Förenklad instruktion för Siemens Synco RMU 700-serien
Vi säljer Siemens Styrutrustning

Modernisering – Konstruktion - Service

OBS! Gå först in i Servicenivå för alla nedan
inställningar genom följande tryckning.
1.Tryck samtidigt på OK och ESC
2.Vrid till Servicenivå samt tr.OK och sedan ESC.
OBS! Tryck ESC några ggr. innan du går till
nästa justering/rubrik
Avläsning av temperatur
Tryck INFO-knappen tills tempvisning visas
Inställning av aktuell tid
Tryck OK och vrid till "Tid/Datum"
Tryck OK och justera och sedan ESC.
Inställning av rumstemperaturer
Tryck på ratt: OK
Vrid på ratten och markören till:
Regulator 1 samt tryck: OK
För värme – vintertid, vrid till:
Sol - Värmebörv. KOMF samt tr. OK.
Vrid och justera till önskad temp. samt
tryck OK och sedan ESC några ggr.
Kyla – sommartid, (om det finns) vrid på samma
sätt till Sol - Kylbörv. KOMF
(ca 0,5-2 gr skillnad mellan värme och kyla).
För min och max begr.
Tryck på ratt: OK
Vrid på ratten och markören till:
Regulator 1 samt tryck: OK
Vrid till Tilluft maxbegr. resp. minbegr.
Tryck och justera lika ovan.
Reduc.temp och ECO inställes normalt på 15
Återställning av larm
Tryck några gånger på röd lysande knapp
Kontrollera tidigare larm
Tryck OK till "Huvudmeny" visas
Vrid OK-ratten och markören till "Larm"
Välj här önskad åtgärd
Justering av frysvakt
Tryck på ratt:OK
Vrid till: Inställningar och tr. OK
Vrid till Frysvakt och tr. OK
Justera utlösningsvärdet
på ”Börvärde frysvakt”
Tryck OK och sedanESC
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Inprog. av kopplingstider
Exempel. Start kl 06.00 och stopp 16.00 kopiera
måndag till fredag.
Tryck OK och vrid till "Tidprogram" samt
tryck OK.
Vrid till Måndag samt tr. OK 2ggr.
Vrid till 06.00 samt tr.OK.
Vrid till Sol Komf. Samt tryck OK.
Vrid till Måne Eco samt tryck OK.
Vrid till 16.00 samt tr.OK.
Vrid till Eco Måne samt tr.OK.
Vrid till ”Kopiera till” samt tr. OK.
Vrid till måndag-fredag samt tr. OK och sedan
ESC några ggr.
Ta bort programmerade dagar.
Exempel lördag.
Tryck OK och vrid till Tidprogram samt tr. OK.
Vrid till lördag samt tr. OK 2ggr.
Vrid så att tiden visar streck samt tr.OK. Vrid så
att streck syns både till höger och vänster samt tr.
ESC några ggr.

Inställning till kontinuerlig drift.
Tryck OK samt vrid till Driftläge.
Tryck OK och välj Komfort samt tr.OK.
Tryck ESC några ggr.
Till och frånslag av aggregat !
OBS! Vid säkert frånslag - bryt på
arbetsbrytare!
Varmhållning och sommarnattkyla kan starta
aggregatet trots nedanstående "frånslag"
Stopp och Start.
Tryck OK samt vrid till Aktuellt driftläge samt tr.
OK 2ggr. Vrid till Från samt tr.OK och sedan ESC.
OBS! Vid El-värme ca 3-5 min efterkylning om Eleffekt är inne vid stopp.

Tillslag sker på motsvarande sätt genom att
aktivera Auto istället för Från.
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