
Termoregulator może być instalowany w stan-
dardowej puszcze ściennej 86mm lub europej-
skiej okrągłej 60mm.

1. Podłącz zasilanie oraz pozostałe 
przewody zgodnie ze schematem pod-
łączenia.
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2. Przykręć blachę montażową  
do puszki montażowej.

3. Podłącz ekran LCD z blachą  
montażową.

4. Gotowe.
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TERMOFOL TF-H1  
MARK II

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONFIGURACJI TERMOSTATU
TERMOFOL TF-H1 Mark II

CHARAKTERYSTYKA I DANE TECHNICZNE

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z korzy-
stania z termoregulatora TERMOFOL TF-H1 Mark II. Jest to w pełni funkcjonalny sterownik 
instalacji i urządzeń grzewczych, zapewniający najwyższy komfort obsługi oraz precyzyjne i 
użyteczne funkcje, które pozwolą Państwu w pełni uzyskać kontrolę nad klimatem pomiesz-
czeń. Poniżej przedstawiono wyświetlacz termoregulatora oraz jego podstawowe parametry 
techniczne.

Pobór mocy < 2 W • napięcie zasilające: 230 V AC 50/60 Hz • maksymalne natężenie przełączanego prądu: 16A • zakres 
programowanej temp.: 1÷70 °C • fabryczny zakres programowanej temp.: 5÷35 °C • wewnętrzny czujnik temp. powie-
trza • dokładność: ±0.5 °C • stopień ochrony IP20 • zewnętrzny czujnik temp. podłogi: NTC • sterowanie manualne • moż-
liwość programowania • sposób montażu: natynkowy w puszce elektrycznej • kolor: Biały/Czarny • wymiary zewnętrzne: 
86 mm x 86 mm x 27 mm 

INSTALACJA TERMOSTATU, POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

TERMOFOL TF-H1 Mark II to nowoczesny, wyposażony w panel sterujący LED, programowal-
ny termoregulator przeznaczony do sterowania elektrycznymi systemami grzewczymi. Ter-
moregulator odczytuje temperaturę z wewnętrznego i zewnętrznego czujnika temperatury, 
który jest dołączony w zestawie. Przed montażem, demontażem, czyszczeniem, dokonywa-
niem przeglądu, zawsze odłącz termoregulator od źródła zasilania, np. wyłączając linię zasi-
lającą w rozdzielni elektrycznej. Zapoznaj się z całą treścią niniejszej instrukcji przed rozpo-
częciem instalacji termoregulatora. Na terenie RP, połączeń elektrycznych termoregulatora 
musi dokonać elektryk posiadający czynne uprawnienia SEP do robót elektroinstalacyjnych 
do 1 kV. Instalacja elektryczna zasilająca termoregulator powinna odpowiadać wymogom 
określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [DZ.U. z 7 czerwca 2019, 
poz. 1065] wraz z normami odniesienia.

STEROWANIE – OPIS FUNKCJI PRZYCISKÓW STERUJĄCYCH

IKONY WYŚWIETLACZA – SPECYFIKACJA 

USTAWIENIE HARMONOGRAMU PRACY 

sensor

1,
2m

1. Zacisk podłączenia przewodu fazowego zasilania sterowanego odbiornika (maty, folii grzewczej)
2. Zacisk podłączenia przewodu neutralnego zasilania sterowanego odbiornika (maty, folii grzewczej)
3. Zacisk podłączenia przewodu neutralnego zasilania termoregulatora
4. Zacisk podłączenia przewodu fazowego zasilania termoregulatora
5,6. Zaciski podłączenia zewnętrznego czujnika temp. NTC (biegunowość nie ma znaczenia)

