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Termostat TempoTM zaprojektowano do utrzymywania komfortu temperaturowego w 
pomieszczeniach..

Termostat współpracuje z następującymi czujnikami temperatury:  

1. Czujnik powietrzny wbudowany w termostacie

2. Odległościowy czujnik temperatury podłogi 

Termostat może być stosowany do kontroli ogrzewania elektrycznego oraz wodnego. 

W celu zapobieżenia przegrzewaniu podłogi należy ustawić podczas programowania 
termostatu typ wykończenia podłogi.
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ZAWARTOŚĆ WPROWADZENIE 

WPROWADZENIE

LOKALIZACJA TERMOSTATU I CZUJNIK

PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Napięcie zasilające: 230V +/-15%, 50Hz 
Maksymalne obciążenie: 16 A, ~3600W 

Czujnik temperatury: NTC 10K @ 25°C

Klasa izolacji: II

Stopień IP: IP20

Normy: EN60730-1 i EN60730-2-9

Spełnia wymogi dyrektyw niskonapięciowej LVD oraz elektromagnetycznej EMC.

Uwaga: Termostat nie jest przystosowany do pracy przy niestabilnym zasilaniu 
elektrycznym.

LOKALIZACJA TERMOSTATU
Termostat należy zamontować w podtynkowej puszce montażowej o średnicy 65mm 
i głębokości 32mm. W celu optymalnej wydajności powinien być umieszczony w 
miejscu o dobrej wentylacji. Nie powinien być instalowany w miejscach narażonych 
na przeciąg (okna/drzwi), w bezpośrednim słońcu lub w pobliżu innego urządzenia 
generującego ciepło (np. kominek lub telewizor). Termostat zaprojektowany jest do 
działania w temperaturze od 0⁰C do 50⁰C z wilgotnością poniżej 80%.

LOKALIZACJA I INSTALACJA CZUJNIKA PODŁOGOWEGO
Optymalna  lokalizacja czujnika podłogowego opisana jest w każdej instrukcji 
ogrzewania Warmup. Odnieś się do instrukcji podczas wybierania odpowiedniego 
miejsca dla czujnika podłogowego. Warmup rekomenduje użycie peszla ochronnego 
dla czujnika temperatury podłogi podczas jego instalacji. Peszel będzie chronił czujnik 
i pozwoli na łatwiejszą ewentualną wymianę czujnika podczas jego uszkodzenia.

 L WAŻNA UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
Produkt ten zasilany jest prądem elektrycznym i wszelkie prace 
montażowe powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanego 
elektryka. Należy zawsze wyłączać zasilanie przed próbą instalacji, 
wymiany lub naprawy termostatu tempo. Termostat nie może zostać 
uruchomiony dopóki nie upewnisz się, że cała instalacja grzewcza 
jest zgodna z aktualnymi przepisami i rozporządzeniami dotyczącymi 
bezpieczeństwa w instalacjach elektrycznych. Instalacja elektryczna musi 
być zgodna z ostatnimi regulacjami. 
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INSTRUKCJA ISTALACJI

1
2
3
4

Oddziel przednią obudowę termostatu od modułu ściennego:

1. Odkręć obie śruby zamykające (u dołu 
termostatu). 

2. Ściąnij przednią obudowę łapiąc dolną 
część zewnętrznej ramki a następnie lekko 
pociągnij ją ku sobie i w górę.

3. Umieć przednią obudowę w bezpiecznym 
miejscu.

4. Wprowadź wszystkie przewody do puszki 
w ścianie. Upewnij się, że wprowadzone 
zostały przewody:
• Podstawowego zasilania elektrycznego 

(L i N)
•  Zasilania elementu grzejnego (L i N)
• Czujnika podłogowego
• Fil pilote (wejście sterujące – w razie potrzeby)

5. Przeciągnij przewody przez puszkę w ścianie i 
podłącz do zacisków w regulatorze. 

 L WAŻNE
Upewnij się, że przewody o żyłach 
wielodrutowych są zakute w tulejki 
zaciskowe i właściwie i pewnie włożone 
do zacisków regulatora. Niezabezpieczone 
przewody wystające z zacisków regulatora 
mogą spowodować zwarcie. 

