801 sarjan Minisäädin, digitaalinen lämpötunnistimella
Eberspächer Airtronic lämmittimille (Til.No: 801 10 003)

KÄYTTÖOHJE
Sininen LED – tuuletuksen
merkkivalo (diagnoosi)

Tuuletus

Lämmitys
– ON / OFF

Askellus
taaksepäin

Askellus
eteenpäin

Lämpötila-anturi

Tekniset tiedot
Mitat
65x55x17 mm
Paino
60 g
Lämpötilan
+5˚C…+32˚C
säätöalue
Näytön
-9˚C …+59˚C
lämpötilaalue
Jännite
12 / 24 V (D.C)

Vihreä LED valo
– lämmityksen merkkivalo

Jänniterajat
Virrankulutus

8-30 V
1 mA

Lämpötilanäyttö ˚C (vallitseva/säätö) / diagnostiikka

Digitaalisella minisäätimellä voit säätää veneeseesi asennetun Eberspächer Airtronic lämmittimen toimintaa toiveittesi
mukaan.
Lämmityslaitteen käynnistys- käyttötapa lämmitys ja lämmönsäätö
Lämmityslaite käynnistetään painamalla
näppäintä (jatkuva käyttö), jolloin lämmityksen vihreä merkkivalo syttyy ja
näyttöön ilmestyy vallitseva lämpötila.
Haluttu lämpötila-arvo säädetään
ja
näppäimillä haluttuun astelukuun. Lämmön säädön jälkeen haluttu lämpötila
vaihtuu näytöllä vallitsevaan lämpötilaan. Säädetty lämpötila-arvo jää muistiin ja pysyy muistissa vaikka lämmitin olisi
sammutettu.
Vallitsevan lämpötilan näyttöalue näytöllä on -9˚C:sta +59˚C:een. Halutun säätölämpötilan säätöväli on puolestaan
+5˚C:sta +32˚C:een.
Lämmityslaitteen käynnistys- käyttötapa tuuletus
Tuuletus käynnistetään painamalla näppäintä (jatkuva käyttö), jolloin tuuletuksen sininen merkkivalo syttyy.
Lämmityksen ja tuuletuksen sammutus
Lämmitys voidaan koska tahansa sammuttaa painamalla
näppäintä. Tällöin lämmitys loppuu ja vihreä merkkivalo
sammuu. Lämmityskäyttö loppuu jälkikäynnillä (n. 3 min).
Tuuletus sammutetaan painamalla näppäintä. Tällöin tuuletus loppuu ja sininen merkkivalo sammuu.
Vikakoodien luku
Lämmityslaitteen ollessa käynnistettynä, painetaan ja pidetään pohjassa

näppäintä kunnes näyttöön ilmestyy ”dA” ja

sininen merkkivalo vilkahtaa. Näppäimen
vapauduttua näyttöön ilmestyy aktiivinen vikakoodi. Nuolinäppäimillä voi
selata vikamuistin viisi viimeisintä vikakoodia.
Painamalla
ja
näppäimet pohjaan yhtä aikaa tyhjentyy vikamuisti ja näyttöön ilmestyy ”EE”. Vikamuistitilasta
poistutaan painamalla
Koodi
10
11
12
52

näppäintä. Ohessa tyypillisiä vikakoodeja:

Vika
Ylijännite
Alijännite
Ylikuumeneminen
Ei käynnisty – varoaika ylitetty

Tomenpide
Tarkasta latausjärjestelmä
Tarkasta akku, maa- ja jännitesyöttö
Tarkasta ilmastointiputkisto tukosten varalta
Tarkasta polttoainejärjestelmä, paloilma- ja pakoputkisto

HUOM! Muiden vikakoodien ilmestyessä, ota yhteyttä valtuutettuun Eberspächer huoltoon.
Wihuri Oy Autola
PL 58, 01511 VANTAA
Puh: 020 510 2327, 020 510 10
Fax: 020 510 2207
e-mail: eberspacher@wihuri.fi

KYTKENTÄ

(X) Lisävaruste:
Ulkopuolinen lämpötunnistin
(Til.No:25 1774 89 03 00)
Huom ! Älä kytke harmaata (gr)
johdinta Säätimelle. Ruskean voi kytkeä
suoraan säätimen ruskeaan johtimeen.
Johtimien värit:
rt
punainen
ge
keltainen
gr
harmaa
wsrt valk. punainen
br
ruskea
blws sin. valkoinen
grrt
harm. punainen
brws rusk. valkoinen

Liitokset:
S1 / B1 Lämmitin pääpistoke
S2 / B2 Minisäädin (säätimen mukana)
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