Modulur
SV

Bruksanvisning

Eberspächer

Gäller för alla värmartföranden:
Luft-värmeaggregat
Vattenvärmare
beställningsnummer modulur
display
display
DE
DE
22 1000 30 38 00
22 1000 30 34 00
EN
EN
22 1000 30 40 00
22 1000 30 36 00
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J. Eberspächer
GmbH & Co. KG
Eberspächerstr. 24
D -73730 Esslingen
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Telefon (zentral)
Tid
(07 11) 9 39 - 00
Förprogrammering
Telefax
Värme
(07 11) 9 39 - 05 00
Bakåt
Framåt
www.eberspaecher.com
Minnesindikator
Indikator för fjärrkontroll
Veckodag resp. förprogrammerad dag
Aktuell tid resp. förprogrammerad tid
Temperatur
Driftindikator
Vald temperatur – regleringsområde 10 till 30 °C
(endast luft-värmeaggregat)

När ström försörjningen är ansluten blinkar alla symboler på
displayen, och alla funktioner måste ställas in. I detta tillstånd kan
värmen inte kopplas på.
Ställ först in tid och veckodag

Ändra tid och veckodag

Tryck kort på . Tiden blinkar på 12:00.
Ställ in den aktuella tiden med knapparna eller .
När siffrorna inte längre blinkar, är tiden inställd.
Därefter blinkar veckodagen.
Ställ in den aktuella veckodagen med knapparna eller .
När veckodagen inte längre blinkar, är den inställd. Om tändningen
är i läge “PÅ” visas indikeringen, och om tändningen är i läge “AV”
slocknar den efter 10 sek.

Håll knappen intryckt tills tiden börjar blinka.
Ändra tiden och veckodagen så som beskrivits till vänster.
Om endast tiden ska ändras, kan man hoppa över inställningen av
veckodagen genom att trycka två gånger när den nya tiden är
inställd.
När den nya veckodagen är inställd kan tiden förkortas då
veckodagen blinkar genom att trycka på .

Värme utan förprogrammering med tändningen “AV”
Observera värmesymbolen = driftindikator.

Värmedrift utan förprogrammering med tändningen “PÅ”
Observera värmesymbol = driftindikator

Sätt på värmen

Sätt på värmen

120
Tryck kort på .
Driftssymbol och värmetiden visas. Värmetiden är fabriksinställd
på 120 min. Den kan ändras tillfälligt eller permanent.
Ändra värmetiden tillfälligt
Efter inkopplingen:
Förkorta värmetiden (till minst 1 min.): tryck på .
Förlänga värmetiden (till max. 120 min.): tryck på .
Ändra värmetiden permanent
Tryck inte på .
Håll intryckt (ca. 3 sek) tills symbolen visas och blinkar.
Släpp den.
Ställ in värmetiden med eller (från 10 till 120 min.).
När symbolen slocknar är den nya värmetiden lagrad.

20:45
Tryck kort på .
Driftsymbolen , tid och veckodag visas. Värmen är påkopplad
sålänge tändningen är påkopplad. När tändningen frånkopplas
fortsätter värmen att vara på i 15 min. Denna tid kan förlängas upp
till 120 min. genom att trycka på eller förkortas (till minst 1 min.)
genom att trycka på .
Stänga av värmen
Tryck kort på .
Driftsymbolen slocknar.
Automatisk avslutning för avkylning.
Extern knapp “värme PÅ/AV”
Om en tilläggsknapp är monterad kan värmen på- resp. frånkopplas på avstånd, som ovan beskrivits.

Stäng av värmen
Tryck kort på . Driftsymbolen slocknar.
Automatisk avslutning för avkylning.
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Inprogrammering av värmestart

4. Kontroll av det aktiverade minnet

Upp till 3 påkopplingstider för de 24 närmaste timmarna eller en
påkopplingstid inom 7 dagar kan förväljas.
Endast 1 påkopplingstid kan aktiveras.

Den förprogrammerade tiden av det uppvisade minnet är synligt i
ca. 5 sek. Sedan slocknar denna eller klocktiden visas (om tändningen är “PÅ”).
Genom att en gång trycka på P kan den förprogrammerade
dagen och tiden återigen visas i 5 sek.

1. Val och aktivering av minne
(utgår från neutral position, så länge indikatorn är synlig)
Första minnet – Tryck på P en gång
Minnesindikator: 1 (Grundinställning 12 00)
Andra minnet – Tryck på P två gånger
Minnesindikator: 2 (Grundinställning 12 00)
Tredje minnet – Tryck på P tre gånger
Minnesindikator: 3 (Grundinställning 12 00)
Neutral position – inget minne är aktiverat.
Tryck på

P

tills minnesindikatorn slocknar.

2. Värmestart inom 24 timmar
Förprogrammering av dag:
Dagen förprogrammeras automatiskt – ingen inställning.

Temperaturvisning
Med tillkopplad utomhus-temperatursensor
(Best.-nr.: 25 1482 89 41 00), påsatt tändning och ett tryck på
visas temperaturean ständigt.
Vid avstängd tändning visas temperaturen i 15 sek. genom två
tryck på .
Observera!
Korta spänningsavbrott överbryggas genom moduluret.
Efter strömavbrott blinkar displayens alla symboler. En komplett
nyinställning är nödvändig.
Vid påsatt tändning visas tiden och dagen ständigt. Vid avstängd
tändning slocknar dessa uppgifter efter 15 sek.
Inställning med fjärrkontroll är möjlig med extratillbehör
(mottagar-modul).

Förprogrammering av tid:
M0
i

12 00

Tryck på P tills det önskade minnet (1, 2, 3) visas blinkande och
tryck kort på eller och släpp.
Den förprogrammerade tiden visas, blinkande.
Tryck sedan på eller för att ställa in förlöpstiden för uppvärmning. Inställningen är bara möjlig så länge den förprogrammerade
tiden visas, blinkande.
Nytt val: tryck på P .
3. Uppvärmningsstart senare än 24 timmar (max. 7 dagar)
Förprogrammering av tiden:
M0
i

12 00

Tryck på P tills det önskade minnet (1, 2, 3) visas blinkande och
tryck kort på eller och släpp.
Den förprogrammerade tiden visas blinkande.
Tryck sedan på eller för att ställa in tiden för uppvärmningen.
Förprogrammering av dag:
Ca. 5 sek. efter inställningen av tiden visas den förprogrammerade
dagen, blinkande.
Tryck sedan på eller för att ställa in dagen.
Den förprogrammerade tiden och dagen lagras så fort som
tidsindikatorn slocknar eller kopplas över till klocktiden.
Minnesindikatorn visar det aktiverade minnet. Dessutom visas
genom den blinkande värmeknappen ( ) att minnet är aktiverat.

Uppträder störning vid påsatt värme och inkopplad diagnoskabel
blinkar symbolen och störningskoden visas (sök upp en verkstad).
För tankfordon utrustade enligt ADR / ADR99 användes moduluret
endast för på- och frånkoppling av värmen.
Vid driftstart skall inte klocktiden ställas in. Ständig värmedrift resp.
tidsbegränsad värmedrift är möjligt.
Följande funktioner är p.g.a. lagliga föreskrifter inte aktiverbara.
1. Förprogrammering av värmedriften med moduluret.
2. Användning av fjärrkontroll.
3. Anslutning av utomhus-temperatursensor.

