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GEBRUIKERSHANDLEIDING (uittreksel)
Thermostaat Fantini Cosmi : L03B--/L23EM1A 

:  Hoofduitgang (kanaal 1)
:  Hulpuitgang (kanaal 2)

:  Alarm

: Wijziging instelpunt (kanaal 1)
: Wijziging instelpunt (kanaal 2)

:  Weergave / Validatie

:  Knop     -  / Setpoint (kanaal 1)

:  Knop     +  / Setpoint (kanaal 2)

:  Aan / Uit of Afsluiten

Thermostaat uit Thermostaat in automatische stand
Sonde buiten bereik of defect Time-outfout bij instelling 1
Alarm op hoge temperatuur Time-outfout bij instelling 2
Alarm bij lage temperatuur Fout buiten bereik tijdens afstelling

Maximale temperatuur geregistreerd

Toetsenbord vergrendeldMinimum geregistreerde temperatuur

Instelpunt aanpassing Hysterese instellen

Minimale uitvaltijd (min) Minimale wandeltijd (min)

BEKIJKT

Toegang tot het menu en het informatiedisplay
 Druk onmiddellijk op de knop 
 Met de knoppen           en          kies de gegevens die u wilt weergeven
 Druk op                 om de waarde weer te geven 
 Om het menu af te sluiten, drukt u op        of wacht u 10"

 Met            en         kies de nieuwe waarde binnen de minimumlimiet SPL en maxi SPH
 Druk op                om de nieuwe waarde op te slaan of wacht 10"
 Druk op                om de nieuwe waarde niet op te slaan

 Drukken en loslaten:          LED L1 knippert,            verschijnt en vervolgens zijn waarde

Instelling gewenste waarde (kanaal 1)
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Deze informatie wordt verstrekt door de fabrikant en kan op elk moment wijzigen
Gebruikershandleiding in volledige versie in het Engels en Frans op aanvraag verkrijgbaar

Verbindingen

Foutmelding

:  Sonde buiten bereik of verbindingsfout

Uit

- De hysterese maakt verschuiven
  mogelijk Op T ° en Uit T °

Aan

Instelpunt Instelpunt + Hysterese

- De minimale tijden Stappen
en stop            zijn ingesteld op 3 mn 

kanaal 1

Sonde

● Houd         vast, dan             en         om de nieuwe waarde te kiezen

Hysterese instellen
De hysterese is standaard ingesteld op 5°C, de aanbevolen instelling is 0,5°C

● Open het configuratiemenu door gelijktijdig op te drukken   
   gedurende 5 seconden    

● Kies met de         en         knoppen de gegevens die moeten worden aangepast

● Druk op                  om de waarde weer te geven
Hysterese

info

info     en


