilir.  Manuel eşleme kurulumcu 
menüsünden bu seçenek seçilerek yapılabilir. 

Önemli Not: Verici ve alıcının arasının görüş açısı 
alanında kazan gövdesi gibi büyük metal nesnelerin, 
diğer büyük cihazların veya aynaların olmadığından 
emin olun çünkü bu nesneler termostat ve alıcı 
arasındaki iletişimi kesecektir. 

Donma Riski TPOne  5oC’nin altında bir sıcaklık izlerse bu 
görüntülenecektir.  Bu meydana gelirse TPOne 
ısı ister ancak ısı kaynağı arızalıysa o zaman 
donma hasarı riski hala meydana gelebilir.  
Isıtma sisteminin doğru bir şekilde çalıştığının 
onaylanması için kontrol edilmesi gerekmektedir

Düşük Isı Ayarlanan mod sıcaklığına 2 saat içinde 
ulaşılamazsa TPOne Düşük Isı uyarısı verir.  
Isıtma sisteminin doğru bir şekilde çalıştığının 
onaylanması için kontrol edilmesi gerekmektedir
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Service 
Zamanı

TPOne Servis Aralığı zamanlayıcısının ayarlandığı 
yerlerde zamanlayıcının süresi geçtiğinde bu uyarı 
görüntülenir.  Kazan güvenlik bakımını ayarlamak 
için mülk sahibi veya ev sahibiyle iletişime geçin.
bkz. sayfa 21

Isı 
Azaltılmış

TPOne Servis Aralığı zamanlayıcısının ayarlandığı 
yerlerde zamanlayıcının süresi dolduktan sonra 
görüntüler ve kazan servisi tamamlanana 
kadar güvenliğiniz için ısıtmanın azaltıldığını 
gösterecektir.  Kazan güvenlik bakımını ayarlamak 
için mülk sahibi veya ev sahibiyle iletişime geçin.
bkz. sayfa 21

Yüksek  
Zemin 
Sıcaklığı

Zemin limit sıcaklık sensörünün takıldığı yerlerde 
zemin sıcaklığı ayarlanan limiti aşarsa bu uyarı 
görüntülenir.  Zemin sıcaklığı güvenli bir seviyeye 
indirilirse TPOne ısıtmayı kontrol etmeye devam 
eder ancak aşırı ısınma sebebi hala mevcuttur.  
Zeminden ısıtma sistemi aşırı ısınmanın yeniden 
oluşmamasını sağlamak için kontrol edilmelidir.

Sensör 
Arızası

TPOne dahili sıcaklık sensör dışarıyı ölçüyorsa 
işlemsel paremetreleri arızalanmış olabilir.  Bu uyarı 
sıfırlanamıyorsa tavsiye için servis sağlayıcınızla 
iletişime geçin.

Harici 
Sensör 
Arızası

Harici sıcaklık sensörü takılmışsa ve TPOne dışarıyı 
ölçüyorsa işlemsel parametreleri harici sensör veya 
bağlantı kablosu ile alakalı bir sorunu gösteriyor 
olabilir.  Bu uyarı sıfırlanamıyorsa tavsiye için servis 
sağlayıcınızla iletişime geçin.

Zemin 
Sensör 
Arızası

Zemin sıcaklık sensörü takılmışsa ve TPOne 
dışarıyı ölçüyorsa işlemsel parametreleri zemin 
sensörü veya bağlantı kablosu ile alakalı bir sorunu 
gösteriyor olabilir.  Bu uyarı sıfırlanamıyorsa tavsiye 
için servis sağlayıcınızla iletişime geçin.

Uyarılar (sürekli) 
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