
REGULADOR MF200
- CICLES -

INSTRUCCIONS
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INICI
•Esquerra: Temperatura 

de la sala 1

•Dreta: Temperatura de 
la sala 2
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SELECCIONAR LA FORMA D’OPERAR
•Polsar v/^ fins que la 

pantalla de l’esquerra 
indiqui:
• 108, per motor 1
• 208, per motor 2
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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:
• 109, per motor 1
• 209, per motor 2
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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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OPERAR AUTOMÀTIC
•Si com a forma 

d’operar seleccionem 
automàtic, polsem -/+ 
fins que a la pantalla 
de la dreta indiqui 
“Aut”
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OPERAR AUTOMÀTIC
•Seguidament, per 

programar la 
temperatura desitjada 
polsarem v/^ per 
seleccionar la funció:
• 104, pel motor 1
• 204, pel motor 2
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OPERAR AUTOMÀTIC
•A continuació, polsem 

-/+ per indicar la 
temperatura desitjada
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GRÀFICA
• Si volem veure el dia de 

procés de la gràfica, polsem 
v/^ fins 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 
104 / 204 11



COMPROVAR
•Per comprovar la 

temperatura màxima
del motor, polsar v/^ 
fins seleccionar la 
funció:
• 400, pel motor 1
• 402, pel motor 2

•La pantalla dreta 
indica la temperatura 
màxima del motor
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COMPROVAR 
•Per comprovar la 

temperatura mínima
del motor, polsar v/^  
fins seleccionar la 
funció:
• 401, pel motor 1
• 403, pel motor 2

•La pantalla dreta 
indica la temperatura 
mínima del motor
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ATENCIÓ
•Cal recordar que:

• el motor 1 té les 
funcions 104, 108, 109, 
400 i 401

• i el motor 2 té les 
funcions 204, 208, 209, 
402 i 403

•Cada motor s’ha de 
programar per separat
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