Uwaga: Jeśli podłączasz więcej niż dwa elementy grzejne, konieczne może 
okazać się zastosowanie dodatkowej puszki ściennej (ograniczone miejsce na 
przewody w zaciskach regulatora).

STANDARDOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
(patrz schemat)
1. Podłącz do wejścia sterującego Fil Pilote (F.P.) – w razie potrzeby
2. Podłącz zasilanie (przewód fazowy – max. 240V)
3. Podłącz zasilanie (przewód neutralny – max. 240V)
4. Podłącz element grzejny lub siłownik zaworu (przewód neutralny (max. 

3600W/16A)
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INSTRUKCJA ISTALACJI INSTRUKCJA ISTALACJI

5. Podłącz element grzejny lub siłownik zaworu (przewód fazowy (max. 3600W/16A)
6. Nie używany
7. Podłącz czujnik podłogowy (polaryzacja nie jest istotna)
8. Podłącz czujnik podłogowy (polaryzacja nie jest istotna). 

MONTAŻ TERMOSTATU W PUSZCE PODTYNKOWEJ
1. Ukryj w puszce nadmiar przewodów i włóż do niej termostat.

2. Włóż śruby mocujące do otworów i 
wkręć je.

3. Przed dokręceniem śrub upewnij się, że 
termostat jest ustawiony prosto.

4. Nałóż na moduł ścienny przednią 
obudowę termostatu:

• Przyłóż obudowę równo do 
górnych zawiasów

• Wpychaj delikatnie dolną część 
obudowy do momentu kiedy 
usłyszysz ‘kliknięcie’.

5. WAŻNE: Wkręć obie śruby mocujące 
ramkę.

Podaj zasilanie elektryczne na termostat i rozpocznij proces programowania.

(NOT USED)
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PROGRAMOWANIE

WSTĘP 
TempoTM a został zaprojektowany z myślą o prostocie i 
wysoko intuicyjnym programowaniu. Przełączniki i pokrętła 
sprawiają, że ustawianie termostatu jest szybkie i łatwe.

1. Pokrętło (kręć zgodnie ze wskazówkami zegara by 
zwiększać i w przeciwnym kierunku by zmniejszać)

2. Przycisk Główny

3. Przełącznik Programowania (używany tylko do 
programowania termostatu)

4. Przełącznik Wyboru Trybu Pracy Termostatu

5. Przycisk Resetu Ustawień Termostatu

6. Wymienna bateria CR2032

IKONY

Zazwyczaj pokazuje temperaturę w pomieszczeniu. Zależnie od 
wybranego trybu regulacji może to być temperatura podłogi (domyślną) 
lub powietrza. (patrz ikona ). Podczas ustawiania programu lub ręcznej 
zmiany temperatury przy użyciu pokrętła ikona ta chwilowo pokazywać 
będzie ustawianą temperaturę.

Podczas trybu pracy automatycznej termometr ten wskazuje czy termostat 
pracuje z nastawą temperatury ”Comfort”   (temperatura komfortu) czy 
”Setback”   (temperatura obniżenia np. nocnego). Ikona  ta wyświetlana 
jest gdy ”Comfort” -1/-2 jest docelową nastawą temperatury (tylko w 
przypadku użycia wejścia sterującego Fil Pilote).

1
2
3
4

tempoelement
series

TM

exclusively from

8
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PROGRAMOWANIE

Ikona  wyświetlana gdy ogrzewanie jest włączone.

Ikony te wskazują typ użytej regulacji temperatury:

 : Tryb regulacji temperatury podłogi (domyślny). : Tryb regulacji 
temperatury powietrza: 
Regulator reg (trybu tego używa się tylko w wyjątkowych sytuacjach, 
skontaktuj się z Warmup w celu uzyskania dodatkowych informacji).

