Betjeningsvejledning

TopTronic® E betjeningsenhed comfort for boligventilation
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Betjeningselementer/knapper vises som hvide med sort baggrund, og de vises som
sorte med hvid baggrund. Displayelementer vises derimod i farver.

No. Icon

Betegnelse/Funktion

1

Ønsket luftmængde

2

No. Icon

Betegnelse/Funktion

7

Information

Max. Luftfugtighed

8

Hovedmenu

3

Aktivt basisprogram

9

LED driftsstatus

4

Flere programmer

10

Fejlmelding

5

Party

11

Luftkvalitet (tilvalg) Hvis

6

kan overskrides.

(Standby, Holiday until, Constant,
Eco mode, osv – side 2)

Øger luftmængden over et
ønsket tidsrum.

Menu oversigt og indstilling
af alle funktioner (side 4)

Grøn: Drift
Orange: Filterskift
Rød: Fejl, se pos. 10

Udvalg og visning af fejlmeldinger.
Kun synlig ved fejl.
.
luftkvalitetsføler er installeret, vises
luftkvaliteten indendørs.
Luftkvaliteten kan få indflydelse på
luftmængden.

Fravær

Reducerer luftmængden over et
ønsket tidsrum.

1

Indstilling af luftmængde
(og max. luftfugtighed)

Basisprogrammer

(Ferie indtil, standby, uge 1 osv.)

Tryk på skærmen.

Vælg "More programs".

Juster luftmængden og max. luftfugtighed
med + / - eller ved at indtaste direkte
(skriv værdien) og bekræft med OK.

Vælg ønsket basisprogram.

Luftmængden stiger/falder.

Luftmængde og grænseværdi for max.
luftfugtighed stiger/falder til den ønskede værdi.
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Indstil ønsket luftmænde (+/–) eller tryk på
værdien og indtast værdien og bekræft med OK.

Luftmængde

Party, Absent
Vælg Party eller Absent.

Funktionsbeskrivelse

Du har gæster om aftenen.
• Drift med den indtastede luftmængde
indtil slutningen af et ønsket tidsrum (varighed).

Du tager væk om eftermiddagen og kommer først
tilbage sent om aftenen.
• Reduceret ventilation indtil slutningen
af det indtastede tidsrum (varighed).

Juster varighed og luftmængde med + / eller ved direkte indtastning (skriv værdien)
bekræft med OK.

Note
Basisprogrammet ”Konstant”:
Dette fra fabrikken indstillede
ventilationsprogram regulerer driften
automatisk til den indstillede luftmængde.
Stiger luftfugtigheden over den indstillede
værdi øges luftmængden.
Indbyggede luftkvalitetsfølere overstyrer
også den ønskede luftmængde.
(Visningen af luftmængden bliver dog på
den indstillede værdi).
De individuelle dagsprogrammer /
Tændingscyklusser indstilles på samme
måde som de opvarmningstider, der er
beskrevet i vejledningerne for
Toptronic E betjeningsmodul comfort
og comfort plus.

"Party" program aktiv.

3

4
Service

Manual operating mode

kun ved forbindelse til Hoval Kedel

kun ved forbindelse til Hoval Kedelg

Tilpas ugeprogram
Tilpas dagsprogram

Heating
circuits

Hot water

Programs

Presentation

- Language
Sprog
Farveskema
Startskærm
Baggrundsbelysning
Varighed til Standby

kun ved forbindelse til Hoval Kedel

Kun for tekniker

- User level PIN entry

User level

Menupunktet er ikke aktivt

- Information area selection
- Ventilation detailed selection

Visualisation

kun
ved forbindelse til Hoval Kedel

Info

Menupunktet er aktiverbart

Analysis

System

kun ved forbindelse til Hoval Kedel
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Basic program

Luftmængde/max. luft
fugtihed

Emission

Oversigt hovedmenu

Ventilation
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Ventilation indstillinger

Menupunktet er ikke aktivt

Kun for tekniker
Update

Power station

Kun for tekniker

- Information area selection

Commissioning

Air quality (optional)

Information

