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Original brugsanvisning

Opbevar guiden synligt

i nærheden af 

EXact-betjeningspanelet

Quickguide
EXact2-betjeningspanel
HMI2-350-TOUCH
- Ikonforklaring
- Sådan skiftes sprog
- Sådan ændres temperatur/luftmæng
- Sådan aflæses alarmlog
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Ikonforklaring

Sådan skiftes fra engelsk til lokalt sprog 

Ikon Beskrivelse af visning Ikon Beskrivelse af visning

Menu-ikon
Godkend-ikon for valg

Fortryd-ikon

Ønsket temperatur
Alarm på anlægget - kontakt 
servicetekniker som kan afhjælpe 
og nulstille alarmen

Ønsket ventilation vist i procent:
0% = Ingen ventilation - 100% = Maks.
OFF = Anlægget slukket - kan ikke starte 
op via ur drift

BMS- eller WEB-server styrede 
anlæg overstyrer OFF-funktionen. 
Dette kan medfører at anlægget 
starter op, selv om det er stillet på 
OFF

Advarsel - der er en advarsel  - 
kontakt servicetekniker som kan 
afhjælpe og nulstille advarslen

Eksternt start/stop er brudt. Se 
elquickguide for yderligere information.

Anlægget kører afisning (Deice)

Vintertid/Sommertid Servicedisplay tilsluttet

Brandtermostat(er)/røgdetektor aktiveret. Manglende kommunikation på den 
eksterne BUS, eller mellem VEX/
CX og HMI. 

Opstart: 
Webserver henter 
databasen

Manuel betjening

Ur-drift

Overstyret ur-drift 

Drift styret af BMS

Eksternt styret drift

Loading Linux...

Valg af menupunkt 
foregår ved pil op 
og ned samt 
aktivering med tryk 
på menupunktet.

Pil retur for skift 
mellem bruger og 
teknikermenu samt 
til at forlade menu.

Temporarily 
in service

Fire!

Unit >
General >
Configuration >
A i >

3 SettingsMain menu
Operating mode >
Operating readings >
Settings >
Alarm and info >

3.2 General
Date and time >
Language >
Reset settings >
R l d d t b >

English1 1 1 1

Password
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Sådan ændrer du temperatur/luftmængde

Trin Handling Display viser...

1 Tryk på temperatur   eller luftmængde             

Brug pilene  og  til at navigere og vælg værdien der 

skal indstilles til.

Tryk  for at godkende valget. 

2 For indstilling af luftmængden gælder:
OFF = Anlægget slukket - kan ikke starte op via ur drift.

BMS- eller WEB-server styrede anlæg 
overstyrer OFF-funktionen. Dette kan medfører 
at anlægget starter op, selv om det er stillet på 
OFF.

Tryk på  returpil for at komme ud af undermenuerne og 
tilbage til brugermenuen.

3 Displayet viser nu den ønskede temperatur/luftmængde.

Bemærk:
• Hvis anlægget kører efter ugeplanen er ændringen kun aktiv til næste skift i 

ugeplanen.
• Hvis anlægget kører efter BMS vil ændringen højest sandsynligt overskrives af BMS.
• Hvis anlægget kører med ekstern styring (AUX) kan der kun vælges ON eller OFF.
• Hvis HMI tilsluttes gammel controller vises utilgængelige funktioner som N/A.

23°C

80%

Ventilation

60
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Sådan aflæser du aktuelle alarmer og alarmloggen

Trin Handling Display viser...

1 Tryk på displayet for at aktivere fuldt lys (hvis displayet er i 
dvale).

Tryk på  alarmikonet.

2 Alarm og info menuen vises på displayet.

Brug pilene  og  til at navigere i menuerne.

Tryk på  for at godkende valget. 

Se afsnittet “Alarmer” i Basisvejledningen for EXact2 for 
yderligere information om menuerne og den komplette 
Alarmliste: https://www.exhausto.dk/service/download

3 Tryk på  returpil for at komme ud af undermenuerne og 
tilbage til brugermenuen.

21°C

OFF

Stoppet pga. alarm

Alarm og info

Information

Alarm
Advarsel

Nulstil alarmer >
Aktuel liste >
Alarmlog liste >
Slet alarm log >      Nej

Ja
Nej
Ja

Nej

21°C

10%

Download vejledninger via:
https://www.exhausto.dk/service/download

https://www.exhausto.dk/service/download
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