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Termostats TEMPOTM paredzēts, lai nodrošinātu komforta temperatūru Jūsu mājās, Jūsu 
Warmup grīdas apsildes sistēmai.

Termostats ir paredzēts, lai saņemtu temperatūras signālus no šādiem sensoriem:  

1. Gaisa sensors, kas iebūvēts termostata iekšpusē

2. Grīdas sensors, kas iestrādāts apsildāmās grīdas sistēmā (sīkāku informāciju sk. 
Warmup apsildes rokasgrāmatā) 

Termostats nav drošības ierīce un to drīkst izmantot tikai ar Warmup apsildes 
produktiem. 

Lai nepieļautu grīdas bojājumus, termostata programmēšanas laikā, jāizvēlas atbilstošs 
grīdas veids. 
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IEVADS

TERMOSTATA UN SENSORA ATRAŠANĀS VIETA 

ELEKTRISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Darba spriegums: 230 V AC ±15%, 50 Hz
Slodze: 16 A, ~3600W 

Grīdas devēja veids: NTC10K @ 25 °C

IP vērtējums: IP20

Sertifikāti un atzīmes: BEAB un CE atbilstības deklarācija

Tas atbilst LVD un EMC direktīvām, kas atbild par drošību un elektromagnētisko 
savienojamību. 

Piezīme: Termostats nav paredzēts lietošanai ar pārtraukto elektroenerģijas 
padevi.

TERMOSTATA ATRAŠANĀS VIETA
Termostats ir jāuzstāda elektrosadales skapī, sienas kastē, kas ir vismaz 32 mm dziļa. 
Optimālai veiktspējai termostats jāzstāda telpā ar labu ventilāciju. Tam nevajadzētu 
atrasties pie loga vai durvīm, tiešos saules staros vai virs siltuma ģenerējošām ierīcēm 
(televizora, radiatora). Termostats ir paredzēts temperatūrai no  0°C līdz 50°C, ar relatīvo 
mitrumu, kas ir mazāks par 80%.

GRĪDAS SENSORA ATRAŠANĀS VIETA UN UZSTĀDĪŠANA
Optimālā grīdas sensora atrašanās vieta ir aprakstīta Warmup apsildes uzstādīšanas 
rokasgrāmatā. Izvēloties grīdas sensora atrašanās vietu, skatīt rokasgrāmatu. Uzstādot 
grīdas sensoru Warmup rekomendē izmantot aizsargcauruli, ko iestrādā grīdā, speciāli 
izveidotā gropē. Aizsargcaule pasargās sensoru un ļaus vieglāk remontēt sensoru tā 
bojājumu gadījumā, pēc grīdas seguma uzklāšanas. 

 L SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Šis produkts darbojas ar strāvas padevi, tāpēc tā pieslēgšanu pie 
elektrības drīkst veikt tikai sertificēts elektriķis. Pirms termostata 
uzstādīšanas vai tā remonta, vienmēr izolējiet vadus līdz elektrosadales 
skapim. Termostatu nevajadzētu sākt lietot, ja neesat pilnībā pārliecināts, 
ka visa apkures sistēma atbilst pašreizējām vispārējām elektroinstalāciju 
drošības prasībām. Elektroinstalācijai jābūt saskaņā ar jaunākajiem IEE 
elektroinstalāciju noteikumiem un atbilstošiem likuma nosacījumiem. 
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2
3
4

Atdaliet termostata priekšējo korpusu no sienas moduļa:

1. Atskrūvējiet abas skrūves 
(termostata apakšdaļā)

2. Atdaliet priekšējo korpusu, satverot 
rāmja ārējo apakšējo daļu, velciet to 
uz priekšu un tad pavirziet uz augšu.

3. Novietojiet atdalīto priekšējo 
korpusu drošā vietā.

4. Savienojiet visus vadus ar 
elektrosadales skapi. Pārliecinieties, 
ka tur ir šādi vadi:

• Spriegums (fāze un nulle)

• Apsildes kabelis (fāze un nulle)

• Grīdas sensors

• Fil pilote (pieejams tikai Francijā)

5. Izvelciet vadus caur sienas elektrosadales skapim un pabeidziet vadu pievienošanu. 

 L SVARĪGI
Pārliecinieties, ka visi vadi ir pilnībā 
pievienoti elektrosadales skapī un ir cieši 
nostiprināti. Jebkuram nenostiprinātam 
vadam jābūt apgrieztam, jo tas var izraisīt 
īssavienojumu. 

