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BEMÆRK: Hvis der ikke trykkes på nogen taster i 30 sekunder, mens man er på skærmen 
for nævnt produktskifter, vil HMI vende tilbage til standarddisplayet og setpunktet vil 
forblive på vist setpunkt.

BEMÆRK: Tryk på funktionstasten FORLAD på et hvilket som helst tidspunkt, vil betyde 
retur til standarddisplayet.

VALG AF SETPUNKT

For et nævnt produkt

Hvis nævnte produkt er blevet 
programmeret med et setpunkt-interval,  
kan setpunktet for nævnte produkt 
ændres. Dette eksempel viser 
standarddisplayet med funktionstasten 
PRODUKT/SETPUNKT.
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ÆNDRING AF SETPUNKTET

For et nævnt produkt

Hvis skærmen ”Skift setpunkt 
for kartofler” vises efter tryk på 
funktionstasten JA for at vælge et nævnt 
produkt, er det nævnte produkt blevet 
programmeret med et setpunkts-interval. 
Afslut følgende trin for at vælge et 
setpunkt for nævnte produkt.

1. Skærmen ”Skift setpunkt for 
kartofler” vises kortvarigt, og så 
vises skærmen ”Aktuelt setpunkt 
for kartofler & setpunkt-interval 
er 40 til 50”.

BEMÆRK: Hvis der ikke trykkes på en tast i 30 sekunder, mens man er på skærmen for 
nævnt produktskifter, vil HMI vende tilbage til standarddisplayet.

BEMÆRK: Tryk på funktionstasten FORLAD på et hvilket som helst tidspunkt, vil betyde 
retur til standarddisplayet.

2. Tryk på funktionstasterne + / - eller FORLAD i overensstemmelse hermed sådan 
som det er beskrevet nedenfor.

• Tryk på funktionstasterne + eller - for at ændre aktuelt setpunkt for nævnt produkt. 
Gå til trin 6 under ”Ændring af setpunkt for et nævnt produkt” for at fortsætte.

ELLER
• Tryk på funktionstasten FORLAD for at acceptere aktuelt setpunkt for nævnt 

produkt. Standarddisplayet vises med det nævnte produkt og setpunkt.

1. Start ved standarddisplayet. Hvis 
displayet temperaturovervågning 
vises, trykkes der på funktionstasten 
MENU én gang for at vende tilbage 
til standarddisplayet.

2. Tryk på funktionstasten PRODUKT/
SETPUNKT på standarddisplayet.

3. ”Nævnt produkt, numerisk setpunkt 
eller skift setpunkt?” Skærmen vil 
vises.

4. Tryk på funktionstasten SKIFT SP.
5. Skærmen ”Skift setpunkt for 

kartofler” vises kortvarigt, og så 
vises skærmen ”Aktuelt setpunkt 
for kartofler og setpunkt-interval 
er 40 til 50”.

6. Tryk på funktionstasterne + eller - 
for at ændre setpunktet.

7. Tryk på funktionstasten JA for at 
acceptere det nye setpunkt.

• Hvis tasten NEJ trykkes, 
vil sætpunktsændring af nævnt 
produkt lavet med funktionstasterne 
+ eller - ikke blive accepteret, 
det nævnte produkt-setpunkt vil 
ikke blive ændret, og displayet 
vender tilbage til standarddisplayet.
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• Hvis funktionstasten JA trykkes, vil sætpunktsændring af nævnt produkt lavet 
med + eller - blive accepteret, og de følgende skærmbilleder vil vises.

8. Skærmen ”Programmering af nyt setpunkt for kartofler” vises kortvarigt. 
9. Skærmen ”Nyt setpunkt er 40” vises kortvarigt. 
10. Standarddisplayet vises med nyt setpunkt.
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Controlleren kan programmeres med 
OptiSet Plus temperaturprofiler, der gør 
det muligt for brugeren at vælge nævnte 
produkter og/eller numeriske setpunkter. 
Se den relevante betjeningsvejledning for 
at få mere detaljeret information om brug 
af OptiSet Plus.

For at vælge eller ændre et numerisk 
setpunkt, så udfør følgende trin. Dette 
eksempel viser standarddisplayet med 
funktionstasten PRODUKT/SETPUNKT. 
Brug af standarddisplayet med 
funktionstasten SETPUNKT er dybest 
set det samme, men nogle af skærmene 
afviger lidt.

OPTISET PLUS VALG AF NUMERISK SETPUNKT VALG AF NÆVNT PRODUKT

For at vælge eller ændre et numerisk 
setpunkt, så udfør følgende trin. Dette 
eksempel viser standarddisplayet med 
funktionstasten PRODUKT/SETPUNKT. 
Brug af standarddisplayet med 
funktionstasten SETPUNKT er dybest 
set det samme, men nogle af skærmene 
afviger lidt.
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BEMÆRK: Alarmkode 127, Setpunkt ikke indtastet, kan laves, hvis funktionstasterne + eller 
- bruges til at ændre numerisk setpunkt eller nævnt produkt, men funktionstasterne JA eller 
NEJ bruges ikke til at acceptere eller afvise den nye indstilling inden for 10 sekunder.