Ikony pokazują w jakim trybie termostat obecnie pracuje:
Tryb harmonogramu czasowego uruchomia pracę w wyznaczonych 

przez użytkownika okresach czasu i nastawach temperatury
Tryb manualny utrzymuje stałą temperaturę wprowadzoną ręcznie 
Tryb ochrony przeciw zamrożeniowej nie dopuszcza do spadku 

temperatury poniżej 5°C
Tryb czuwania – regulator nie kontroluje temperatury

Uwaga:  Gdy na ekranie termostatu wyświetlane są obie ikony – 
tryb pracy harmonogramu czasowego oraz tryb manualny oznacza 
to, że termostat pracuje w trybie sterowania manualnego ze stałą 
nastawą temperatury i będzie ją utrzymywał do momentu wejścia 
w okres następnego zaplanowanego programu czasowego w trybie 
harmonogramu.

Ikony te wskazują dla której pory dnia jest program harmonogramu 
czasowego jest konfigurowany lub w którym aktualnie okresie program się 
znajduje

   Poranek                Dzień                    Wieczór                         Noc

W obszarze tym pokazywany jest aktualny czas i dzień tygodnia (mo – 
poniedziałek … su – niedziela)
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PROGRAMOWANIE

8 Poniżej są ikony błędów/alarmów (patrz sekcja rozwiązywania problemów) 
lub ikony funkcji specjalnych:

Błąd czujnika podłogowego.             Brak zasilania elektrycznego.                                  

Przekroczenie dopuszczalnej temperatury podłogi.     

     Niski poziom baterii

Cyfrowe wejście sterujące Fil pilote umożliwiające zdalne obniżenie 
temperatury lub wyłączenie termostatu (skontaktuj się z Warmup by 
uzyskać szczegóły)

ROZPOCZYNANIE
By zaprogramować termostat TempoTM wystarczy przesuwać Przełącznik 
Programowania po kolei z pozycji górnej przez kolejne pozycje do dolnej, 
dostosowując program do swoich wymagań. 
Jeśli popełnisz błąd w programowaniu, wróć Przełącznikiem Programowania do 
poprzedniej lub pierwotnej pozycji i zacznij od początku. Aby zmieniać wartości 
ustawień, przekręć Pokrętło w lewo lub w prawo. Wciśnięcie głównego przycisku 
potwierdzi i zapisze zamiany przekierowując Cię do kolejnych następnych ustawień. 
Termostat TempoTM ma kilka parametrów instalacyjnych konfigurowanych po 
jego zainstalowaniu. Jeśli termostat został zainstalowany poprawnie i działa 
najprawdopodobniej nie będziesz musiał wprowadzać tych zmian. W celu uzyskania 
szczegółowych informacji zobacz sekcję ”Ustawienia Instalacji”. 
Termostat TempoTM może być zaprogramowany do pracy w trybach:

• “wszystkie dni tygodnia tak samo“ 
• “osobno dni tygodnia i osobno weekend“
• “każdy z 7 dni tygodnia z osobna“

By zmienić ten tryb pracy przejrzyj sekcję ”ustaw czas/dzień”.

PROGRAMOWANIE TERMOSTATU
By zaprogramować termostat tempo wystarczy przesuwać Przełącznik 
Programowania po kolei z pozycji górnej przez kolejne pozycje do dolnej, 
dostosowując program do swoich wymagań. Poniższa tabela opisuje co możliwe jest 
do zaprogramowania w każdej pozycji Przełącznika Programowania.
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PROGRAMOWANIE

Ustaw Czas/
Dzień

Przekręć pokrętło w celu zmiany aktualnego czasu. 
Gdy ustawienia zegara zostaną zmienione, naciśnij 
Przycisk Główny, teraz możliwe będzie ustawienie 
dnia tygodnia. Przekręć pokrętło by wybrać 
odpowiedni dzień tygodnia, zaakceptuj naciskając 
Przycisk Główny.