Piezīme: Ja tiek savienoti vairāk nekā divi apsildes paklāji, tad ir nepieciešama 
elektriskā sadales kārba.

VIENKĀRŠA ELEKTRISKĀ UZSTĀDĪŠANA
(skatīt diagrammu)

1. Fil Pilote (F.P.) - pieejams tikai Francijā

2. Pievienojiet spriegumam (fāze - MAX 240 V)

3. Pievienojiet spriegumam (nulle - MAX 240 V)

4. Savienojiet ar Warmup sildītāju(iem) (nulle - MAX 3600 W / 16 A)

5. Savienojiet ar Warmup sildītāju(iem) (fāze - MAX 3600 W / 16 A)

6. Neizmanto
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7. Pievienojiet pirmajam grīdas sensora vadam (krāsa nav svarīga)

8. Pievienojiet otrajam grīdas sensora vadam (krāsa nav svarīga). 

TERMOSTATA MONTĀŽA SIENAS KĀRBĀ
1. Iespiediet lieko vadu atpakaļ caur sienas kārbu un ielieciet termostata 

aizmugures moduli sienas kārbā.

2. Ielieciet stiprināšanas skrūves montāžas caurumos un pievelciet tās.

3. Pirms pilnībā pievilkt skrūves, pārliecinieties, ka termostats ir novietots taisni.

4. Noņemiet termostata priekšējo 
korpusu:

• Priekšējo korpusu centrējiet 
un uzāķējiet uz eņģēm.

• Uzspiediet uz priekšējā 
korpusa apakšējās daļas, līdz 
atskan klikšķis.

5. SVARĪGI: Pievelciet abas skrūves.

Tagad jūs varat ieslēgt termostatu un 
sākt tā programmēšanu.

(NOT USED)
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IEVADS 
TempoTM ir ticis izstrādāts, par prioritāti 
izvirzot vienkāršumu, un tā programmēšana 
ir ļoti intuitīva. Pateicoties rotācijas slēdzim 
un vienkāršai rotācijas vadībai termostata 
iestatīšana ir ātra un viegla.
1. Rotācijas kontrole (grieziet pulksteņrādītāja 

virzienā, lai palielinātu un pretēji 
pulksteņrādītāja kustības virzienam, lai 
samazinātu temperatūru)

2. Galvenā poga
3. Programmas slaidu vadību (izmanto tikai 

programmēšanas laikā)
4. Slīdņa vadības režīms
5. Atjaunošanas poga
6. Nomaināms CR2032 akumulators

IKONAS

Parasti attēlo pašreizējo telpas temperatūru. Tā var būt vai nu grīdas 
temperatūra, vai arī gaisa temperatūra. (Skatīt ikonu ). Programmas 
iestatīšanas vai temperatūras manuālas iestatīšanas laikā ar šo ikonu uz īsu 
brīdi tiks attēlota iestatītā temperatūra.

Programmas darbības laikā termometrs attēlos, vai tas darbojas komforta  

vai ekonomiskajā  temperatūras režīmā. Ikona  tiks attēlota, kad 
komforta -1/ -2 ir mērķa temperatūra. (Tikai Fil Pilote gadījumā)

1
2
3
4

tempoelement
series

TM

exclusively from

8
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Šī ikona  parādās, ja apkure ir ieslēgta.

Šīs ikonas parāda kāds temperatūras regulēšanas veids tiek izmantots:

Grīdas sensors:    Gaisa sensors: 
Regulator reg (šo režīmu drīkst izmantot tikai īpašās situācijās, lai iegūtu 
papildu informāciju, sazinieties ar Warmup pārstāvi.)