Przykład umiejscowienia termoregulatora
Rys. 2 Rys. 3

Rys. 1

W celu instalacji termoregulatora w puszce elektrycznej i podłączeń elektrycznych należy bardzo delikat-
nie (tak by nie urwać taśmy połączeniowej) otworzyć obudowę, zdejmując zespół wyświetlacza zgodnie z 
instrukcją przedstawioną na rysunku 4. Ekran należy delikatnie przesunąć w górę. (odwrotnie niż przed-
stawia to rys.6) Instalacja termoregulatora powinna być zaplanowana w miejscu nienarażonym na kon-
takt z promieniami słonecznymi. Rysunek nr 2. przedstawia listwę zaciskową termoregulatora służącą do 
wykonania podłączeń elektrycznych urządzenia z siecią elektryczną. Przewody należy podłączyć według 
podanego schematu. Po zakończeniu instalacji i wykonaniu połączeń elektrycznych należy dokonać kon-
figuracji systemu zgodnie z kolejnym punktem niniejszej instrukcji.

Poniżej przedstawiono identyfikację graficzną przycisków panelu sterującego (wyświetlacza) termoregu-
latora. Przyciski te są multi-funkcjonalne, tzn. w zależności od stanu pracy termoregulatora, oraz różni-
cując czas utrzymywania dotyku możliwe jest wydawanie różnych komend termoregulatorowi. Poniżej 
dokonano deskrypcji przycisków oraz szczegółowo omówiono dostępne z ich udziałem funkcje termo-
regulatora.

Przycisk włącz/wyłącz

W stanie wyłączonego termoregulatora dotknięcie tego przycisku przez 3–5 sekund pozwala 
konfigurować ustawienia zaawansowane A. 

W stanie włączonego termoregulatora jego dotknięcie uaktywnia tryb manualny lub programowalny. 

W stanie włączonego termoregulatora dotknięcie przycisku          przez 3–5 sekund pozwala użytkowni-
kowi zaprogramować harmonogram pracy termoregulatora.

W stanie włączonego termoregulatora krótkie naciśnięcie daje możliwość ustawienia godziny i dnia tygo-
dnia. Natomiast dotknięcie przez 3-5 sekund pozwala aktywować tryb wakacyjny. Wciśnięcie         w po-
zycji ON uaktywnia ten tryb. Następnie klikając          przechodzimy do ustawienia ilości dni w tym trybie. 
Kolejne naciśnięcie         pozwala ustawić temperaturę utrzymywaną w powyższym trybie.

W stanie wyłączonego termoregulatora dotknięcie tego przycisku przez 3–5 sekund pozwala 
konfigurować ustawienia zaawansowane B. 

Przycisk kursora zmniejszającego. W stanie załączonego termoregulatora dotknięcie i przytrzy-
manie przez ponad 3 sek. załącza i wyłącza blokadę przycisków tzw. „child lock”. Wielokrotne 
dotknięcia zmniejszają wartość temperatury zadanej.
Przycisk kursora zwiększającego. W stanie załączonego termoregulatora dotknięcie i przytrzy-
manie przez ponad 3 sek. umożliwia odczyt temperatury mierzonej przez zewnętrzny czujnik 
temperatury NTC (tylko jeśli w ustawieniach zaawansowanych B, parametr BN ustawiony jest 
na N3). Wielokrotne dotknięcia zwiększają  wartość temperatury zadanej.

W przypadku pracy termoregulatora w trybie automatycznego harmonogramu, przyciski               umożli-
wiają czasową korektę temperatury dla wykonywanego przez termostat aktualnego okresu automatycz-
nego harmonogramu.

ikona potwierdzająca pracę termostatu  
w trybie automatycznego harmonogramu

AUTO

AUTO
tymczasowy tryb manualny

tryb manualny

tryb wakacyjny

wyłączenie ogrzewania, spowo-
dowane wysoką temperaturą 
podłogi

CLOCK

zegar

NTC zewn. czujnik temperatury

blokada przycisków

W stanie włączonego termoregulatora naciśnij przycisk          przez 3–5 sek. Przycisk          pozwala przejść 
do następnej pozycji. Wartości zmieniaj strzałkami. Istnieje możliwość ustawienia temperatury dla 6 
okresów. Fabrycznie wybrany tryb harmonogramu to 5+2.
Poniższa tabela przedstawia fabryczny cykl dnia.
Programowanie okresów grzewczych w ciągu doby:
Naciśnij przez 3–5 sek.         --> ustaw strzałkami godzinę rozpoczęcia pierwszego okresu --> naciśnij               
         -->  ustaw temperaturę dla pierwszego okresu. Powtórz czynność dla wszystkich okresów grzew-
czych P1–P6, następnie powtórz schemat dla dni weekendowych przechodząc przez punkty 6,7.

