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 V systémech elektrického vytápění 

 V systémech vodního vytápění 
 

2. Funkce 

Měření teploty je prováděno pomocí vnějšího nebo vnitřního teplotního čidla. 
Regulátor se zapne, když teplota naměřená čidlem klesne pod nastavenou 
požadovanou teplotu. Pokud teplota překročí nastavenou hodnotu, termostat 
se vypne. Ovládací rozhraní se velmi snadno používá. Grafika zobrazuje 
provozní režim a slouží jako pomůcka pro uživatele, aby pochopili fungování 
termostatu. Termostat se používá v topných instalacích s automatickou 
regulací teploty a poskytuje uživatelům komfortní, bezpečné, energeticky 
úsporné a současně vysoce kvalitní vytápění. 

Termostat pracuje v jednom ze tří režimů: 
 Regulace teploty místnosti 
 Regulace teploty místnosti s omezením maximální teploty topného prvku 

 Regulace teploty podlahy 
 
Pokud je čidlo odpojeno nebo zkratováno, relé vypne vytápění. 
 
Moderní design termostatu v kombinaci s chromovaným rámečkem a 
akrylovým displejem vytváří elegantní celek. Ovládání se provádí pomocí 
dotykových tlačítek, navíc je obsluha termostatu jednoduchá a neměla by 
nikomu působit problémy. Týdenní programování je k dispozici ve variantě 
5 + 2 (5 dní v týdnu + 2 dny o víkendu), která zajišťuje vysoký tepelný komfort 
a minimalizuje náklady na vytápění. Jedním kliknutím můžete změnit režim 
regulace na manuální, čímž získáte možnost nastavení dočasné teploty. 
Termostat udržuje teplotu v rozmezí 1 °C ve vztahu k nastavené teplotě. 
Vestavěná paměť zaručuje uchování dat i v případě výpadku napájení. 
 

 

 

 

Termostat 1 ks 
Šroub 2 ks 
Montážní deska 1 ks 
Návod k montáži a provozu  1 ks 
 

 

 

Termostat 

Č. výrobku 00200 

Přepínaný proud 16 (A) 

Rozsah teploty 5-35 °C 

Napětí 230 VAC 

Přesnost +/- 1°C 

Podsvícení Modré 

Stupeň krytí pláště IP20 

Výška montáže 1,2 m 

Teplota skladování 5-55 °C 

Spotřeba proudu < 1,5 W 

Omezení maximální teploty topného tělesa 10-70 °C 

Teplotní čidlo 

Č. výrobku 00020 

Barva čidla Bílá 

Délka 3 m 

Termistor NTC 

Teplota skladování -25-70 °C 

 

 

1. Zapnutí / Vypnutí 

Pro zapnutí / vypnutí napájení stiskněte  . 

2. Nastavení teploty 

Pro nastavení teploty stiskněte  . 

3. Nastavení hodin 

Pro nastavení minut, hodin, dne v týdnu stiskněte  . 
Pro nastavení času stiskněte  . 

Pro opuštění režimu nastavení hodin znovu stiskněte  . 

4. Programování týdenního programu 
Pro změnu na manuální nebo týdenní programování stiskněte M. 

Pro aktivaci programování stiskněte a přidržte  , na displeji se zobrazí 
12345. 

Pro nastavení času prvního období stiskněte  . 

Pro nastavení teploty prvního období stiskněte  . 

Pro nastavení času druhého období stiskněte  . 

Pro nastavení teploty druhého období stiskněte  . 

Pro nastavení času třetího období stiskněte  . 

Pro nastavení teploty třetího období stiskněte  . 

Pro nastavení času čtvrtého období stiskněte  . 

Pro nastavení teploty čtvrtého období stiskněte  . 

Pro nastavení času pátého období stiskněte  . 

Pro nastavení teploty pátého období stiskněte  . 

Pro nastavení času šestého období stiskněte  . 

Pro nastavení teploty šestého období stiskněte  . 

Pro nastavení sobotního / nedělního času stiskněte  . 

 
POZOR! Pro nastavení hodnot stiskněte  .  

 
Návod k montáži 
a provozu termostatu 
TERMOFOL TF-H1 

Pozor ! 

Zařízení může instalovat pouze kvalifikovaný elektrikář a připojit jej v 
souladu se schématem připojení, které se nachází na krytu výrobku nebo v 
tomto návodu. 

Dodržujte platné bezpečnostní předpisy. Instalace musí být provedena tak, 
aby byla zajištěna II. třída ochrany. 

Tento termostat, který může být instalován nezávisle, lze použít pouze ke 
kontrole teploty v suchých a uzavřených místnostech a standardním 
prostředí. 

1. Použití 

3. Popis hlavního okna 

Týdenní teplota 

Blokace 

Teplota 
místnosti 

Nastavení 

Tepl. podlahy 

Vytápění zapnuté 

Programování 

Manuální 

Režim 

Období 

AM/PM 

Čas 

Čas zap./vyp. 