Šīs ikonas parāda režīmu, kurā darbojas Jūsu termostats.

Programmēšanas režīms palaiž ieplānoto programmu
Manuālais režīms saglabā fiksētu temperatūru

Pret aizsalšanas režīma limits, neļauj temperatūrai būt zemākai par +5°C

Noklusējuma režīms

Piezīme:  Kad termostatā parādās gan manuālā, gan komforta ikona, 
termostats tiek manuāli nomainīts un saglabās fiksētu temperatūru līdz 
nākamajam plānotajam programmas periodam.

Šī ikonas norāda, kāds dienas laiks tiek iepgrogrammēts

         Rīts                    Diena                    Vakars                         Nakts

Šeit Jūs varat redzēt pašreizējo laiku un nedēļas dienu

8 Šīs ir kļūdu vai īpašās komandu ikonas (skatīt problēmu novēršanas sadaļu):

Fil pilote

Grīdas sensora kļūda

Pārkaršanas limits ir sasniegts

Nav elektrības strāvas

Akumulatora līmenis ir zems 
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SĀKT DARBU
Lai programmētu TempoTM termostatu, jums ir tikai jāpārbīda programmēšanas 
bīdāmais slēdzis (Programmas Slaidu Vadību) no augšējās pozīcijas līdz apakšējai 
pozīcijai, pa ceļam, pielāgojot programmu konkrētajām vajadzībām. Ja Jūs pieļaujat 
kļūdu, atveriet programmas vadību iepriekšējā pozīcijā un sāciet visu no sākuma. 
Lai mainītu iestatījumu vērtību, pagrieziet rotācijas slēdzi. Nospiežot galveno pogu, 
Jūs apstiprināsiet ievadīto vērtību un Jūs varēsiet iestatīt nākamo vērtību. TempoTM 
termostatam ir vairāki uzstādīšanas iestatījumi. Ja Jūsu termostats ir pareizi uzstādīts 
un darbojas, maz ticams, ka Jums būs nepieciešams to programmēt atkārtoti. Sīkāku 
informāciju sk. sadaļā „uzstādītāja noteikumi“. Jūsu termostatu var iestatīt tā, lai 
programmēšana ir:

• “visās dienās vienāda“ 
• “nedēļas dienas un nedēļas nogale“
• “7 dienu“

Lai mainītu šos iestatījumus, skatiet „iestatītā laika / dienas“ sadaļu.

TERMOSTATA PROGRAMMĒŠANA
Lai ieprogrammētu savu termostatu, viss, kas Jums ir jādara, ir jāpārvieto bīdāmo slēdzi 
Jūsu termostatā pa labi, no augšas uz leju. Tālāk esošajā tabulā ir paskaidrots, kā rīkoties 
katrā solī. 

Uzstādīt laiku 
/ dienu

Pagrieziet galveno pogu (Rotācijas Kontrole), lai mainītu 
pašreizējo pulksteņa laiku. Tiklīdz pulksteņa laiks ir 
iestatīts, nospiediet galveno pogu, tagad Jūs varēsiet 
iestatīt nedēļas dienu. Pagrieziet galveno pogu, lai 
izvēlētos pareizo dienu. 

Jūsu termostats pēc noklusējuma ļaus Jums iestatīt 
darba dienu un brīvdienu programmas (5-2d). Ja jūs 
vēlaties iestatīt vienādu programmu visās dienās (1d) 
vai 7-dienu programmu (7d), tad 5 sekundes turiet 
nospiestu galveno pogu, bīdāmajam pārslēdzējam 
atrodoties laika/dienas iestatīšanas pozīcijā. Tiklīdz Jūs 
esat šajā režīmā, pagriežot galveno slēdzi, Jūs varēsiet 
mainīt šo iestatījumu. Nospiediet galveno pogu vai 
pārbīdiet bīdāmo pārslēdzēju, lai apstiprinātu vērtību. 

