nova-air ventilation

sense-air indeklima føler og regulator
Display’et på klima-måleren (til
højre på fotoet) viser hele tiden
skiftevis den aktuelle temperatur
og CO2-værdien i rummet her
og nu. Klima-måleren har 2 stk
trykknapper :

347
MENU
Knappen bruges til at vælge
funktion i menuen f.eks. vis
CO2 eller vis temperatur eller
ændre set-værdien af én af
disse 2.
ESC
Knappen bruges til at gå tilbage
til tidligere niveau i menuen.

MENU og ESC
Disse sidder begge nederst til
højre under låget på måleren.

MENU+ESC
Tryk begge ind på én gang
indtil gul lampe lyser for at gå
til næste niveau i menuen –
og tryk igen begge for at gå
yderligere frem….

Lige over disse sidder 2 lysdioder
gul = dit tryk er godkendt, og
rød = føleren har målt en af
værdierne i lokalet til at have
overskredet sin grænseværdi
(den indtastede set-værdi)

FUNKTION

FUNKTION

1) At se set-værdierne :

2) At ændre set-værdier :

Niveau 0 viser Temp. / CO2 her og nu

HUSK : herfra er der kun 10 sekunders
betænkningstid imellem hver kommando inden systemet helt af sig selv falder
tilbage til normal visning

i lokalet. Dette er den normale visning hele
tiden under drift.

Niveau 1 Tryk MENU til gul lampe lyser
så vises E… hvis der er fejl. Ingen fejl =
E000.
Tryk ESC indtil gul lampe lyser for at gå
tilbage til normal daglig visning.

a)

Niveau 4a viser SP t (temperatur)
b)
Temp-set-værdi kan nu ændres ved at
trykke MENU+ESC ind samtidigt indtil gul
lampe lyser. Herefter bruges MENU-knap
for at øge og ESC-knap for at mindske
den nuværende set-værdi.
Når du er færdig afventer du bare at
systemet efter 10 sekunder selv går tilbage til normal visning

Niveau 2 Holdes MENU inde hele tiden
under niveau 1 skifter displayet imellem max.
CO2 og max. temperatur set-værdierne. Tryk
ESC indtil gul lampe lyser for at gå tilbage til
normal daglig visning.
Ovennævnte vises uden at gå til
undermenuerne dvs. uden at skulle
trykke på MENU+ESC samtidigt.

Adgangskode

Trykkes i stedet for b kun på MENU fås

for at ændre set-værdier (=max. værdi) Tryk
MENU indtil gul lampe lyser og display viser
EC00. Tryk derefter MENU+ESC samtidigt
indtil gul lampe lyser igen.
Tryk derefter på MENU indtil kode EC55
vises.
Denne kode kan ændres men kun med PC
software UIP4.0 Herefter følges
anvisningen
som nævnt under Niveau 4 eller 5
Efter adgangskoden har vist sig trykkes
MENU+ESC ind samtidigt indtil gul lampe
lyser – og så følger pos 4 –5 :

Niveau 5a der viser SP c (CO2)
b) CO2-set-værdi kan nu ændres ved at
trykke MENU+ESC ind samtidigt indtil gul
lampe lyser. Herefter bruges MENU-knap
for at øge og ESC-knap for at mindske
den nuværende set-værdi.
Sense-air er her vist med dels (til venstre) en
”tænd og sluk for en kort periode”
brugerkontakt. Nedenunder brugerkontakten
sidder bag lukningen adgang til evt. bussystem. Midtfor et uge-ur og ud fra sense-air
måleren her tillige en fugtighedsføler.
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Når du er færdig afventer du bare at
systemet efter 10 sekunder selv går
tilbage til normal visning

Naturlig ventilation
System for
bedre indeklima

Naturlig hybrid ventilation = det bedste fra naturlig og fra mekanisk ventilation sat sammen

