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Hovedmenu Undermenu1 Undermenu2 Undermenu3 Beskrivelse 

 

 Bruger niveau. 

Adgang til driftstider 

Temperatursetpunkt 

Alarmer, software version og IP 

adresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Indstilling af ventilator drift. 

Normalt menu billede når 

håndterminal ikke betjenes, og 

ingen alarmer udløst. 

 

 

Indstilling til af ventilator drift: 

Service, konstant STOP, LAV, 

HØJ hastighed eller automatisk 

drift iflg. ugeprogram. 

 

 

SERVICE:  

Anlægget er i ”Servicestop” og kan 

kun startes igen via denne funktion 

med håndterminalen. Forhindrer 

utilsigtet indkobling og drift under 

servicering. 

 

 

 

 

 

 

 Viser aktuel type ugeprogram. 

 

Indstilling af type ugeprogram. 

 Samme program hele ugen 

 Hverdag & weekend 

 Individuel dagsprogram 

 

 

Indstilling af ugeprogram. 

Fire timere pr. menu billede kan frit 

indstilles til Stop, Lav eller Høj 

hastighed.  

Høj hastighed har 1. priotitet ved 

tidsmæssige overlap. 

 

Type ugeprogram        Antal menu 

billeder 

Hele ugen                      1 

Hverdag & Weekend     2 

Dagsprogram                7 
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Hovedmenu Undermenu1 Undermenu2 Undermenu3 Beskrivelse 

    

 

  

 Indstilling af forlænget drift. 

 

 

 

Forlænget drift overstyrer 

ugeprogrammet med indstillet Lav 

eller Høj hastighed i et indstillet 

tidsrum inden for 7 dage. 

Forlænget drift skal vælges til for 

at aktiveres. 

Når perioden udløber, forsætter 

driften automatisk iflg. 

ugeprogrammet.  

 

 

Hovedmenu Undermenu1 Undermenu2 Undermenu3 Beskrivelse 

 

 

 Indstilling af temperatur 

sætpunkt. 

 

 

 

 

Visning af aktuel reguleringsform. 

 Konst. Indblæsning 

 Konst. Udsugning 

 Konst. Rumtemp. 

 Konst. Ind-/ud diff. 

Indstilling af temperatur sætpunkt 

og visning af aktuel temperatur. 

 

 

 

Hovedmenu Undermenu1 Undermenu2 Undermenu3 Beskrivelse 

 

 

 

 

 Indstilling af tid og dato. 

 

 

 

 

Indstilling af styringens 

indbyggede ur. 

Uret bruges bl.a. af 

ugeprogrammet. 
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Hovedmenu Undermenu1 Undermenu2 Undermenu3 Beskrivelse 

 

 

 Visning af seneste udløste 

alarmer. 

 

 

 

 

Visning af tidspunkt, dato og alarm 

nr. for de seneste 4 udløste 

alarmer. 

Tilsvarende log for de seneste 5-

16 alarmer vises på de næste 

menu billeder. 

 

Hovedmenu Undermenu1 Undermenu2 Undermenu3 Beskrivelse 

 

 

 Visning af aktuel software 

version.  

 

 

 

 

Visning af aktuel software version :  

 Styring (OJ-Air2Master). 

 Håndterminal (OJ-Air2Hterm) 

 

 OBS! 

Fra Håndterminal SW 1.03 er det muligt at indstille kontrasten i displayet: 

 Tryk og hold ”ESC” knappen indtrykket i 3 sekunder.  

 Bliv ved med at holde ”ESC” knappen indtrykket mens du med den store 

drejeknap nu kan justere kontrasten i displayet:  
 Drej knappen med uret for at øge kontrasten i displayet. 

 Drej knappen mod uret for at mindske kontrasten i displayet. 

Når du slipper ”ESC” knappen, vil den nye indstilling automatisk blive gemt. 

 

 

Hovedmenu Undermenu1 Undermenu2 Undermenu3 Beskrivelse 

 

 

 Indstilling af Internet TCP/IP 

kommunikation 

 

 

 

 
 

 

Indstilling af statisk/dynamisk IP 

adresse. 

Ved dynamisk (DHCP) tildeles 

adressen af det tilsluttede netværk.  

 

 