Tiklīdz Jūs esat iestatījuši laiku un dienu, pārbīdiet 
bīdāmo slēdzi līdz nākamajai pozīcijai, lai apstiprinātu 
vērtību.
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Uzstādīt laiku

1
2
3
4

Atrodoties jebkurā no minētajām pozīcijām, Jūs varat 
iestatīt laiku rīta (1), dienas (2), vakara (3) un nakts 
(4) periodiem. Rīta un vakara periodos tiks ievērota 
komforta temperatūra, savukārt dienas un nakts 
periodos tiks ievērota ekonomiskā temperatūra. 
Izmantojot bīdāmo slēdzi, izvēlieties palaišanas laiku un 
nospiediet galveno pogu, lai pārietu uz nākamo dienu. 
Ja Jūs galveno pogu turat nospiestu 3 sekundes, tā 
pārkopēs palaišanas laiku uz nākamo dienu.

Piezīme: Ja Jūs vēlaties iestatīt termostatu tā, lai tas 
uzturētu komforta temperatūru visas dienas garumā un 
ekonomisko temperatūru uzturētu tikai nakts laikā, tad 
vienkārši iestatiet dienas palaišanas laiku vienādu ar va-
kara palaišanas laiku.

Uzstādīt 
temperatūru   

Šeit Jūs varat iestatīt temperatūru, kas tiks izmantota 
komforta un ekonomiskajam temperatūras režīmam.

Gatavs Pārbīdiet slēdzi līdz viszemākajai pozīcijai, lai palaistu 
savu termostatu. Apsilde netiks veikta, ja bīdāmais 
slēdzis nav šajā pozīcijā.

DARBĪBU IZVĒLE
Termostatu var iestatīt programmas uzturēšanai, nemainīgas temperatūras uzturēšanai, 
efektīvai savu māju aizsardzībai pret sasalšanu vai arī snaudas režimam. Jūs varat 
izvēlēties kādu no šiem režīmiem, pārbīdot režīmu slēdzi (Mode Slide Control), kas 
atrodas termostata apakšpusē.

Gaidīšanas 
režīms

Termostats nedarbosies

Piezīme: Termostats joprojām ir pievienots 
elektroenerģijas padevei un Jūsu apkure nav izslēgta. 

Pret-aizsalšanas 
aizsardzība

Termostats neļaus temperatūrai būt zemākai par  +5 °C

Manuāli Termostats uzturēs noteiktu temperatūru. Vienkārši 
pagrieziet rotācijas slēdzi, lai mainītu temperatūru.

Automātiski Šajā pozīcijā Jūsu termostats izmanto Jūsu iestatīto 
programmu. 
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Šie iestatījumi ir jāievada termostata uzstādītājam, un, visticamāk, produkta lietošanas 
laikā tos vairs nevajadzēs mainīt.

Lai ieietu uzstādīšanas režīmā, vispirms pārliecinieties vai Tempo ir ieslēgts. Tiklīdz 
termostats ir ieslēgts, noņemiet termostata priekšējo daļu no sienas plāksnes. 
Nospiediet un turiet galveno pogu, vienlaikus pievienojot priekšējo moduli pie sienas. 

Iestatīšanas režīmā Jūs varat pagriezt rotācijas slēdzi, lai mainītu izvēlni, nospiediet 
termostata galveno pogu, lai apstiprinātu iestatījumus un pārejiet uz nākamo soli. 
Kad esat pabeidzis visas darbības, Jūs automātiski iziesiet no uzstādījumu iestatīšanas 
režīma. 

Iestatījums 
uzstādīts

Noklusējuma 
vērtība Ekrāna piemērs

1 Mainīt pulksteņa 
formātu (12/24)

24

  

2 Mainīt mērvienību 
(ºC/ºF)

ºC

   

3 Mainīt sensoru, 
kuru izmanto, lai 
sasniegtu mērķa 
temperatūru (grīda 
/ gaiss / regulators)

Grīda    

Piezīme: Regulācijas režīmā termostats darbosies ar noteiktu 10 minūšu ciklu.