Pobudka Wyjście  
z domu

Powrót  
do domu

Wyjście  
z domu

Powrót  
do domu Sen
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USTAWIENIA ZAAWANSOWANE A 
Podczas wyłączonego termoregulatora naciśnij przycisk       przez 3–5 sek. Aby przyjść do kolejnego 
parametru naciśnij          . Aby zmienić wartości używaj strzałek. Wartości zapisują się automatycznie. Po 
ustawieniu wymaganych wartości włącz termoregulator.

Nr Rodzaj parametru Zakres wartości  
parametru

Wartość  
fabryczna

A1 Kalibracja czujnika 
temperatury powietrza –9 °C ÷ 9 °C –1

A2 Histereza 0,5–2,5 °C 1 °C

A3 Blokada przycisków 0: blokada częściowa  1: blokada 
pełna 0

A4
Funkcja pamięci stanu 

urządzenia przed zanikiem 
napięcia zasilającego

0: Urządzenie przyjmuje swój 
stan sprzed zaniku zasilania 

1: Urządzenie pozostaje wyłą-
czone po powrocie zasilania 

2: Urządzenie pozostaje włączo-
ne po powrocie zasilania

0

A5 Czas podświetlenia ekranu 5–30 s 10

A6 Typ harmonogramu pracy 
automatycznej (wg dni tygodnia)

0: 5+2 
1: 6+1 

2: 7
0

A7 Minimalna wartość temperatury 
programowanej 1–10 °C 5 °C

A8 Maksymalna wartość 
temperatury programowanej 20–70 °C 35 °C

A9 Ochrona przed niską temperaturą 1–10 °C 5 °C

AA Ograniczenie maksymalnej tem- 
peratury czujnika zewnętrznego 20–70 °C 28 °C

AB Histereza czujnika zewnętrznego  
w trybie N3 1–9 °C 2 °C

AC Funkcja wykrywania otwartego 
okna (określenie temp. min.) 10°C ÷ 20 °C --

AD Czas wykonywania funkcji 
wykrywania otwartego okna 10–20 min 10

AE Przywrócenie ustawień 
fabrycznych

Aby aktywować naciśnij i przy-
trzymaj  przez 3–5 sekund 

   

IP20

Programowanie termoregulatora  
– film instruktażowy  

na Youtube



USTAWIENIA ZAAWANSOWANE B 

Podczas wyłączonego termoregulatora naciśnij przycisk       przez 3–5 sek. Aby przyjść do kolejnego 
parametru naciśnij       . Aby zmienić wartości używaj strzałek. Wartości zapisują się automatycznie. Po 
ustawieniu wymaganych wartości włącz termoregulator.

Nr Rodzaj parametru Zakres wartości  
parametru

Wartość  
fabryczna

BN Wybór czujników temperatury –
sposobu kontroli temperatury

N1: tylko wewnętrzny czuj-
nik temp. włączony 

N2: tylko zewn. czujnik 
temp. włączony 

N3: włączony wewnętrzny  
i zewnętrzny czujnik tem-

peratury – utrzymanie 
zadanej temperatury 
powietrza z kontrolą 

temperatury urządzenia 
grzewczego

N3

BC Funkcja odkamieniania 
(dla kotłów wodnych)

