
ISITMA/SOĞUTMA
 OTOMASYON SİSTEMLERİ

KURULUM ve KULLANIM
KILAVUZU

MODEL NO.: TH920D SET

DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra   
   gerekli durumlarda kullanmak üzere muhafaza edin.
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• Müşterilerimize kaliteli, güvenilir ve 
çok yönlü cihazlar sunabilmek için 
Remosense Isıtma/Soğutma Otomasyon 
Sistemleri yüksek tasarım ve üretim 
standardlarında üretilmişlerdir.  Kurulum, 
sorun giderme, onarım ve bakım ile ilgili 
gerekli bütün bilgiler bu kılavuzda 
sunulmuştur.  Lütfen bu cihazı açıp 
kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice 
okuyun.
Bu kılavuzun bilgileri dışında yanlış 
kurulum, onarım veya bakım sonucunda 
oluşabilecek hasarlar ve yaralanmalar için 
üretici ve ithalatçı firma sorumlu 
tutulamaz.
Cihaz, Remosense Isıtma/Soğutma 
Otomasyon Sistemleri kurmaya yetkili 
kişiler tarafından kurulmalıdır.

• Garantinin bozulmaması için 
aşağıdaki maddelere kurulum esnasında 
ve kullanım süresi boyunca uyulması 
zorunludur.

- Cihazlara sadece yetkili kişiler 
tarafından servis (montaj, bakım ve 
onarım) yapılmalıdır.

-Kullanım ve bakım, bu kılavuzda 
belirtilen şekilde yapılmalıdır.

-Firmamız tarafından onaylanmış 
yedek parçaların kullanılması zorunludur.
Yukarıdaki maddelerin uygulanmaması 
durumunda cihaz garanti dışı kalacaktır.

• Remosense Isıtma/Soğutma 
Otomasyon Sistemleri, kullanıcıların 
ısıtma/soğutma sistemlerini yüksek 
verimli, enerji tasarruflu ve çevre dostu 
şekilde kullanabilmeleri için 
tasarlanmıştır.

Remosense Otomasyon Sistemleri aşağıdaki 
özelliklere sahiplerdir:

Gelişmiş kontrol ünitesi
Kontrol paneli üzerinden kullanıcılar 
çalışma parametrelerini kontrol edebilir 
veya ayarlayabilirler.

Modern tasarım
Remosense Otomasyon Sistemleri 
modern tasarım ile üretilmektedir.  
Kurulum ve kullanım aşamasında kolaylık 
sağlar.

Kolay kurulum
Cihaz kurulum için en uygun şekilde 
tasarlanmıştır.

Sistem uyumluluğu
Remosene Otomasyon sistemleri modern 
ısıtma/soğutma sistemleri ile uyumludur.

Enerji tasarrufu
Remosene Otomasyon Sistemleri 
kullanıldıkları ısıtma ve soğutma 
sistemlerinde en yüksek verimi 
sağlayacak şekilde üretilmişlerdir.

Kutu İçeriği:
TH920D Kablosuz Verici  1 Adet
RV0356 Kablosuz Alıcı 1 Adet
1.5 V AAA Pil  4 Adet
Montaj Seti  1 takım

Kullanim ömrü 5 yıldır.
Garanti süresi fabrika hatalarına karşı 
fatura tarihinden itibaren 2 yıldır. 

Önsöz
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Genel Özellikler
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Bu programlanabilir oda termostat seti, 
TH920D(TH) sıva üstü verici ve RV0356 
sıva altı alıcıdan oluşmaktadır.  Sıva altı 
alıcı üniversal 60mm elektrik buatlarına 
yerleştirilebilecek şekilde dizayn 
edilmiştir.  RV0356 opsiyonel aparatı ile 
sıva üstü olarak kullanılabilir.  
  
Termostat ile alıcı arasında herhangi bir 
kablolamaya ihtiyaç duyulmaz ve normal 
koşullar altında iki ünite 30 metrelik bir 
alan içerisinde yerleştirilebilir.

TH920D oda termostatı, mavi LED arka 
plan ışığı ve alttan ışıklı şeffaf tuşları 
sayesinde loş ve karanlık ortamlarda bile 
kolay kullanım olanağı sağlar.

TH920D oda termostatı 4 adet AAA 
Alkalin pil ile çalışır.  2 adet pil oda 
termostatı,  2 adet pil mavi LED 
ışıklandırma için kullanılır.  Alıcı 
(RV0356), enerjisini şebeke elektrik 
bağlantısından alır.