Hodiny Zap./Vyp. Nahoru Dolů 

4. Obsah balení 

Tento výrobek nesmí být likvidován společně s 
komunálním odpadem. Recyklujte výrobky v podnicích 
určených k likvidaci elektronického odpadu. Pokyny k 
likvidaci poskytují místní úřady. 

5. Specifikace 

6. Programování 

CZ 
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Období 
pondělí - pátek víkend 

čas teplota čas teplota 

 
6:00 20 °C 6:00 20 °C 

 
8:00 15 °C 8:00 20 °C 

 
11:30 15 °C 11:30 20 °C 

 
13:30 15 °C 13:30 20 °C 

 
17:00 22 °C 17:00 20 °C 

 
22:00 15 °C 22:00 15 °C 

Výše uvedený diagram prezentuje týdenní program 5+2. 
 

 
 

 
 

Připojení: 

1. N - Neutral, napájecí kabel do topného zařízení 

2. F - Fáze, napájecí kabel do topného zařízení 

3. N - Neutral, napájení ze sítě AC230V 

4. F - Fáze, napájení ze sítě AC230V 

5. NTC - Kabel vnějšího čidla 

6. NTC - Kabel vnějšího čidla 

 
Pro vstup do menu nastavení – na vypnutém zařízení stiskněte a přidržte 

současně M a  po dobu 5 sekund. Pro zvolení konkrétní funkce 
stiskněte M. Všechna nastavení se automaticky uloží po zapnutí zařízení. 

Pro potvrzení stiskněte  , pro zrušení stiskněte  . 
 

Kód Funkce Nastavení a možnosti Výchozí 

1 
Kompenzace 
teploty 

0-9 °C (pro vzduchové čidlo) -2 

2 Hystereze 1-5 °C 1 

3 Blokace 
0: Všechna tlačítka jsou zablokována, kromě 
tlačítka ZAP/VYP 
1: Všechna tlačítka jsou zablokována 

01 

4 Pracovní režim 

In: Vzduchové čidlo (kontrola teploty) 
Ex: Podlahové čidlo (kontrola teploty) 
Al: Obě čidla (vzduchu pro kontrolu teploty, 
podlahové jako omezovač za účelem ochrany) 
Pozor: Ujistěte se, že jste zvolili správný 
pracovní režim. 
Pokud zvolíte nesprávný pracovní režim, na 
displeji se zobrazí chyba Err a termostat přestane 
pracovat, dokud nebude závada odstraněna. 

Al 

5 
Nastavení 
minimální 
teploty 

5-15 °C 5 

6 
Nastavení 
maximální 
teploty 

5-45 °C 35 

7 Hodiny 
12h: 12hodinové hodiny 
24h: 24hodinové hodiny 

01 

8 
Nastavení 
displeje 

00: Zobrazení nastavené tepl. a aktuální tepl. v 
místnosti 

01: Zobrazení pouze nastavené tepl. 
00 

9 
Nastavení min. 
teploty vněj. 
čidla 

0-20 °C 0 

A 
Nastavení max. 
teploty vněj. 
čidla 

10-70 °C 45 

B 
Čas podsvícení 
displeje 

3-99 s 5 

C 
Výrobní 
nastavení 

00: Aktuální nastavení 
01: Obnova výrobního nastavení 

00 

 
Pozor ! Pokud je pracovní režim nastaven na AL, teplota místnosti 

a teplota podlahy může být změněna stisknutím a 

přidržením tlačítka  po dobu 3 sekund. 

Pozor ! Pro zablokování/odblokování tlačítka stiskněte  a 
přidržte po dobu 5 sekund. 

 

 
Termostat lze instalovat do standardní 86mm nástěnné instalační krabice 
nebo do evropské 60mm kulaté krabice. 
 

 
1. Připojte napájení a ostatní kabely podle schématu zapojení. 

 
2. Přišroubujte montážní desku do instalační krabice. 

 
3. Spojte LCD displej s montážní deskou. 4. Dokončeno. 
 
 
 

UPOZORNĚNÍ: Připojení smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář 
v souladu s návodem. 

 
 
 
 

RIZIKO ÚDERU ELEKTRICKÝM PROUDEM Před provedením 

elektrického připojení odpojte napájení. Kontakt se součástmi, které vedou 
nebezpečné napětí, může způsobit úder elektrickým proudem a může vést k 
vážnému zranění nebo smrti. 

7. Výchozí diagram teplot 

8. Schéma zapojení 

Topné zařízení 

vnější čidlo 

9. Nastavení funkcí a možností 10. Montáž termostatu 

(Fot. 1) 

(Fot. 2) 

(Fot. 3) (Fot. 4) 


