
Evap drėkintuvas / Evap nuotolinis pultas    

Pradinės EVAP nuotolinio pulto nuostatos

1. Nuostatos techniniame meniu

1. Ekrano aktyvavimui nuotoliniame pulte spustelkite mygtuką mode, palaukite 2 sekuntes, vėl spauskite ir laiky-
kite 2s mygtuką mode, pagrindinis meniu atsidarys ir ekrane bus rodomas setpnt.

2. Nuspauskite mygtuką mode, rodyklės formos mygtukais submeniu pasirinkite SP01 temperatūrai arba 
SP02 santykiniam drėgnumui, nuspauskite mygtuką mode, rodyklės formos mygtukais pakeiskite nuostatos 
vertę ir patvirtinkite nuspausdami mygtuką mode.

Pagrindinis 
meniu Submeniu Aprašymas Gamyklinė 

nuostata Rekomendacija

SETPNT SP01 Numatytoji temperatūra 
ortakyje už drėkintuvo 17°C

Rekomenduojama keisti tik tuo atveju, jei 
patalpos temperatūra yra didesnė nei 22°C. 
SP01 nuostatos vertė turi būti 5°C mažesnė 
už patalpos temperatūrą. 
Pvz.
Patalpos temperatūra: 24°C
SP01 nuostatos vertė: 24°C - 5°C = 19°C

SP02
Numatytoji santykinio 
drėgnumo vertė ortakyje už 
drėkintuvo

78% 85%

3. Rodyklės formos mygtukais pagrindiniame meniu pasirinkite TEMP, nuspauskite mygtuką mode, rodyklės 
formos mygtukais submeniu pasirinkite TS04, nuspauskite mygtuką mode, rodyklės formos mygtukais pa-
keiskite nuostatos vertę ir patvirtinkite nuspausdami mygtuką mode.

Pagrindinis 
meniu Submeniu Aprašymas Gamyklinė 

nuostata Rekomendacija

TEMP TS04 Numatyta drėkinimo 
pradžios temperatūra lauke 12°C 19°C

4. Norėdami grįžti į pagrindinį meniu nuspauskite mygtuką

 Evap controller  
 

 

 
Hoofdstuk 1 - Werking 

 

1.3 Activeren controller display 

 

Activeren van het Evap controller display:  

 Druk op mode  

Schakelen tussen temperatuur en RV (relatieve vochtigheid): 

 Druk op:  

Wijzigen setpoint RV: 

 Activeer de controller door op mode te drukken. 

 Zorg ervoor dat de RV-waarde zichtbaar is door op   te drukken. 

 Druk nogmaals kort op mode. 

 Druk vervolgens op de pijltjestoets om het setpoint van de RV te wijzigen. 

 Druk op mode om de nieuwe waarde te bevestigen. 

Wijzigen setpoint temperatuur: 

 Activeer de controller door op mode te drukken. 

 Zorg ervoor dat de temperatuur waarde zichtbaar is door op     te drukken. 

 Druk nogmaals kort op mode. 

 Druk vervolgens op de pijltjestoets om de temperatuur te wijzigen. 

 Druk op mode om de nieuwe waarde te bevestigen. 

  

.

  

2. Kaip įsitikinti ar veikia drėkinimas?
Techniniame meniu Jūs galite pažiūrėti išmatuotas aktualias santykinio drėgnumo vertes. 

1. Ekrano aktyvavimui nuotoliniame pulte spustelkite mygtuką mode.
2. Techninio meniu aktyvavimui 2 sek. laikykite nuspaustą mygtuką mode, meniu atsidarys ir ekrane bus 

rodomas SETPNT.
3. Rodyklės formos mygtukais meniu pasirinkite HUM, nuspauskite mygtuką mode, submeniu dabar rodomas 

rh01, nuspauskite mygtuką mode.
4. Dabar ekrane rodome išmatuota santykinė drėgmė ortakyje už drėkintuvo. Tinkamai veikiant drėkintuvui EVAP, 

santykinė drėgmė ortakyje turėtų būti 65-90%.


