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1. INSTALLATIE

De thermostaat wordt geïnstalleerd in de belangrijkste woonruimte.
Hij wordt bevestigd aan de muur op een hoogte van +/- 1,50 m of wordt
op een meubelstuk geplaatst.

Men zorgt ervoor dat de thermostaat niet blootgesteld wordt aan invallend
zonlicht of directe warmtestroming van een verwarmingsapparaat.
De thermostaat met voorkeur niet op een buitenmuur installeren of in een
onverwarmde ruimte.
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2. BESCHRIJVING

1 Automatische werking
2 Comfortbedrijf
3 Verlaagde temperatuur
4 Bescherming tegen vorst
5 Instelling datum / uur

1 Aanduiding tijd
2 Aanduiding dag van de week
3 Gemeten temperatuur of
temperatuurinstelling
4 Actuele wenstemperatuur
5 Aanduiding zendmodus
6 “Party bedrijf”
7 Afwezigheidsbedrijf
8 Informatietoets
9 Melding uitschakeling
Na enige tijd zonder activiteit schakelt de thermostaat over op stand by.
Men kan deze toestand verlaten door op één van de druktoetsen te duwen of te
draaien aan de draaiknop.
3. KOPPELING ZENDEN / ONTVANGEN
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1 Maak de ontvanger die zich op het
verwarmingsapparaat bevindt klaar voor
communicatie met de TPF eco.
(zie ook de handleiding van het
verwarmingsapparaat, bijvoorbeeld VPS).

2 De TPF-thermostaat moet uitgeschakeld
zijn.
Druk vervolgens gedurende 5 seconden
op de tweede toets tellend van rechts.
Op het scherm verschijnt de TPF-versie.

3 Druk nogmaals gedurende 5 seconden op
deze zelfde toets.
Op het scherm verschijnt menu rF01.

4 Druk nu op OK.
De thermostaat spoort het aantal koppelbare
ontvangers op en dit aantal verschijnt in het
midden van het scherm.
aantal apparaten

4. CONFIGURATIE

De thermostaat moet zich in uitgeschakelde toestand bevinden !

1 Druk gedurende 5 seconden op de tweede toets tellend van links.
Op het scherm verschijnt de thermostaatversie.
2 Druk vervolgens op OK
Op het scherm verschijnt het menunummer CF01
CF01 = correctie van de gemeten temperatuur
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3 Indien nodig, corrigeer de aangeduide temperatuur ten opzichte van de
werkelijke kamertemperatuur met de + en – toetsen en druk daarna op OK om
te bevestigen.
Draai aan de draaiknop om deze instelling te verlaten.

CF02 = temperatuur aanduiding in automatisch bedrijf
0
1

Gewenste temperatuur
Gemeten temperatuur

CF04 = type regeling
0
1

PI-regeling (proportioneel)
ON-OFF-regeling (2- puntsregeling)

CF05 = spaarfuncties voor de batterij
0
1
2

Scherm uitschakelen na 10 seconden zonder toetsbediening
Scherm uitschakelen tussen middernacht en 5 uur ‘s morgens
Scherm altijd ingeschakeld

CF06 = aanduiding AAN/UIT-symbool in de toestand standby
0
1

AAN/UIT-symbool wordt niet aangeduid op het scherm
AAN/UIT-symbool wordt wel aangeduid

CF07 = achtergrondverlichting van het scherm
0
1

Uitgeschakeld
Geactiveerd (kan uitgeschakeld worden na wachttijd)

CF08 = open-raam-detectie
0
1

Uitgeschakeld
Geactiveerd

CF09 = aanwezigheidsdetectie
0
1

Uitgeschakeld
Geactiveerd

Indien de ontvanger wordt uitgerust met een bewegingsmelder dan wordt de
wenstemperatuur automatisch na een bepaalde periode verlaagd.
- Na 1,5 uren afwezigheid
→
wenstemperatuur -1,5°C
- Na 3,5 uren afwezigheid
→
wenstemperatuur -3,5°C
- Na 48 uren afwezigheid
→
inschakeling vorstbeveiliging
CF10 = begrenzing maximum comforttemperatuur
Bereik: 22°C tot 30°C (standaardinstelling = 28°C)
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CF11 = programmeerstappen
0
1

In stappen van één uur
In stappen van een half uur

CF12 = keuze van de tijdsaanduiding
0
1

24 u. (AM / PM)
24 u.

