
Digital hitastýring frá NormX.. 
 
Athugið: Stýringin er forstillt. Hitaskynjara er komið fyrir u.þ.b. 5 sentimetra 
undir yfirfalli. (vatnsyfirborði) 
 

 
Efri gluggi, rauðar tölur, sýna hita í potti. (PV) 
Neðri gluggi, grænar tölur, sýna vinnugildi eða valin hita í potti. (SV). 
 
1) 
Til að stilla tölvuna eða gera breytingar þarf að komast að “Loc1” 
stillingunni 
 
Það er gert með því að halda takkanum lengst til vinstri inni, (hringlaga ör) 
Eftir ca 2 sek. birtist HIA á skjánum. Fletta þarf áfram með því að ýta 
nokkrum sinnum á sama takka. Þá birtist Loc1 á skjánum. Tölunni 1 er breytt í 
808 með upp/ niður og hliðar takkanum.   
. 
2) 
LOC 808, Hér er farið inn til að breyta stillingunum. Þegar 808 hefur verið 
valið er flett í önnur gildi með því að ýta á hring-takkann. Þessi stilling fer 
sjálfvirkt af eftir augnablik, eða þegar slökkt er á stýringunni. Ath; Því getur 
þurft að fara aftur inn í Loc 808 ef aðgerð hefur tekið of langan tíma. 
 
AHY, kemur í veg fyrir að aðvörun fari alltaf á eða af vegna flökkt á gildi 

PV.Venjulega stillt á 2. 

AOP. 111 

CrL. onF 

run  Fon 
Act  re 
P Stilla á 1.0 
I   Stilla á 0. 
D  Stilla á 0.0 
CtL  Stilla á 15.0.  
 
3) 
CHY  Aðgerð til að stilla hvenær rennsli hefst/stoppar, (frávik) 

Nauðsynlegt er að stilla CHY á 1,0°C. Þetta þýðir að þegar hitinn í 
pottinum hefur lækkað um 1° hefst rennsli í pottinn á ný. 
 
 

INP. 21 
 
 



 
4)  
dPt  Hér er valið hvort nota eigi 0 eða 0,00 gildi. Nauðsynlegt er að stilla á 

0,00 til að geta stillt hitann á t.d. 0,5°C eða 38,5°C 
 
 
Scb. Þegar leiðrétta þarf hitanema. Ef hitanemi, rauðar tölur, sýna ekki réttan 
hita, t.d. 38°C þegar hitamælir út í potti sýnir 40°C, þá er hægt að leiðrétta 
nemann með upp/niður tökkum, bæta t.d. við +2  Ath: Nauðsynlegt er að vista 
breytinguna með því að yta á hringörvartakkann. Eftir nokkrar sekúndur fer 
talvan sjálf í upphafstöðu. Það gæti þurft að endurtaka ef ekki tekst að hitta á 
rétta breytingu í fyrsta skipti.  
 
FIL. 1 
 
FRU. 50c 
 
SPH, Stilla þarf á c/a 45° sem hámarkshita.    (Ef hiti fer yfir 45° gráður þá 
lokast fyrir rennsli út í pottinn)  
 
HIA, Stilla þarf á c/a 45° sem hámarkshita.  
 
 
 
Ath. Aðrar stillingar eru ekki notaðar á tölvunni.  