0: wyłączona 
1: włączona 0

Bo Informacje o produkcie Brak możliwości zmiany

P1 Zużycie energii w dniu poprzednim
XXXX kWh, naciśnij i przy-
trzymaj      , aby wyczyścić 

dane

P2 Łączne zużycie energii
XXXX kWh, naciśnij i przy-
trzymaj      , aby wyczyścić 

dane

P3 Moc odbiornika XXXX W, zakres ustawień  
100–3500 W 2000 W

Histereza czujnika zewnętrznego – dodatkowa informacja: limit wartości temperatury mierzonej przez 
czujnik zewnętrzny wynosi 28 °C dla ustawień fabrycznych opcji zaawansowanych A (nr AA), a fabryczna 
wartość histerezy czujnika zewnętrznego (nr AB) wynosi 2 °C. Gdy temperatura wzrośnie do 28 °C, ter-
mostat przestanie zasilać sterowane urządzenie grzewcze i przypomni o alarmie wysokiej temperatury. 
Jeśli temperatura mierzona przez czujnik zewnętrzny spadnie do 26 °C termostat ponownie zacznie zasi-
lać sterowane urządzenie grzewcze i symbol przestanie migać (tylko w sytuacji gdy temperatura powie-
trza w pomieszczeniu jest niższa od zadanej). 

Kody błędów wyświetlane przez termostat. 
Należy wybrać poprawną konfigurację wbudowanego i zewnętrznego czujnika temperatury w nr BN usta-
wień zaawansowanych B. Błędny wybór lub usterka czujnika (awaria) spowoduje wyświetlenie na ekranie 
komunikatu o błędach. Wyświetlanie komunikatu o treści „E1” oznacza usterkę czujnika wewnętrznego 
temperatury, natomiast wyświetlanie komunikatu o treści „E2” oznacza usterkę czujnika zewnętrznego 
temperatury. Termostat nie zasili sterowanego urządzenia grzewczego do czasu usunięcia usterki!

INSTALACJA CZUJNIKA ZEWNĘTRZNEGO

Proszę umieścić peszel ochronny w wyżłobieniu podłogi z czujnikiem w środku. Koniec przewodu 
ochronnego należy zaślepić. Przewód czujnika może być wydłużony do 50 metrów za pomocą innych 
przewodów, jeśli to konieczne. Jeśli do przedłużania używamy kabla wielożyłowego, to nie używamy go 
do zasilania (np. do zasilania kabla grzejnego), aby uniknąć zakłócenia sygnału napięciowego z sygnałem 
ogrzewania termostatu. Należy wykonać pomiar rezystancji czujnika NTC. Pomiar rezystancji czujnika 
NTC przeprowadzamy miernikiem uniwersalnym ustawionym na pomiar rezystancji w zakresie od 20 
kΩ. Pomiar rezystancji czujnika podłogowego, ma charakter kontrolno-informacyjny i ma na celu, po-
dobnie jak pomiar rezystancji systemu grzewczego wykluczyć uszkodzenie przewodu przyłączeniowego 
(np. jego naderwanie przy wciąganiu do peszla) czy też samego czujnika NTC. Orientacyjne wartości re-
zystancji w zależności od temperatury podłoża instalacji podano w poniższej tabeli. Tolerancja wartości 
mierzonej na poziomie +/- 10%.

     INFORMACJA:

Nie wolno podłączyć do termoregulatora urządzenia grzewczego, 
którego moc nominalna przekracza 3000W. Przekroczenie tej warto-
ści grozi uszkodzeniem termoregulatora, a nawet pożarem przecią-
żonej instalacji. Podłączenie urządzenia grzewczego mającego więk-
szą moc niż 3000W wymaga zastosowania stycznika.
Prawidłowa konfiguracja i eksploatacja termoregulatora jest obliga-
toryjnym warunkiem możliwości skorzystania z uprawnień wynika-
jących z rękojmi i gwarancji udzielanej przez producenta termore-
gulatora.

Temperatura powierzchni instalacji 
C⁰

Rezystancja 
kΩ

5 22
10 18
15 15
20 12
25 10

MIEJSCE INSTALACJI

DANE INSTALATORA

Nazwa firmy

Imię i Nazwisko

Adres (ulica, nr)

Kod Miejscowość

NIP Telefon

KARTA GWARANCYJNA

Data

Podpis instalatora Pieczątka instalatora

www.termofol.pl

biuro@termofol.pl

+48 (12) 376 86 00

POZNAJ INNE NASZE PRODUKTY:

TERMOFOL TF-WIFI Mark II TERMOFOL TF-H6 WIFI

Installation manual  
in different languages