CF13 = automatische omschakeling zomer- / wintertijd
0
1

Uitgeschakeld
Actief

CF15 = aanduiding van een “venster open” melding
0
1

Geen knipperend symbool
Knipperende aanduiding op het scherm

Enkel van nut wanneer CF08 = 1
CF16 = aanduiding de actuele warmtevraag met het symbool
0
1

Geen aanduiding
Melding warmtevraag kan actief worden

CF17 = aanduiding van de aanwezigheidsherkenning
0
1

Vast symbool
Knipperend symbool

CF18 = aanduiding van het stroomverbruik
0
1

Uitgeschakeld
Geactiveerd

Om het stroomverbruik te kunnen berekenen moet het vermogen van de
verwarmingsbron opgegeven worden.
1 Selecteer het gepaste menu
2 Bevestig met OK
3 Geef het vermogen in (Watt)
4 Bevestig met OK
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5. INSTELLING VAN DE TIJD
1 Verdraai de knop in de positie PROG

2. Stel het uur in en bevestig met OK

5

Kies de gepaste maand en
bevestig met OK

3. Stel de minuten in en
bevestig met OK

4. Kies voor de dag van de
week en bevestig met OK

6. Stel het jaar in en bevestig
bevestig met OK

7. Verdraai de knop tot
AUTO om dit menu te
verlaten.

6. INSTELLING VAN DE GEWENSTE TEMPERATUUR
Comforttemperatuur instellen
1 Verdraai de knop tot

2 Stel de temperatuur in
(bereik van 5°C tot de maximum
comforttemperatuur CF10 )

3 Bevestig met OK
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Spaartemperatuur instellen
1 Verdraai de knop tot
2 De spaar- of nachttemperatuur
instellen.
(bereik van 5°C tot 19°C)
3 Bevestigen met OK

Vorsttemperatuur instellen
1 Verdraai de knop tot
2 Stel de bescherming tegen
vorst in (bereik 5°C tot 10°C)
3 Bevestig met OK

Verwacht elektriciteitsverbruik
Bij de instelling van de gewenste temperatuur kan naargelang de uitvoering van de
TPF-thermostaat een melding verschijnen die een indicatie geeft over het te
verwachten elektriciteitsverbruik (verkleuren van het scherm of 3 gekleurde
indicatoren, zie ook CF05).
GROEN tot 19°C
Gering verbruik

ORANJE van 19,5 tot 24°C
Gemiddeld verbruik

ROOD meer dan 24,5°C
Hoog verbruik

7. PROGRAMMEREN VAN TIJDSINTERVALLEN
1 Verdraai de knop tot PROG wordt bereikt.
Zonder wijziging van het standaardprogramma is elke dag comforttemperatuur
mogelijk tussen 6 en 23 u.
Verschillende tijdsintervallen kunnen vastgelegd worden waarbinnen comforttemperatuur
of spaartemperatuur
van toepassing zijn.
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Voorbeeld: comforttemperatuur van 6 tot 8 en van 17 tot 23 uur.

2 Druk op

tot 06.00 u.

5 Druk op

tot 23.00 u.

3 Druk op

6 Druk op

tot 08.00 u.

tot 00:00 u.

4 Druk op

tot 17.00 u.

7 Druk op OK om deze
instelling te bevestigen en
over te schakelen naar de
volgende dag.

7 Druk gedurende 3 seconden op OK indien dit programma ook voor de volgende dag geldt en mag
bevestigd worden (kopiëren).
Herhaal deze werkwijze voor de volgende dagen: 2,3,4…

8. AUTOMATISCHE WERKING
Tijdens automatische werking wordt de
temperatuur geregeld volgens het
dagprogramma en telkens wanneer er
een warmtevraag is zal het symbool
oplichten.
het programma AUTO kan onderbroken
worden door:
-

Partybedrijf

-

Afwezigheidsbedrijf
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-

Herkenning van een open raam (plots meerverbruik)
Tijdens deze functie wordt overgeschakeld naar
vorstbedrijf (configuratie CF08).

-

Herkenning van afwezigheid.
Tijdens deze functie wordt de spaartemperatuur toegepast.
(zie ook CF09)

9. FUNCTIE “PARTY”
Met deze functie kan tijdelijk het dagprogramma buiten werking gesteld worden om
een andere gewenste temperatuur in te stellen gedurende 30 minuten tot 12 uren).

1 Druk in AUTO-bedrijf
op de toets

2 Stel de gewenste
temperatuur in.

3 Stel de gewenste duur 4 De andere instelling
in en bevestig met OK
van de temperatuur
is actief en kan
voortijdig beëindigd
worden met de
toets C.

10. FUNCTIE “AFWEZIGHEID”
Het is mogelijk om gedurende een periode van geplande afwezigheid een verlaagde
temperatuur te programmeren.
Voorbeeld:
starten op vrijdag 10 en terug
op zondag 19, dus 9 dagen afwezigheid.

1 Verdraai de knop van
AUTO naar
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2 Geef het aantal dagen
in bevestig met OK

3 Stel de afwezigheids- 4 De instelling is actief
temperatuur in en
en kan voortijdig
bevestig met OK.
beëindigd worden
met de toets C.
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11. EXTERNE PROGRAMMAONDERBREKING
Het is mogelijk dat een externe zender het lopend
programma van de thermostaat(AUTO) onderbreekt.
Op het scherm verschijnt het “handsymbool” en
een nieuwe wenstemperatuur.
Bij deze optie wordt de thermostaat dan volledig
van op afstand bestuurd.

