Snabb Guide

ModuLine 400

Underhåll av värmeanläggning
Justering av inomhus temperatur:
Justeringen görs på Moduline 400. Börja med att fälla ner
luckan (3) på reglerenheten och sedan trycker ni på
”Termometer” (10) knappen, där ändras sedan menyn till T1
och sedan inställd temperatur. För att ändra detta värde så
måste ni trycka och hålla ”Termometer” (10) knappen intryckt
samtidigt som ni justerar värdet på det stora vredet.
Tänk på att om ni vill ändra temperaturen för hela dygnet så
måste ni ändra alla parametrar (T1,T2,T3 och T4).
T står för tidsprogram (nattsänkning)
T1= 23:00 – 07:00
T2= 07:00 – 09:00
T3= 09:00 – 17:00
T4= 17:00 – 23:00
Ni kan alltså ställa vilken temperatur ni vill men vi rekommenderar som standard att köra på samma temp dygnet runt och
tänk på att inställd temp t ex 21º C grader bara är uppskattad
temp så ni bör ställa in genom att känna hur varmt ni har det.
Har ni t ex 23º C grader och vill ha 21º C grader bör ni sänka
nuvarande inställning med 2º C grader oberoende av vad den
redan står på. Glöm ej att stänga luckan.

Vattenpåfyllning:
Tryck och släpp på ”skiftnyckeln” (2) tills ni ser ”P1.0”.
1.0 står för nuvarande vattentryck och bör ligga emellan 1.0 –
1.6 . Vattnet öppnar ni sedan på märkt ventil med ”Påfyllning
Värmesystem”

Felsökning:
Om ni får en driftstörning på er anläggning så fäller ni ner
luckan till pannan och vid den röda digitala menyn så ser ni att
den blinkar, skriv upp och tryck sedan på ”skiftnyckelns” (2)
så får ni en underkod som består av 3-siffror skriv ner den och
testa sedan att återställa genom att trycka på ”reset” knappen
och se vad som händer.
Är där ett bestående fel i pannan så bör det komma upp
samma felkod och om så är fallet så bör ni ringa för service
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