Termostat Tempo domyślnie pozwala na ustawienie 
programu „osobno dni tygodnia i osobno weekend” 
(5-2d). Jeśli chcesz ustawić „wszystkie dni tygodnia 
tak samo” (1d) lub „każdy z 7dni tygodnia z osobna” 
(7d), mając ustawiony Przełącznik Programowania 
w pozycji Ustaw Czas/Dzień wciśnij i przytrzymaj 
Przycisk Główny przez 5 sekund. Mając możliwość 
edycji tego ustawienia, przekręć pokrętło i wybierz 
interesujące Cię ustawienie. Zaakceptuj i zapisz 
ustawienia wciskając Przycisk Główny. 

Gdy ustawisz już czas i dzień, przesuń Przełącznik 
Programowania do następnej pozycji by zatwierdzić 
wprowadzone zmiany.

Ustawienie 
harmonogramu 
czasowego

1
2
3
4

Wybierając dowolną z czterech pozycji (od 1 do 
4) możesz ustawić czas startowy dla okresów 
obowiązujących w trybie harmonogramu czasowego, 
tj; ”poranek” (1) ” dzień” (2)  ”wieczór” (3) i ”noc’’ (4). 
W okresach ”poranek” i ”wieczór” obowiązywać 
będzie temperatura komfortu (Comfort), natomiast 
w okresach ”dzień” i ”noc” obowiązywać będzie 
temperatura obniżona (Setback). Obie nastawy 
temperatury definiuje się ustawiając Przełącznik 
Programowania w pozycji Comfort (ikona 
termometru wypełnionego) lub Setback (ikona 
termometru pustego).

Używając Pokrętła, ustaw czas startu danego okresu 
(pory dnia) i naciśnij Przycisk Główny by przejść 
do następnego dnia lub weekendu, zależnie od 
wybranego trybu pracy (5-2d lub 7d).

Przytrzymując Przycisk Główny przez 3 sekundy 
ustawienia z dnia poprzedniego zostaną skopiowane 
do dnia następnego.
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Uwaga: Jeśli chcesz ustawić termostat tak, by 
utrzymywał temperaturę komfortu (Comfort) przez 
cały dzień, a temperaturę obniżoną (Setback) tylko 
w nocy, ustaw taki sam czas startu dla okresów 
”dzień” oraz ”wieczór”.

Ustawienie 
nastaw 
temperatury   

Ustaw nastawy temperatury komfortu (Comfort) 
oraz obniżonej (Setback), jakie będą obowiązywać 
w trybie pracy automatycznej z harmonogramu 
czasowego.

Koniec 
programowania 
- rozpoczęcie 
pracy

Przesuń Przełącznik Programowania do najniższej 
pozycji w celu włączenia termostatu. Ogrzewanie nie 
uruchomi się, jeśli przełącznik będzie znajdował się w 
innej pozycji.

WYBÓR TRYBU PRACY
Termostat można ustawić by działał w trybie automatycznym zgodnie z 
harmonogramem czasowym, utrzymywał stałą temperaturę, ochraniał pomieszczenie 
przez zamarzaniem lub czuwał. Wybór trybu pracy możliwy jest poprzez przesuwanie 
Przełącznika Wyboru Trybu Pracy Termostatu u dołu obudowy.

Tryb czuwania Termostat nie włączy się.

Uwaga: Termostat jest ciągle podłączony do 
zasilania elektrycznego a system grzewczy nie jest 
galwanicznie odizolowany. 

Zawsze wyłączaj zasilanie elektryczne przed 
rozpoczęciem jakichkolwiek prac serwisowych.

Tryb ochrony 
przeciw 
zamrożeniowej

Termostat nie dopuszcza do spadku temperatury w 
pomieszczeniu poniżej 5°C.

