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REGULADOR MF100
- PER INTERVALS -

INSTRUCCIONS

1

INICI 
• Sempre que…

• Iniciem el regulador
• Marxa i torna la corrent
• Passem de motor parat (no) 

a automàtic (Aut)
• Passem de motor manual 

(Man) a automàtic (Aut)
• … s’inicia un compte enrere
• El regulador buscarà el seu punt 

d’inici (es tancarà) fins que 
acabi el temps de descompte

• Aquest procés és automàtic
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INICI
•Esquerra: Temperatura 
de la sala

•Dreta: Temperatura 
programada per la sala 
o “no” = motor parat 
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SELECCIONAR LA FORMA D’OPERAR
•Polsar v/^ fins que la 
pantalla de l’esquerra 
indiqui la funció 108
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SELECCIONAR LA FORMA D’OPERAR
•Polsar -/+ per 
seleccionar la forma 
desitjada d’operar:
• No = motor parat
• Manual
• Automàtic
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OPERAR EN MANUAL
•Si operem en manual, 
polsar v/^ fins que la 
pantalla de l’esquerra 
indiqui la funció 109 
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OPERAR EN MANUAL
•Polsar + per baixar o 
parar
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OPERAR EN MANUAL
•Polsar - per pujar o 
parar
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MESURA RECORREGUT FINESTRES
•Polsar v/^ per anar a la 
funció 108
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MESURA RECORREGUT FINESTRES
•Polsar -/+ per 
seleccionar el mode 
“no”, així el motor 
quedarà parat
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MESURA RECORREGUT FINESTRES
•Polsar v/^ per 
seleccionar la funció 
109
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MESURA RECORREGUT FINESTRES
•Polsar F, així el motor 
es tancarà fins a final 
de cursa (= finestres 
tancades)
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MESURA RECORREGUT FINESTRES
•Tornar a polsar F per 
indicar que s’està 
preparat per contar el 
temps de recorregut
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MESURA RECORREGUT FINESTRES
•Tornar a polsar F per 
iniciar el conte del 
temps de recorregut

•Les finestres 
començaran a obrir-se

•A la pantalla de la 
dreta hi apareixerà el 
temps de recorregut
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MESURA RECORREGUT FINESTRES
•Tornar a polsar F per 
indicar el final del 
recorregut (= finestres 
obertes del tot)

•El recorregut màxim 
pot ser de 999 segons

•A l’exemple, s’ha 
indicat que el total del 
recorregut són 28 
segons 15

MESURA RECORREGUT FINESTRES
•Tornar a polsar F per 
acabar el procés de 
mesura del recorregut 
de les finestres
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OPERAR AUTOMÀTIC
•Si com a forma 
d’operar seleccionem 
automàtic, a la 
pantalla de la dreta 
apareixerà (Aut)
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OPERAR AUTOMÀTIC
•En primer lloc, per 
programar la 
temperatura desitjada 
polsarem v/^ fins 
seleccionar la funció 
104
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OPERAR AUTOMÀTIC
•Seguidament, 
polsarem -/+ per 
indicar la temperatura 
desitjada
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MÍNIMA OBERTURA
•Polsar v/^ per anar a la 
funció 106
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MÍNIMA OBERTURA
•Polsar -/+ per ajustar 
la mínima obertura
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MÀXIMA OBERTURA
•Polsar v/^ per anar a la 
funció 107
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MÀXIMA OBERTURA
•Polsar -/+ per ajustar 
la màxima obertura
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OPERAR AUTOMÀTIC
• ALTERNATIVA: de forma 

ràpida, des de la pantalla 
inicial es pot programar 
la temperatura desitjada 
tan sols polsant -/+
• Esquerra: temperatura de 

la sala
• Dreta: temperatura 

desitjada
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GRÀFICA
• Si volem veure el dia de 

procés de la gràfica, polsem 
v/^ per seleccionar la funció 
110

• A la pantalla de la dreta 
apareixerà el dia

• Podem polsar -/+ per variar 
el dia de procés de la gràfica

• ATENCIÓ: si treballem amb 
gràfica, no es pot programar 
temperatura per la funció 
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COMPROVAR
•Per comprovar la 
temperatura màxima
del motor, polsarem 
v/^ fins seleccionar la 
funció 400

•La pantalla dreta 
indica la temperatura 
màxima del motor
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COMPROVAR 
•Per comprovar la 
temperatura mínima
del motor, polsarem 
v/^ fins seleccionar la 
funció 401

•La pantalla dreta 
indica la temperatura 
mínima del motor
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