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Nr: Värde: Fabriksinst: Beskrivning:

50 Programval P1 - P7 P1 Välj ett program som skall ställas in.

51 Kör Px på

inga dagar,

mån - sön,

vardagar,

helger,

alla dagar

inga dagar

Välj vilken eller vilka dagar programmet

som valts (P1-P7) skall gälla. Välj "inga

dagar" för att avaktivera programmet.

52 Starttid 00:00 - 23:59 00:00

Välj starttid för programmet, starttiden

gäller för den eller de dagar som är valda

med "Kör Px på".

53 Stopptid 00:00 - 23:59 00:00

Välj stopptid för programmet. Om

stopptiden är före starttiden kommer

programmet gå till dagen efter vad som

valts i "Kör Px på".

54 Referensbörvärde 0 - 400% 100%

Procent av omriktarens tryck eller

hastighetsbörvärde som används när

programmet är aktivt.

62 Forcera börvärde ja, nej nej

Forcera referensbörvärdet så att det alltid

är konstant och oberoende av

temperaturen.

55 Systemklocka
måndag -

söndag
- Visar och ställer vilken dag det är.

56 Systemklocka hh:mm:ss - Visar och ställer vad klocka är.

Menyinställningar:

TIDURSINSTÄLLNING:

Systemklocka: (under systeminställningar)
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