Alıcı ünitenin, sadece kendi verici 
ünitesinden gelen sinyalleri algılaması için 
cihazlarda R/F adres kodlama ayarı 
cihazlar içerisinde hazır bulunur.  Bu 
sayede sistem dış sinyallerden 
etkilenmez.

Alıcı ve verici ünitenin 3 farklı çalışma 
frekansı vardır.  Kullanmaya başlamadan 
önce üniteler üzerinde belirtilen çalışma 
frekansının aynı olduğundan emin olunuz.

 

 
 

 

XXX MHZ

System ON

Manual

XXX MHZ

TEKNİK ÖZELLİKLER
TH920D Verici Ünite
Güç kaynağı: 1.5 V AAA 4 adet pil
Pil ömrü: 1 yıl
Sıcaklık birimi: °C / F (ayarlanabilir)
Saat formatı: 24 / 12  (ayarlanabilir)  
Sıcaklık örnekleme frekansı: 1 dakika
Anahtarlama diferansiyeli, histerez 
(ayarlanabilir): 0.5 °C ~ 1.0 °C 
  1.0 °C ~ 2.0 °F
Sıcaklık ayar aralığı: 5 °C ~ 35 °C
Sıcaklık gösterge aralığı: 0 °C ~ 50 °C
Sıcaklık ayar adımı: 1.0 °C 
Program özellikleri: 7 gün + 6 program
En kısa çevrim koruması: 3 dakika 
(fabrika ayarlarında devre dışı)
Hafıza: Kalıcı EEPROM (program ve 
ayarlar silinmez)
Sıcaklık sensörü: 25 °C’de NTC 100KΩ 
Çalışma frekansı: 3 çalışma frekansı 
(öntanımlı frekans kullanıcı tarafından 
değiştirilemez) 
  T433: 433.92Mhz
  T868: 868.35Mhz
  T915:  915MHZ
R/F sinyal periyodu: Her 2.5 dakikada 3 
kere (sürekli)

Çalışma frekansı  



Teknik Özellikler

Çalışma mesafesi: 30 metre
Boyutlar: 110.8 genişlik x 104 yükseklik x 
21.5 derinlik (mm.)

RV0356 Alıcı Ünite
Güç kaynağı: 230 VAC 50/60 Hz
Güç tüketimi: 5 VA
Çıkış gücü: 16 A / 250 V (resistif)
Saklama sıcaklığı: -10 °C ~ 60 °C 
Çalışma frekansı: T433: 433.92Mhz
    T868: 868.35Mhz
    T915:  915MHZ
Çalışma mesafesi: 30 metre
Sıcaklık sensörü: 25 °C’de NTC 10KΩ
Kurulum: Sıva altı (opsiyonel sıva üstü)
Boyutlar: 88 genişlik x 88 yükseklik x 
39.4 derinlik (mm.)

Kurulum

ÜRÜN AÇIKLAMALARI:

TH920D Verici

RV0356 Alıcı

Alıcı Ünite Pil Değişimi

 

OK

XXX  MHZ

 

arttırma
veya

azaltma

manuel ayar
(geçici olarak

geçerli programın
üzerine yazar)

programlama
tuşu

ısıtma 
AÇIK/KAPALI 
gösterge ışığı 

(mavi LED)

R/F bağlantı durumu
-Bağlantı koptuğunda 
LED sürekli yanar
-Bağlantı koptuktan 
sonra 10 dakika içinde 
yeniden bağlantı
sağlanamazsa ısıtma 
kapatılır

manuel modda ısıtmayı başlatma tuşu
-R/F bağlantı problemlerinde bu tuşa 
basarak ısıtma moduna devam edilebilir
-R/F bağlantısı sağlandığında, sıcaklık 
yeniden verici ünite tarafından kontrol edilir

Ekranda düşük pil 
seviyesi uyarısı 
yandığında, en kısa 
zamanda pilleri 
değiştiriniz

Ön kısımdaki pil 
kapağını açınız

Üst pil bölmesi 
2 x 1.5 V AAA 
alıcı ünite beslemesi

Alt pil bölmesi 
2 x 1.5 V AAA 
arka ışık beslemesi
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Kurulum
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Verici Ünite Stand Ayağının Kurulumu