4 Iestatiet grīdas 
sensora veidu 
(NTC10K/NTC12K)

NTC10K
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5 Izvēlieties vai 
termostats 
izmanto Adaptīvo 
mācīšanos 
funkciju, lai 
laicīgi uzsildītu 
telpu, atbilstoši 
Jūsu vēlamajam 
grafikam.

ON    

6 Fil Pilote (pieejams 
tikai Francijā)

OFF   

7 Iestatiet 
pārkaršanas 
ierobežojumu, lai 
pasargātu jūsu 
grīdu

Piezīme: Tempo 
ļauj iestatīt 
temperatūru, kas 
ir tikai 2°C zemāka 
par pārkaršanas 
robežu.

30ºC

Maksimālais pārkaršanas 
ierobežojums

Flīzes 40ºC / 104ºF

Betons 40ºC / 104ºF

Koks / Lamināts 28ºC / 86ºF

Paklājs 28ºC / 86ºF

Linolejs 28ºC / 86ºF

8 Iestatiet 
kompensācijas 
vērtību, lai 
kalibrētu 
temperatūras 
rādījumus Jūsu 
termostata 
sensoriem.

0ºC    
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Kļūdas 
ziņojums Apraksts / Risinājums

Termostats 
nekontrolē 
temperatūru

Pārliecinieties vai programmas slaids ir palaišanas režīmā (zemākais 
punkts) un, ka slaida vadības kontrole (apakšā) ir manuālajā vai 
programmas pozīcijā.

Grīdas 
sensora kļūda

Ja uz ekrāna parādās grīdas sensora kļūdas ikona  vai “- -“, tas 
nozīmē, ka Jūsu termostats nespēj noteikt grīdas temperatūru. 
Lūdzu, sazinieties ar Warmup pārstāvi.

Pārkaršana Ja redzat pārkāršanas ikonu , tas nozīmē, ka Jūsu grīda ir pārāk 
karsta un apkure ir apturēta. Lūdzu, sazinieties ar Warmup pārstāvi. 

Zems 
akumulatora 
līmenis

Zema akumulatora ikona  parādīsies brīdī, kad nepieciešams 
nomainīt akumulatoru. Termostatu ir jāpieslēdz elektrības strāvas 
padevei, lai tas darbotos, tomēr tas nav paredzēts ilgstošai strāvas 
padeves izmantošanai. Ja akumulators nav pievienots, tad strāvas 
padeve tiek zaudēta un termostats vairs nevarēs uzturēt pulksteņa 
laiku.

Apsilde tiek 
uzsākta 
pāragri

Ja Jūsu apsilde tiek uzsākta pāragri, tam par iemeslu var būt tas, 
ka ir ieslēgta adaptīvās mācīšanās funkcija (Adaptive Learning 
Function). Šī funkcija ļauj jūsu termostatam mācīties, cik ilgs laiks 
ir nepieciešams apsildei, lai nodrošinātu pareizo temperatūru 
komforta, apsildes perioda sākumā. Skatiet šīs pamācības sadaļu 
“uzstādītāja iestatījumi“.

Kļūdaini 
kalibrēts

Termostatam nav nepieciešams veikt kalibrēšanu, tomēr, ja Jūs 
vēlaties piemērot temperatūras nobīdes (offset) vērtību, skatiet 
sadaļu “uzstādītāja iestatījumi“.

Netiek 
pievadīta 
strāvas 
padeve

Šī ikona  nozīmē, ka termostats nesaņem barošanas strāvu. 
Pārliecinieties, ka termostata loģiskais modulis ir pareizi uzstādīts uz 
jaudas moduļa un, ka 230 V elektrotīkla barošanas strāvas padeves 
savienojums ir izveidots.

Regulēšanas 
režīms (reg)

Šajā režīmā termostats darbosies noteiktu laiku (minūtes) 10 minūšu 
cikla ietvaros. Termostats neizmantos temperatūru kontrolei. Lai 
iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar Warmup.

“HI“ vai “LO“ Termostats attēlo HI, ja apkārtējās vides gaisa temperatūra pārsniedz 
50°C un LO, ja apkārtējās vides gaisa temperatūra ir zemāka par 0°C.