BEMÆRK: Hvis der ikke trykkes på en tast i 30 sekunder, mens man er på skærmen for 
nævnt produktskifter, vil HMI vende tilbage til standarddisplayet.

BEMÆRK: Hvis der ikke trykkes på en tast i 30 sekunder, mens man er på skærmen for 
nævnt produktskifter, vil HMI vende tilbage til standarddisplayet.

BEMÆRK: I OptiSet Plus betyder udtrykkene ”numeriske setpunkt” og ”setpunkt” det 
samme og vises som tal. Udtrykkene ”nævnt produkt” og ”produkt” betyder det samme 
og vises som ord. BEMÆRK: Tryk på funktionstasten FORLAD på et hvilket som helst tidspunkt, vil betyde 

retur til standarddisplayet.
BEMÆRK: Tryk på funktionstasten FORLAD på et hvilket som helst tidspunkt, vil betyde 
retur til standarddisplayet.

• Numerisk setpunkt – Hvis 
controlleren ikke har indlæst nævnte 
produkter, vil yderste, venstre 
funktionstast vise SETPUNKT som 
vist nedenfor. Dette er fabrikkens 
standardindstilling. Skift numerisk 
setpunkt som det normalt gøres på 
en SR-2-controller. 

• Nævnte produkter – Controlleren 
kan programmeres til kun at 
tillade valg af nævnte produkter. 
I hvilket tilfælde yderste, venstre 
funktionstast vil vise PRODUKT 
som vist nedenfor. Nævnte 
produkter kan have et enkelt 

1. Start ved standarddisplayet. Hvis 
displayet temperaturovervågning 
vises, trykkes der på funktionstasten 
MENU én gang for at vende tilbage 
til standarddisplayet. 

2. Tryk på funktionstasten PRODUKT/
SETPUNKT (eller SETPUNKT) 
på standarddisplayet.

3. Skærmen ”Nævnt produkt/numerisk 
setpunkt?” vises kortvarigt, så vises 
skærmen ”Nævnt produkt eller 
numerisk setpunkt?”. Skærmen 
vil vises.

4. Tryk på funktionstasten 
NUMERISK. 

5. Skærmen ”Setpunkt” vises 
kortvarigt, så vises skærmen 
”Aktuelt setpunkt er”.

6. Tryk på funktionstasterne + eller - 
for at ændre setpunktet.

7. Tryk på funktionstasten JA for at 
vælge nyt setpunkt. 

• Hvis funktionstasten NEJ trykkes, 
vil ændringen af setpunkt valgt 
med funktionstasterne + eller - 

1. Start ved standarddisplayet. Hvis 
displayet temperaturovervågning 
vises, trykkes der på funktionstasten 
MENU én gang for at vende tilbage til 
standarddisplayet.

2. Tryk på funktionstasten PRODUKT/
SETPUNKT (eller PRODUKT) 
på standarddisplayet.

3. ”Nævnt produkt / numerisk 
setpunkt?” skærmen (eller nævnt 
product) vises kortvarigt, så ”Nævnt 
produkt eller numerisk setpunkt?” 
skærmen (eller nævnt produkt) vises.

4. Tryk på funktionstasten NÆVNT.
5. Skærmen ”Produkt” vises 

kortvarigt, så vises skærmen 
”Aktuelt produkt er”.

6. Tryk på funktionstasterne + eller - 
for at ændre nævnt produkt.

7. Tryk på funktionstasten JA for at 
vælge nyt, nævnt produkt.

• Hvis der trykkes på tasten NEJ, 
vil ændringen af nævnt produkt 
valgt med + eller - softkeys ikke 
blive accepteret, nævnt produkt 

setpunkt, eller de kan have et setpunkts-interval, der tillader brugeren at vælge 
et setpunkt inden for dette interval.

• Nævnte produkter eller numerisk setpunkt – Controlleren kan programmeres 
til at tillade valg af nævnte produkter eller numeriske setpunkter. I hvilket tilfælde 
yderste, venstre funktionstast vil vise PRODUKT/SETPUNKT som vist nedenfor.

ikke blive accepteret, setpunktet vil ikke ændres, og displayet vender tilbage til 
standarddisplayet. 

• Hvis funktionstasten JA trykkes, vil ændringen af setpunkt valgt med 
funktionstasterne + eller - blive accepteret, og de følgende skærme vises.

8. Skærmen ”Programmering af nyt setpunkt” vises kortvarigt.
9. Skærmen ”Nyt setpunkt er 40” vises kortvarigt.
10. Standarddisplayet vises med nyt setpunkt.

vil ikke blive ændret, og displayet vender tilbage til standarddisplayet. (Over)
• Hvis der trykkes på funktionstasten JA, vil ændringen af nævnt produkt valgt med 

funktionstasterne + eller - blive accepteret, og følgende skærme vil blive vist.
8. Skærmen ”Programmering af nævnt produkt” vises kortvarigt. BEMÆRK: 

Hvis skærmen ”Skift setpunkt for kartofler” vises kortvarigt, er nævnt produkt 
blevet programmeret med et setpunktsinterval. Se ”Valg af setpunkt for nævnt 
produkt” nedenfor.

9. Skærmen ”Nyt, nævnt produkt er kartofler” vises kortvarigt.
10. Standarddisplayet vises med nyt, nævnt produkt.