Tryb pracy 
manualnej ze 
stałą nastawą 
temperatury 

Termostat utrzymuje stałą temperaturę powietrza 
lub podłogi. Przekręć pokrętło by zmienić nastawę 
temperatury. 
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USTAWIENIA INSTALACYJNE

PROGRAMOWANIE

Tryb pracy 
automatycznej z 
harmonogramem 
czasowym

W tym trybie termostat reguluje temperaturę 
zgodnie z wprowadzonymi w harmonogramie 
czasowym nastawami dla określonych pór oraz dni 
tygodnia. 

Jeśli chcesz tymczasowo ustawić inną niż wynikająca 
z aktualnej pory dnia określonej w programie 
temperaturę, przekręć Pokrętło, termostat przyjmie 
tymczasową zmianę nastawy. 

Wraz z nastaniem kolejnego okresu 
czasowego, termostat automatycznie wróci do 
zaprogramowanych w harmonogramie nastaw.

Poniższych ustawień powinna dokonać osoba instalująca termostat i 
najprawdopodobniej nie będziesz musiał ich już nigdy zmieniać.

By wejść w tryb ustawień instalacyjnych, ściągnij ekran termostatu z modułu 
ściennego. Naciśnij i przytrzymaj Przycisk Główny i używając np. spinacza, przyciśnij 
i puść Przycisk Reset umieszczony z tyłu termostatu. Po 5 sekundach puść także 
Przycisk Główny, na ekranie pojawi się lista dostępnych w ramach ustawień 
instalacyjnych parametrów.

W trybie ustawień instalacyjnych możesz zmienić wartość danego parametru 
(przechodzi się przez nie po kolei od pierwszego do ostatniego) używając Pokrętła, 
następnie zatwierdź ustawienie i przejdź do kolejnego parametru przyciskając 
Przycisk Główny. Gdy przeszedłeś wszystkie kroki, tryb ustawień instalacyjnych 
zostanie automatycznie wyłączony.
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USTAWIENIA INSTALACYJNE

Ustawienia 
skonfigurowane

Ustawienia 
fabryczne Przykład LCD

1 Zmień format zegara 
(12/24)

24

  

2 Zmień jednostkę 
temperatury (ºC/ºF)

ºC

   

3 Zmiana czujnika 
używanego do 
pomiaru docelowej 
temperatury 
(Podłoga/Powietrze/
Regulator)

Podłoga    

Uwaga: W trybie regulatora termostat będzie działał przez określoną liczbę 
minut w 10 minutowych cyklach. Tryb ten sprawdza się np. w przypadku 
awarii czujnika temperatury, umożliwiając załączanie ogrzewania na 
określonej długości czasu cykle.

4 Ustaw Typ Czujnika 
Podłogowego 
(NTC10K/NTC12K)

NTC10K

5 Zadecyduj, czy chcesz 
by termostat używał 
funkcji adaptacyjnej 
bazującej na 
algorytmie samo 
uczenia się. 

ON    

Termostat załącza dzięki temu ogrzewanie z odpowiednim wyprzedzeniem, 
by osiągnąć temperaturę zadaną już na początek okresu czasowego 
określonego przez Ciebie w harmonogramie czasowym.
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6 Fil Pilote OFF   

Cyfrowe wejście sterujące Fil pilote umożliwiające zdalne obniżenie tempe-
ratury lub wyłączenie termostatu (skontaktuj się z Warmup po szczegóły)

7 Ustaw limit 
maksymalnej 
temperatury podłogi 
w celu zapobiegania 
jej przegrzewaniu

Uwaga: Tempo 
pozwoli ustawić 
temperaturę zadaną 
niższą o 2° od 
limitu maksymalnej 
temperatury podłogi

30ºC

Limity temperatury podłogi 
zależnie od wykończenia podłogi

Płytki ceramiczne                    40ºC
Kamień 40ºC
Drewno/Laminat 28ºC
Dywan/Wykładzina 28ºC
Winyl 28ºC

8 Ustaw korektę 
odczytu czujników 
w przypadku 
niewłaściwego 
pomiaru temperatury 

0ºC    
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Wiadomość o błędzie Opis/Rozwiązanie

Termostat nie kontroluje 
temperatury

Upewnij się, że Przełącznik Programowania jest 
w pozycji RUN (trójkąt na skrajnej dolnej pozycji), 
która świadczy o tym, że jest włączony oraz że 
Przełącznik Wyboru Trybu Pracy Termostatu 
(u dołu termostatu) jest w pozycji Trybu pracy 
automatycznej z harmonogramu czasowego lub 
Trybu pracy ręcznej.