R/F Adres Kod Ayarı

Vericinin Açılıp Kapatılması

Alıcının Açılıp Kapatılması

Düz tornavida ucunu 
resimde gösterilen 
şekilde yuvaya 
yerleştiriniz

Tornavidayı hafifçe 
yukarı bastırınız

Tornavidayı kendinize
doğru çekerek termostat
ayağını yuvasından
çıkarınız

Ayağın doğru
yöne 
baktığından
emin olunuz

Termostat ayağını, 
yuvaya dik gelecek 
şekilde tutunuz

Termostat ayağını
aşağı doğru kaydırınız

Termostat ayağı 
sabitlenmiştir

Termostat ayağını çıkarmak 
için resimde gösterilen şekilde 
hafifçe aşağı bastırınız 

Yakın çevrede birden 
fazla TH920D SET 
kullanılması durumunda, 
üniteniz yanlış çalışabilir.  
Farklı bir R/F adres kodu 
seçerek bu durum 
engellenebilir.  Alıcı ünite
sadece kendi R/F adres
kodu ile aynı verici ile
haberleşebilir.

Verici ünitenin arka kapağı

Alıcı ünitenin arka kapağı

Alıcı ve vericinin DIP 
anahtarının aynı 
pozisyonda olduğundan
emin olunuz

Düz tornavida ucunu resimde 
gösterilen şekilde yuvaya 
yerleştiriniz

Açmak için Kapamak için

Ön kapaktaki tırnağı resimdeki 
şekilde arka kapaktaki yuvaya
yerleştiriniz

Tornavidayı hafifçe aşağı doğru
bastırarak ön kapaktaki tırnağı
yuvasından çıkarınız

Resimdeki gibi verici üniteyi
açınız

Sıkıca bastırarak verici üniteyi
kapatınız

Açmak için Kapamak için

Yıldız tornavida ile tutucu 
vidayı resimdeki şekilde
açınız

Üst kapağı resimdeki
şekilde açınız

Üst kapaktaki saplamayı
alt kapaktaki kare yuvaya
yerleştiriniz

Vida deliği ile yuvasını
hizalayarak alıcı üniteyi
kapatınız

Tutucu vidayı tornavida
ile sıkınız



Verici ünite, 30 saniye içerisinde bilgi girişi 
yapılmaması durumunda programlama 
modundan çıkar ve normal çalışmasına devam 
eder.

Kullanıcı Ayarları 
TH920D termostatı programlamadan önce 
aşağıda belirtilen ayarları yapınız. 

                  düğmesine 6 saniye basılı tutunuz. 
Yanıp sönen ayar bölümlerini takip ederek 
gerekli ayarlamaları yapınız.
1. °C / °F:       veya           tuşlarına      basarak         
sıcaklık birimini seçiniz.
2.               tuşuna basarak bir sonraki ayara 
geçiniz (24/12 saat formatı seçimi).
3.       veya       tuşuna basarak istediğiniz saat 
formatını seçiniz.
4.               tuşuna basarak bir sonraki ayara 
geçiniz.
5. Aynı işlemleri sırası ile aşağıda belirtilen 
ayarlar için yapınız.
Tarih: Y (YIL), M (AY), D (GÜN)
Saat: SAAT ve DAKİKA
Anahtarlama Diferansiyeli (Histerez)
Filtre (Servis aralığı): Termostatın kullanımda 
olduğu süreyi ölçer.  En küçük ölçüm birimi 100 
saattir.
6. Tüm ayarlama işlemleri bittikten sonra
     tuşuna basınız.  Termostatınızı 
programlamaya başlayabilirziniz. 
 
Programlama
Haftanın 7 günü, ayrı ayrı 
programlanabilmektedir.  LCD ekranda yanıp 
sönen bilgileri takip ederek programlama 
işlemini tamamlayınız.
1.                     düğmesine basarak programlama 
moduna giriniz.  Ekranda sıcaklık değeri yanıp 
sönmeye başlayacaktır.
2.      veya     tuşlarına basarak ilk zaman dilimi 

için istenilen sıcaklığı ayarlayınız.
3.                   tuşuna  basarak  1.  zaman  dilimi 
için istenilen sıcaklığı kaydediniz.  Ekranda 
program 1. zaman dilimi başlangıç saati 
belirecektir.
4. Program 1. zaman dilimi başlangıç saatini ok 
tuşları ile ayarlayınız.
5.              tuşuna  basıp  1.  zaman  dilimi 
başlangıç saatini kaydettikten sonra ekranda 2. 
zaman dilimi için sıcaklık değeri belirecektir.
6. Ok tuşları ile istenilen sıcaklık değerini 
seçtikten sonra             tuşuna  basın ve 2. 
zaman dilimi başlangıç saatini ayarlayınız.
7. Aynı işlemleri bütün zmana dilimleri ve günler 
için yaptıktan sonra            tuşuna iki kere 
basınız ve           tuşuna basarak programı 
devreye alınız. 
Uyarı: 
Programlamada gün bitim saati 12 saatlik 
formatta (11:59), 24 saatlik formatta (23:59) 
dur.  Bu nedenle 12:00 veya 24:00 olarak 
ayarlama yapmayınız.
Programlama birbirini takip eden zaman dilimi 
olarak ayarlanmaktadır.  Zaman dilimlerini 
ayarlarken iki zaman diliminin birbiri ile 
çakışmamasına özen gösterilmelidir.  Aksi 
takdirde termostat doğru çalışmayacaktır.

