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GENIUS ohjaustaulu, asennus ja käyttö
Yleistä:

SAFIRE GENIUS ohjaustaululla voidaan ohjata SAFIRE lämmittimiä.

.
Asennus:

Ohjaustaulu liitetään lämmittimeen 6-napaisella kaapelilla, RJ 11 liittimet.
Ohjaustauluun voidaan liittää siinä sisällä olevan lisäksi kaksi muuta termostaattia /
lämpötila - anturia käytettäväksi mahdollisesti lämmittimessä jo olevan
anturin rinnalla. Anturit kytketään ohjaustaulussa olevaan liitinrimaan siten, että
anturin toinen johdin tulee ohjauskaapelin vieressä olevaan liittimeen ja toinen
jompaankumpaan jäljellä olevista, mikäli asennetaan kaksi anturia, tulee kaapelin
vieressä olevaan liittimeen kummastakin anturista toinen johdin.
Jousikuormitteisen liittimen saa avattua ruuvitaltalla johdinaukon yläpuolella olevasta
kolosta.

Tehonsäätö: Tehoa voi säätää, joko säätämällä lämpötilaa, jolloin lämmitin valitsee tehon tarpeen
mukaan, tai säätämällä suoraan tehoa, jolloin lämmitin asettuu valitulle teholle
termostaatin lämpötilasta riippumatta.
Tehonsäätö - ikkunassa valinta - alue 0 -100% tarkoittaa max. ja min. tehojen välistä
aluetta (0=min ja 100= max).
Tuuletuskäytössä pitää käyttää tehon säätöä, ei lämpötilasäätöä.

Huom.

Käytettäessä Genius ohjaustaulun lämpötila-anturia tehonsäätöön tulee huomata, että
taustavalon jatkuva päällä pitäminen aiheuttaa ohjaustaulun lämpötilan kohoamisen 23C ja se tulee ottaa huomioon lämpötila-asetusta valittaessa.

Käyttö:

Valikoissa voi edetä nuolinäppäimillä, valinnat tehdään OK näppäimellä, paluu
edelliseen valikkoon tapahtuu BACK näppäimellä. Ohjauksen kohde on näytössä
merkitty vinoruudulla tai alleviivauksella.
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Päävalikko
Hallinta
Ei pääse, jos yhteys poikki

Käynnistys
Ilmoittaa polttoaineen määrän ja arvioidun käyntiajan, jos asetettu asetuksista

Tehonsäätö
Termostaatillisissa (lämmitin ja/tai ohjaustaulu) tulee valikko, ilman termostaattia voi vain säätää tehoa (tehonsäätöitemin valinta tuo tehonsäätöruudun) esiin

Säädä lämpötilaa
15-30 astetta

Säädä suoraan tehoa
0-100% (0 = minimiteho)
Termostaatillisissa voi myös säätää suoraan tehoa

Termostaatti Valinta
Ohjaustaulussa on aina yksi sisäänrakennettu anturi, voi olla lisätermostaatteja, lämmittimessä voi olla yksi,
valittu vilkkuu

Tuuletus (venelämmittimet)
Vain lämmittimen pääpuhallin toimii.
Säädetään valikosta tehonsäätö, säädä suoraan tehoa. Tehoa voidaan säätää vain kun tuuletus on käynnissä.

GENIUS ohjaustaulu SAFIRE Lämmittimiin
Tehotuuletus (venelämmittimet)
Tuuletus täysillä riippumatta lämmitystehosta, tehotuuletukseen pääsee tavallisesta lämmityksestä. Tehotuuletuksesta
voi palata suoraan normaaliin lämmitykseen tai tuuletukseen.

GSM -kauko-ohjaus (mökkilämmittimet GSM-kauko-ohjauksella)
Pitää valita, jos haluaa saada lämmittimen tottelemaan gsm-systeemiä. Samoin kauko-ohjauskeskuksella!

Sammutus
Aurinkokytkin
Termostaatti säätää halutun lämpötilan, jos lämpötila pysyttelee 3 astetta yli halutun täydet 10 minuuttia > sammutus.
Aurinkokytkimen käyttö ei ole mahdollista GSM-kauko-ohjauksessa.

Ajastin
Voi ajastaa vasta kun on asettanut kellonajan ja päivämäärän asetuksista. Jos ei aseta sammutusaikaa niin lämmitin ei
myöskään sammu kuin käskemällä sammutusvalikosta. Ajastuksia mahdollista asettaa neljä kappaletta.

Asetukset
Aika ja päivämäärä
Kieli
suomi
English

Polttoainelaskuri
Laskurille pitää ilmoittaa esim. tankkauksen yhteydessä, tai muulloin tankissa oleva määrä max 255 litraa.

Taustavalo
Päällä käytettäessä
Aina päällä
Aina poissa

Termost. Tekstit
Termostaateille (lämpötila-antureille) voidaan valita valikkoteksti.

(Oma teksti) kirjoitetaan valikossa kirjain kerrallaan
Sisä
Ulko
Merivesi
Etuhytti
Takahytti
(Palauta alkup.)

Termostaattinäyttö
Näytössä kaikkien termostaattianturien lukemat

