Plug & Easy
Funktionsbeskrivelse

Plug & Easy Tilslutningsskema
Funktionsaktivering

Plug & Easy ist er specielt egnet til brug uden varmekredse mm.
Pga. den spec. takt af pumpen spares der ikke kun meget i strøm men også
omkostninger ved montering. Pga. styrings logikken er det ikke nødvendigt
at instille eller tilpasse noget . Styring af varme gennem varmeanlag og kedlens temperatur foregår fra indeføleren.

Indeføler
Varmekreds 1

HAPERO

Indeføler
Varmekreds 2

Indeføler
Varmekreds 3

ENERGIETECHNIK GMBH

Plug & Easy er derfor omgående klar til brug og skal ikke instilles.
Tryk samtidigt Tasten -------- und --------, og efter 2 sek Taste -------- .
I display vises [ -P.P- ]. Efter i alt 5 sek. er du i P-Program.
hvis tasterne ikke er trykket rigtigt vil displayet vise [ FAIL ].
Funktionsbeskrivelse
RUMTEMPERATUR
TAKTUNG
sluk 23,0° C

m

l

ønske 22,0° C

k
TAKTUNG
tand 18,0° C

n

83° C

Kedel ønsketemp

VarmekredsPumpe 2

VarmekredsPumpe 3

Plug & Easy mit BUFFER:
Gå til P.P Programm som beskrevet her for oven.
Tryk nu så lang tid på Taste ----- indtil pil 59 kommer. Tryk nu Taste ----- .



PUMPE ON

VarmekredsPumpe 1

Tryk nu Taste indtil pil 57 ----- . Tryk nu Taste ----- for af aktivere Plug &
Easy Funktion.
0.0 = Plug & Easy er ikke aktiv
1.0 = Plug & Easy er aktiv
For at gemme de nye instillinger og forlade denne menu tryk 2 gange
.

Plug and Easy fra 1 til 3 varmekredse

65° C

 Hvis rumtemperaturen er under ønske temp - 4° C . sa er kedel pumpen

Tryk nu Taste ----- og indstil varmekredstype, der behover den hojeste temperatur
Indeføler
Varmekreds 1

permanent aktiveret

k

Instillings område mellem - 4° C og ønske Rumtemperatur.

l

Instillet ønske Rumtemperatur

m

Sluk temperatur = ønske Rumtemperatur + 1° C

n

Pumpetakte

Indeføler
Varmekreds 2

Indeføler
Varmekreds 3

1 = Gulvvarme
2 = Radiator 55° / 45° C
3 = Radiator 75° / 55° C
4 = Radiator 90° / 70° C
Placering 2 og 3 (for oven vist med 0) skal forblive 0.
For at gemme de instillede værdier og forlade menu‘en tryk 2 gange

.

VarmekredsPumpe 1

VarmekredsPumpe 2

VarmekredsPumpe 3

VVB
Pumpe

Med Plug & Easy Funktion kan det ikke justeres så nøjagtigt
som med mixerstyring. En afvigelse fra kedlens instillede Rumtemperatur, er derfor systemafhængigt. Referance temperaturen skal ses på pille kedlen.

Bufferpumpe
Plug and Easy fra 1 til 3 buffer kredse

