
ISITMA/SOĞUTMA
 OTOMASYON SİSTEMLERİ

KURULUM ve KULLANIM
KILAVUZU

MODEL NO.: TH1149
TH1149SA
TH1149SB
TH1149RF
TH1149MSA
TH1149MSB

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.

Kullanim ömrü 5 yıldır.
Garanti süresi fabrika hatalarına karşı 
fatura tarihinden itibaren 2 yıldır. 
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Genel Özellikler
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TH1149 serisi termostatlar 
endüstriyel ve ev tipi 
ısıtma/soğutma sistemlerini 
kontrol etmek için 
tasarlanmıştır.  Termostatlar, 
zarif ve modern tasarımları ile 
her türlü iç dekorasyona uyum 
sağlarlar.  Kullanıcıya sunulan 
ayar imkanları sayesinde oda 
sıcaklığı etkin ve verimli şekilde 
kontrol edilir.

TH1149 serisinin kullanımı; tek 
aşamalı ısıtma/soğutma 
sistemlerinde gazlı ve elektrikli 
ısıtıcıları, hidronik sistemleri ve 
klima sistemlerini kontrol etmek 
için idealdir.  TH1149 serisi 
termostatlar, kullanıcıya enerji 
tasarrufu sağlarken, en yüksek 
komforu sunmak için 
tasarlanmıştır.

 

 

 
 

 

Ürün Özellikleri 
Model Kodları 

TH-1149M-SA TH-1149M-SB TH-1149SA TH-1149SB TH-1149RF 

Mekanik Switch  �  �     

Dijital Gösterge   �  �  �  

On/Off Düğmesi �  �  �    

Mod Seçimi Heat/Off/Cool   �   �   

Sıcaklık Kontrol Aralığı  10~30°C 10~30°C 5~35°C 5~35°C 5~35°C 

Standby Modu     �  

PI & Cycle Rate Seçimi    �  �  �  

Kablosuz Kullanım     �  

Uyumlu Alıcılar      
RV-6382 
RV626 

RV-1152 

 

Kutu İçeriği:
TH1149 Oda Termostatı  1 Adet
Kullanma Kılavuzu 1
Montaj Seti  1 takım
TH1149RF ile seçime 1 Adet 
bağlı alıcı 



Kurulum ve Bakım
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KURULUM VE BAKIM
Pil Değiştirme ve Kablolama
Normal kullanım altında TH1149 
termostatın pilleri, herhangi bir sorunu 
önlemek için senede 1 kere 
değiştirilmelidir.

Düşük Pil Uyarısı
Pilin ömrünün azaldığında ekranda    
işareti yanıp sönmeye başlar. Cihazın 
kapanmasını engellemek için piller 
değiştirilmelidir.

Pil Değiştimi
Pilleri değiştirmek için yıldız tornavida 
gerekir. 
Kapağı açıp pilleri değiştirmek için: 
1. Termostatın yan tarafındaki plastik 
vidayı sökünüz.
2. Termostatın üst ve alt kapağını ayırınız.
3. Pilleri değiştiriniz.
4. Termostatı kapatınız ve plastik vidayı 
vidalayınız.

Uyarı
-Her zaman 2 pili de aynı zamanda 
değiştiriniz.
-Pilleri takarken yönlerinin doğru 
olmasına özen gösteriniz.
-Ömrü biten pillerinizi, piller için ayrılmış 
çöp kutusuna atınız.

Uygulama Örnekleri (Kablolama)

TH-1149M-SA/TH-1149M-SB

TH-1149SB/TH-1149SA

Kablolama için düz tornavida gerekir.
1.   Termostatı açınız.
2. Çıkış terminallerini ısıtma/soğutma 
sisteminin kullanım şekline göre 
bağlayınız.

Uyarı
-Termostat üzerinde herhangi bir işlem 
yapmadan önce elektrik bağlantısı 
kesilmelidir. 
-Kurulum tamamlanana ve termostat 
kapağı kapatılana kadar yapılan hiç bir 
bağlantıda 230V enerji olmamalıdır. 
-Terminal kutusu kurulum veya bakım için 
sadece yetkili personel tarafından 
açılmalıdır.
-Termostat kapağın arkasında 230V 
taşıyan parçalar bulunmaktadır. 
Termostat kapağı açık bırakılmamalıdır.
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Teknik Özellikler
- Güç kaynağı: 2xAA Alkalin pil  
(TH1149SA/TH1149SB/TH1149RF 
modellerinde)
- Enerji tüketimi: 5VA
- Pil değişimi: Yılda 1 kere
- RF frekansı: 868MHz veya 433MHz 
(TH1149RF modelinde)
- Sıcaklık gösterge aralığı: -10 °C ~50 °C
- Sıcaklık gösterge çözünürlüğü: 0.1 °C
- Sıcaklık ayar aralığı: 

TH1149SA/SB/RF: 5 °C ~35 °C
TH1149MSA/SB/RF: 5°C ~30 °C

- Sıcaklık  ayarlama adımı:
TH1149SA/SB/RF: 1 °C
TH1149MSA/SB/RF: 0.2 °C

- Seçilebilir anahtarlama diferansiyeli:
TH1149MSA/SB: 1.3 °C (20°C’de)
TH1149SA/SB/RF: 0.4 °C ~ 1 °C
  (Fabrika ayarı 0.6 °C)

- Sıcaklık sensörü: 25 °C’de NTC 10K Ω
- Seçilebilir döngü değeri: saatte 3,6,9 
veya 12 kere (TH1149MSA/SB/RF 
modellerinde)

Kullanma Talimatları 
TH1149MSA/MSB
1. Ayar topuzunu istenilen sıcaklığa 
getiriniz.
2. Çalışma modunu Off/Heat 
(Kapalı/Isıtma TH1149MSA modelinde), 
Heat/Off/Cool (Isıtma/Kapalı/Soğutma 
TH1149MSB modelinde)
TH1149SA/SB/RF
1. Aşağı veya yukarı ok tuşuna 2 kere 
basınız. Ekranda sıcaklık değeri ve “SET” 
yazısı belirecektir.

2. Aşağı ve yukarı ok tuşları ile 0.2 °C 
aralıklarla istenilen sıcaklığı ayarlayınız.
3.LCD ekranda yanıp sönme bitene kadar 
5 saniye bekleyiniz.

TH1149RF’yi uyumlu alıcılar ile 
bağlama
1. Alıcı ünite üzerindeki “CONNECT” 
tuşuna basınız.
2. Alıcı ünite üzerindeki kırmızı ışık yanıp 
sönmeye başlayacaktır.
3. TH1149RF verici ünite üzerindeki 
“CONNECT” tuşuna basınız.
4. Ünitelerin bağlandığını gösteren 
sembol termostat üzerinde belirecektir.
5. Kablosuz termostat kullanıma hazırdır.




