
“Smukt design, 
intuitiv betjening 
  og elegant    
            overblik”

“Suveræn kontrol
          og perfekt
       indeklima”

3 typer regulering 

Du kan let ændre fabriksindstillingerne, så de passer nøjagtigt til jeres be-
hov og døgnrytme ugen igennem. Derefter behøver du ikke tænke mere på 
dem, da du kan overstyre indstillingerne manuelt, hvis du får brug for det.

Du har mulighed for at styre dit indeklima på 3 forskellige måder:

Styring ud fra rumtemperaturen. 
Den integrerede temperaturføler i betjeningspanelet styrer anlægget. Det 
giver dig den mest behagelige temperatur der, hvor betjeningen er, og hvor 
du opholder dig. 

Styring via indblæsningsluftens temperatur.
Her bruges forskellen på rumtemperaturen og den luft, der blæses ind, til 
at styre efter. Det giver en ventilation, hvor luftens forskellige temperaturer 
ikke vil kunne fornemmes som træk.

Styring af udsugningsluftens temperatur. 
Med denne styringsform vil du kunne få den mest økonomiske ventilation.

Smuk, enkel og overskuelig
Med det nyskabende Optima Design be-
tjeningspanel fra Genvex har du alle de 
funktioner du behøver, lige ved hånden. 
Det innovative display giver dig det fulde 
overblik og en ligefrem og intuitiv betje-
ning med få tryk på en knap. 

Det elegante betjeningspanel tænder så 
snart du rækker hånden hen mod det. 
Den indbyggede føler hæver og sænker 
lysstyrken automatisk afhængigt af lyset 
i rummet. Pauseskærmen kan du selv 
indstille, så den for eksempel viser tid og 
temperatur. 

Displayet kan vise alle de informationer 
både du og serviceteknikeren kan have 
brug for. Du kan afl æse din drift, tempe-
raturforskelle, hvor meget du anvender 
bypass osv. Du indstiller og afl æser også 
alle informationer om dine tilsluttede ef-
tervarmefl ader, vandvarmere, elvarme-
patroner mv. Det hele logges på et SD 
kort, så du kan samle 3 års data. Loggen 
kan du hente over på din PC med SD 
kortet eller via det indbyggede standard 
USB stik. Ved opdatering af betjeningen, 
skal SD kortet blot skiftes.

Behovsstyring
Har du gæster, har du brændt noget på 
i køkkenet eller opstår der andet behov 
for ekstra luftskifte, så kan du med få 
tryk på betjeningspanelet indstille has-
tigheden på ventilatorerne. Hvert tryk 
sætter hastigheden et trin op. Samtidig 
kan du indstille, hvor længe du vil have 
ventilatoren på denne hastighed, inden 
den igen skal vende tilbage til grund-
indstillingen.

Ugekalender
Kalenderen har enkel betje-
ning til styring af temperatur 
og luftskifte, med mulighed 
for 10 indstillinger pr. dag, så 
jeres døgnrytme følges. Du 
kan indstille kalenderen, så 
temperaturen f.eks hæves 
når I er hjemme og sænkes 
mens I er på arbejde, eller 
inden I skal i seng. 

Indstillingerne fra den ene 
dag kan let kopieres til en 
anden, og derefter redigeres 
efter behov. Kalenderen kan 
også indstilles fra din PC, 
som tilsluttes via et standard 
USB stik.

Tænder automatisk
Displayet tænder når du rækker hånden 
hen til det og indstiller automatisk lysstyr-
ken efter lyset i rummet.

Alle informationer tilgængelige
Samtlige informationer er tilgængelige i 
Informations- og hovedmenuen, og der 
er hjælpetekster til alle funktioner i dis-
playet.

Daglig betjening samlet
Den daglige betjening er samlet i ét 
skærmbillede. Enhver regulering der er 
brug for i dagligdagen, sker herfra med 
ganske få tryk.

Alarm
Du får tydelige alarmbeskeder på dis-
playet, hvis der skulle ske noget uforud-
set. Skift af fi lter har sin egen alarm, da 
det er noget, der skal gøres 1 – 2 gange 
om året.
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