7 Günlük Programlamada Kopyalama 
Fonksiyonu
              tuşuna    basarak    programlama 
menüsüne giriş yapınız.  Tekrar 
tuşuna basın. Ekranda  “From” yazısı 
belirecektir.  Ayarlarını kopyalamak istediğiniz 
günü  ok tuşlarına basarak seçiniz ve  
tuşuna basınız. Ekranda ‘’To’’ yazısı 
belirecektir.  Kopyaladığınız ayarları kayıt 
etmek istediğiniz günü ok tuşlarına basarak 
seçiniz ve              tuşuna iki kere basınız. 
İşleminiz tamamlanmıştır.  Kopyalama 
işleminden en az 1 gün için ayar yapılmalıdır.

Programlama Talimatları
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Program Fabrika Ayarları
TH920D termostat, kutudan aşağıdaki tabloda 
belirtilen fabrika ayarları ile çıkar.

Programı Değiştirmeden Geçici Değişiklik
A. Kısa Süreli Değişiklik - (güncel sıcaklık 
değerini bir sonraki zaman dilimine kadar 
değiştirmek)
1.  Ok tuşlarına basınız (sıcaklık değeri yanıp 
sönmeye başlayacaktır).
2. İstenilen sıcaklık değerini ayarladıktan sonra  
 tuşuna basarak işlemi tamamlayınız 
(10 saniye içerisinde bilgilerin değiştirilmemesi 
durumunda termostat eski program değerleri ile 
çalışmaya devam edecektir).
B. Konfor Değişiklik - (güncel sıcaklık 
değerini istenilen süre boyunca değiştirmek)
1.  tuşuna basınız.
2. Ok tuşlarına basarak istenilen sıcaklık 
değerini giriniz.
3.      tuşuna basınız ve istenilen süreyi 
ok  tuşlarına basarak ayarlayın.

4.       tuşuna basarak işlemi ayarlamayı 
bitiriniz.
5. Konfor değişikliği devredeyken 
tuşuna basarak değişikliği iptal edebilirsiniz.
C. Sürekli İstenilen Sıcaklıkta Kalma
1.   tuşuna basınız.
2.   tuşuna tekrar basınız (LCD ekranda 
bilgiyi okunuz).
3. Ok tuşlarına basarak istenilen sıcaklığı 
ayarlayınız.
4.                 tuşuna basarak ayarı kaydediniz.
5. Sürekli istenilen sıcaklık programlamasını 
iptal etmek için tekrar    tuşuna basınız.
D. Tatil Modu Sıcaklık Değişikliği
1.   tuşuna basınız.
2.   tuşuna iki kere daha basınız 
(ekranda sıcaklık değeri yanıp sönmeye 
başlayacaktır).
3. Oktuşlarına basarak istenilen sıcaklığı 
ayarlayınız.
4.    tuşuna basarak tatil modunun 
hangi tarihe kadar aktif kalacağını ayarlayınız.
Ayarlanan sıcaklık değeri ayarlanan tarihe 
kadar işlemde kalacaktır.

Fabrika Ayarlarına Dönme 
  ve       tuşlarına aynı anda 6 saniye 
basılı tutunuz.  Ekranda “Reset” belirdiğinde, 
reset tuşuna basınız.  
UYARI:
Tüm ayarlar silinecek ve fabrika ayarlarına geri 
dönülecektir. 

Programlama Talimatları
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Verici Ünite İçin Askı Aparatı
Verici üniteyi duvara sabitlemeden asmayı 
sağlar.  Verici ünite istendiğinde duvarda, 
istendiğinde farklı bir iç mekanda kullanılabilir.

Alıcı Ünite İçin Sıva Üstü Askı Aparatı
Alıcı ünitenin sıva üstü kullanılmasını sağlar.

Opsiyonel Aparatlar




