
EC-LIESIKUPUJEN ERILLISOHJAUKSEN OHJELMOINTI 

Paina painikkeita A ja B samanaikaisesti. Merkkivalo syttyy. Vapauta painikkeet, kun valot sammuvat.  
Valitse ohjelmoitava nopeus 1, 2 tai 3. Valitun nopeuden valo syttyy ja painikkeiden A ja B 
sammuvat.Aseta täydet 10 volttia painikkeella A ja 1 voltti kerrallaan painikkeella B. Merkkivalo 
vilkkuu valitulla painikkeella A tai B. Yhdestä painalluksesta valo vilkkuu kerran, paina vilkkuvasta 
painikkeesta toisen kerran painike vilkkuu kaksi kertaa jne.  
Lukitse säädin pitämällä painikkeita A ja B alas painettua noin 5 sekuntia. Valot vilkkuvat.  
Kun valot sammuvat, ohjelmointi on valmis. Ei ole mahdollista 
valitse pienempää lähtöjännite (täysi voltti) nopeudella 2 kuin 1 jne. 
 
Voit nollata nopeuden asetuksen pitämällä valitun nopeusasennon painiketta painettuna alas 
5 sekunnin ajan. Merkkivalo vilkkuu. Kun lamppu sammuu, ohjelmointi on valmis. 
HUOM! Ohjaussignaalin ohjelmoiti on aloitettava nopeudella, joka on nollattu. 
 
Uudelleenohjelmoinnissa valitut jännitteet ilmaistaan vilkkuvilla painikkeilla A ja B, kun 
Painat valitun nopeuden painiketta. 
HUOM! Jos mitään toimintoa ei tehdä, ohjain palaa normaalitilaan noin 30 sekunnin kuluttua. 
 
Nopeudet voidaan esiohjelmoida esim. 3, 5, 10 V:n. 
 
"Aloita asettamalla täydet syöttötehot kaikille nopeuksille ja hienosäädä 
nopeusasetus kymmenyksellä (1/10) voltilla. Aloita aina säätö alimmasta nopeudesta. ” 
 
MUIDEN TOIMINTOJEN OHJELMOINTI 
A - Valitse sulkuläpän/moottorin ajastusaika. 30min valo vilkkuu kerran, 60min kaksi kertaa ja 90min 
kolme kertaa. 
Yhdestä painalluksesta valo vilkkuu kerran, paina vilkkuvasta painikkeesta toisen kerran painike 
vilkkuu kaksi kertaa jne.  
B - Sulkuläpän ajastus pois päältä 
C - Moottorin aikakatkaisu pois päältä -16 ja -17 versiossa 
D - Moottorin nolla-asento (virran pakkosyöttö pois päältä) 
E – Ohjelmoi liesikupu (-16) LTO järjestelmään  (-17) 
 
Pidä A ja C painettuna. Merkkivalo syttyy. Vapauta painikkeet, kun valot sammuvat. valita 
Ohjelmointitoiminto painikkeilla A, B, C tai E. Voit valita yhden tai useamman painikkeen 
samanaikaisesti. 
Valitun painikkeen merkkivalo syttyy ohjelmointitilassa. Lukitse ohjaus 
pidä painikkeita A ja C .painettuna. Valot vilkkuvat. Kun valot sammuvat, ohjelmointi on valmis. 
HUOM! Jos mitään toimintoa ei tehdä, ohjain palaa normaalitilaan noin 30 sekunnin kuluttua. 

LIESIKUPU B3 -16 
VIRTAKYTKIMEN TOIMINTA 
Erillispuhallin tai huippuimuri imee perustasolla pelkästä keittiöstä (B1)  
Tai keittiöstä- ja kosteista tiloista (B3) 
 
A – Valaistus. Yhdellä painalluksella työvalaistus, kahdella painalluksella perusvalaistus 
B – Yleisten ja kosteantilan ilmanvaihdon tehostus. Tehostus sulkeutuu ajastuksella 
       60 minuutin jälkeen 
C –Sulkuläppä auki, puhallin nopeus (teho) 1 
D –Sulkuläppä auki, puhallin nopeus (teho) 2 
E –Sulkuläppä auki, puhallin nopeus (teho) 3 
 
Sulkuläppä sulkeutuu automaattisesti ajastimella 60min jälkeen ja ilmasointilaite palautuu  
Perustasolle (perusilmanvaihto puhallin nopeus 1). Ilmanvaihtolaitteen voi myös palauttaa 
Suoraan perustasolle painamalla painiketta toiseen kertaan. 
 

LIESIKUPU B4 -17 (LTO) 
VIRTAKYTKIMEN TOIMINTA 
Ilmanvaihtokone (LTO) tai erillispuhallin imee perustasolla pelkästä keittiöstä  
Tai keittiöstä- ja kosteista tiloista 
 
A – Valaistus. Yhdellä painalluksella työvalaistus, kahdella painalluksella perusvalaistus 
B – Avaa / sulje sulkuläppä  
C –Sulkuläppä auki, puhallin nopeus (teho) 1 
D –Sulkuläppä auki, puhallin nopeus (teho) 2 
E –Sulkuläppä auki, puhallin nopeus (teho) 3 
 
Sulkuläppä avataan ruuanlaiton aikaisen ilmanvaihdon tehostamiseksi. Puhallinnopeutta 
säädetään painikkeilla C – E. Sulkupellin ollessa suljettuna kosteantilan tehostus saadaan päälle  
Painamalla painiketta D tai E.  
Sulkuläppä sulkeutuu automaattisesti ajastimella 60min jälkeen tai painamalla kaksi kertaa 
painiketta B.  
Ilmanvaihtokoneen voi palauttaa suoraan perustasolle (perusilmanvaihto puhallin nopeus 1). 
painamalla painiketta D. 
 
 
 
 
 
 

PUHALLIN NOPEUKSIEN OHJELMOINTI 

HUOM! Vain yksi valaistustaso. Ajastus valittavissa 

Potentiaalivapaa rele 

Liitäntä 2 EC-puhallin 
  

Liitäntä 1 EC-puhallin 
  

Jälkilämmittimen rele valaisinmuuntaja Sulkuläpän liitäntä 

Painikkeiden liitäntä 