Błąd czujnika 
podłogowego

 lub “- -“ 

Jeśli na wyświetlaczu pojawi się symbol oznacza 
to, że do termostatu nie został podłączony czujnik 
temperatury podłogi lub jest on uszkodzony. 
Sprawdź zaciski regulatora czy przewody czujnika 
są w nich właściwie osadzone. 

Przegrzanie podłogi Jeśli na wyświetlaczu pojawi się ikona 
symbolizująca przegrzanie, oznacza to, że podłoga 
jest zbyt gorącą a ogrzewanie zostało wyłączone. 
Skontaktuj się z Warmup.

Niski poziom baterii Ikona niskiego poziomu baterii pojawi się gdy 
potrzebna będzie jej wymiana. Termostat by 
prawidłowo działał, musi być podłączony do 
stałego zasilania elektrycznego. Jeśli bateria nie 
jest zainstalowana lub jest wyczerpana, termostat 
nie jest w stanie właściwie mierzyć czasu w 
przypadku przerwy w dostawie prądu.

Ogrzewanie załącza się 
zbyt wcześnie

Jeśli ogrzewanie załączane jest za wcześnie, 
powodem może być aktywna funkcja adaptacji 
(samo uczenie). Dzięki tej funkcji termostat określa 
jak długo zajmuje mu nagrzewanie pomieszczenia 
do temperatury komfortu i załącza ogrzewanie z 
odpowiednim wyprzedzeniem, aby pomieszczenie 
było już nagrzane w momencie rozpoczęcia 
okresu czasowego określonego w harmonogramie 
czasowym. Patrz „ustawienie instalacyjne” w celu 
uzyskania dokładniejszych informacji.
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Wiadomość o błędzie Opis/Rozwiązanie

Nieprawidłowa kalibracja Termostat z reguły nie potrzebuje jakiejkolwiek 
kalibracji, jednak jeśli chciałbyś dokonać korekty 
odczytu temperatury, zajrzyj do sekcji ”ustawienia 
instalacyjne”

Brak zasilania 
elektrycznego

Ikona oznacza, że termostat nie otrzymuje zasilania 
elektrycznego. Upewnij się, że ekran termostatu jest 
właściwie osadzony w module ściennym a także czy 
podłączone jest do termostatu zasilanie o napięciu 
230V.

Tryb regulator (reg) W trybie regulatora termostat będzie działał przez 
określoną liczbę minut w 10 minutowych cyklach. 
Tryb ten sprawdza się np. w przypadku awarii 
czujnika temperatury, umożliwiając załączanie 
ogrzewania na określonej długości czasu cykle. 
Skontaktuj się z Warmup w celu uzyskania 
dodatkowych informacji.

Fil Pilote (FP) Termostat dzięki wbudowanemu wejściu 
cyfrowemu może być zdalnie sterowany zgodnie z 
6 komendami w standardzie Fil Pilote. Skontaktuj 
się z Warmup w celu uzyskania dodatkowych 
informacji.

“HI“ lub “LO“ Termostat pokaże symbol „HI”, jeśli temperaturą 
panująca w otoczeniu przekroczy 50°C i „LO” kiedy 
temperatura spadnie poniżej 0°C.

Warmup plc gwarantuje, że produkt ten jest wolny od wad w 
wykonaniu lub materiałowych, w ramach normalnego użytkowania 
w okresie trzech (3) lat od dnia zakupu produktu przez klienta. 
Niniejsza gwarancja nie wpływa na ustawowe prawa.

3 LATA
GWARANCJI

3 LATA
GWARANCJI
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