HANDHAVANDE-INSTRUKTION FÖR LARMIA DUC LS920

Visar samtliga
objekthändelser
med tidsangivelse.

Visar händelser
för larm med
tidsangivelse.

Manövrars och
indikeringars
start och stopp,
larm, manuella
styrningar m.m.

Utlösningar,
återgångar samt
kvitteringar.

Visar och
ställer DUC:ens
datum, klocka,
veckonummer
samt veckodag.

Visar och
ställer kanaler
för drifttider.

Visar även
batterikondition
samt
kommunikation.

Kod nivå 1

Kod nivå 1

Visar och
ställer
helgdagar,
helgaftnar samt
specialdagar i
DUC:ens
almanacka.

Kod nivå 1

Visar värdet för
temperaturgivare, lufthastighetsgivare,
verkningsgrad,
nivågivare m.m.

Visar statusen
för driftindikeringar
samt lägesindikeringar.

Visar värdet för
mängdmätare
samt
flödesmätare.

Visar statusen
för larmobjekt.

Visar och styr
värdet av
styrventiler,
spjäll,
värmeväxlare
m.m.

Visar och styr
drift av pumpar,
fläktar,
belysning,
portlås m.m.

Visar och styr
värdet för
börvärden och
ställvärden.

Visar och styr
värdet för
börvärden som
styrs efter en
given kurva av
olika
inparametrar.

Manöver
TILL - FRÅN AUTO

Fjärrstyr annan
DUC på samma
slinga.
Knappsats och
display fungerar
då som på den
fjärrstyrda
DUC:en.

Kod nivå 1

Visar och ställer regulatorns
parametrar.
Visar även
utsignalen,
börvärde och
insignal för
regulatorn.

Kod nivå 1

Kod nivå 1

Kod nivå 1

Kod nivå 1

Kod nivå 1

Testar alla tre
färger på
samtliga
lysdioder på
panelen och
samtliga pixel i
displayen.

Grundkalibrering för analoga
in-moduler.
Sparar även all
kalibrering i
HC eller raderar
minnet i DUC.

Visar systemhändelser som
uppstarter,
kodöppningar
för editering
m.m.

Visar
kommunikationsstatus till
andra DUC:ar
samt HC.

Används främst
vid service!

Används främst
vid service!

Visar villkorens
status.

Visar och
ställer DUC:ens
huvudadress.
Visar även
placeringen av
I/O-moduler.

Används främst
vid service!

Används enbart
vid service!

Används enbart
vid service!

Kod nivå 1

Kod nivå 2

Kod nivå 1

EDIT - Används för att komma till
editeringsmod (Ändringsmod).

TILL ( +) - Användes för
manövrering av valt objekt, samt för
ökning av värde i editeringsmod.
FRÅN (-) - Användes för manövrering
av valt objekt, samt för minskning av
värde i editeringsmod.
AUTO - Användes för manövrering
av valt objekt till autoläge.
Pil vänster - Användes för att stega
uppåt 4 rader i menyn och listor samt
för att flytta markören till vänster i
editeringsmod.

ÅTERGÅ - Användes för att återgå
till den bild som visades innan
(Motsatsen till ”VISA”).

MENY - Användes för att komma till
meny. Vid 2 tryck på ”MENY” visas
den bild som valdes innan (Kan
användas upprepade gånger).

KVITTERING - Användes för att
kvittera larm.

Pil höger - Användes för att stega
nedåt 4 rader i menyer och listor samt
för att flytta markören till höger i
editeringsmod.
VISA - Användes för att få ytterligare
information om vald funktion eller valt
objekt.

Pil upp - Användes för att flytta
markören (välja rad) uppåt i menyer
och listor samt i editeringsmod.

Pil ner - Användes för att flytta
markören (välja rad) nedåt i menyer
och listor samt i editeringsmod.