12. INFORMATIETOETS
Via de druktoets

kan volgende info opgevraagd worden.

-

De actuele comforttemperatuur of de wenswaarde
naargelang de basisinstelling van het scherm.

-

De buitentemperatuur, uitsluitend wanneer een
buitentemperatuursonde is aangesloten.

-

Het totaalverbruik indien het vermogen van de
aangesloten apparaten gekend is en ooit werd
ingegeven (CF18).
Het verbruik kan opnieuw op “0” gesteld worden
door gedurende 3 seconden te drukken op de
toets C.

13. VERGRENDELEN VAN DE THERMOSTAAT
De vergrendeling kan gebeuren tijdens de functies AUTO,
Druk gedurende 5 seconden op de I-toets en op
het scherm zal het symbool
verschijnen.
Tijdens de vergrendeling blijven enkel de toetsen
en
actief.
Om de vergrendeling ongedaan te maken drukt
men opnieuw gedurende 5 seconden op I-toets.
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14. DE THERMOSTAAT UITSCHAKELEN
Druk op de AAN/UIT-toets
om de thermostaat
uit te schakelen. Men hoort dan 3 bieptonen.
Tijdens de uitgeschakelde toestand is enkel de
infotoets I nog actief.
Om de thermostaat terug in te schakelen drukt men
opnieuw op
. De thermostaat produceert dan
één bieptoon.
15. RESET NAAR DE FABRIEKSINSTELLING
Kan gebeuren in de uitgeschakelde toestand
1. Druk gelijktijdig en gedurende 10 seconden
op de linkse toets en de I-toets tot wanneer
“Init” op het scherm verschijnt.
2. Druk gedurende 3 seconden op de OK-toets
en de melding “Init” zal knipperend oplichten.

De fabrieksinstellingen zijn:
- Gewenste temperatuur = 19°C
- Spaartemperatuur = 15,5°C
- Vorsttemperatuur = 7°C
- Venster open melding (CF08 = 1))
- Afwezigheidsmelding (CF09 = 0)

De instellingen na reset herstellen
Kan gebeuren in de uitgeschakelde toestand
1. Druk gelijktijdig en gedurende 20 seconden
op de linkse toets en de I-toets tot wanneer
na 10 seconden “Init” op het scherm verschijnt.
Houd de toetsen ingedrukt tot wanneer “ALL”
aangeduid wordt.
2. Druk gedurende 3 seconden op de OK-toets
en de meldingen “Init” en “ALL” zullen
knipperend oplichten.
De ingestelde waarden zijn opnieuw van
toepassing.
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16. KOPPELING ZENDER-ONTVANGERS ONDERBREKEN

1. De thermostaat moet uitgeschakeld zijn.
Druk gedurende 5 seconden op de tweede linkse toets.
Op het display verschijnt de thermostaatversie.
2. Druk opnieuw gedurende 5 seconden op de tweede linkse toets.
Op het display verschijnt het menu rF01.
3. Druk op de + toets om het menu rF03 te bereiken en vervolgens op OK.
Het aantal via RF gekoppelde ontvangers verschijnt op het scherm.
4. Druk gedurende 5 seconden op de toets OK.
Alle ontvangers (toestellen) worden losgekoppeld van de zender (thermostaat)
en op het scherm verschijnt de melding “00”.
17. BATTERIJ VERVANGEN

De batterijen die een levensduur hebben van ongeveer 3 maanden worden
vervangen wanneer daartoe het symbool op het scherm verschijnt.
18. KOPPELINGSPROBLEEM
Indien met één ontvanger geen koppeling kan gerealiseerd worden dan het bereik
onvoldoende zijn (afstand zender – ontvanger).
Men kan dit op volgende wijze testen of oplossen:
1) Schakel alle ontvangers uit behalve de ontvanger dat men wil testen.
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2) De thermostaat moet ook uitgeschakeld zijn.
3) Druk gedurende 5 seconden op de tweede linkse toets en op het scherm zal
de thermostaatversie verschijnen.
4) Druk opnieuw en gedurende 5 seconden op de tweede linkse toets tot
wanneer op het scherm menu rF01 wordt aangegeven.
5) Druk op de + toets om het menu rF02 te bereiken.
Op het scherm wordt een cijfer aangeduid tussen 0 en 4 dat een indicatie
geeft over de bereikbaarheid van de ontvanger waarbij 4 het maximum is.
Heeft men geen bereik dan zal de installatie moeten aangepast worden.
19.TECHNISCHE SPECIFICATIES








Voeding: 2 batterijen alkaline 1,5 V type LR03/AAA
Beschermingsgraad IP 30
Zendfrequentie: 868 MHz, klasse I (norm EN 300 220)
Bereik: 100 à 300 m in de vrije lucht
Afmetingen: 81 x 135 x 22 mm
Vaste montage aan een wand of op eigen sokkel
Bedrijfstemperatuur: -10°C tot +70°C
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