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1. Produktparameter

2. Kontrolpanel

Produkt Digital temperatur regulator
Spænding AC220-240V ~50Hz
Temperatur rækkevidde -20°C ~100
Test tolerance ±1°C
Maks. belastning 300W
Rækkevidde 3 meter
Arbejdsområde -25°C ~50°C
Display 3-cifret digital
IP-klasse IP66 (v/ CEE stik)/ IP44 (v/ SCHUKO stik)

UniComfort Operating Instructions 
1. Product Parameters 

2. Control board 

  
Fig. 1 Control panel 

3. Connection 

Fig. 2 Item/Cable connect 

  

Product Digital temperature controller

Input voltage AC220-240V ~50Hz

Temperature range -20℃～100℃

Testing Tolerance ±1℃

Loading power limit 300W

Temperature sensing line 
length

3m

Applicable environment -25℃～50℃

Display 3-digit digital tube

Degree of protection IP66 (CEE socket)/ IP44(SCHUKO socket)

“+”, 3 seconds press 
for power on, then 
used as temperature 
adjusting.

3-digit digital tube

“ - ” , u s e d a s 
temperature adjusting.

AC2 2 0 l i n e powe r 

T e m p e r a t u r e 
probe

Heating load

Fig. 1 Kontrolpanel

3. Tilslutning

 

Temperatur sonde

 AC220 - spænding

Varmebelastning

Fig. 2 Kabelforbindelse

Work smarter – not harder

Tænd: Hold on/+ inde i 3 sekun-
der.

Start kurve: hold on/+ inde i 3 
sekunder til grøn lampe tændes. 

Indstil til 35° for at anvende alle 
10 dage i kurven. 

Sluk: Hold OFF/- inde i 3 sekunder.
Brug + eller - til temperaturjustering.
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4. Brugermanual

5. Kontrol af temperatur med tidsplan

6. Fejlmelding

4.1. Visningsområde, omgivelsestemperatur og måltemperatur vises skiftevis med intervaller på fem sekunder.
4.2. Tænd: Tryk på knappen “+” i tre sekunder for at tænde, og tryk på knappen “-” i tre sekunder for at slukke. Når UniComfort 
er tændt, arbejder temperaturregulatoren på indstillingen ud fra temperaturkurven, som er vist i figur 3. UniComfort kører i fast 
varmeinterval, og slukker selv efter 10 dage. De første tre dage er den oprindelige temperatur på 35° C, og de sidste 7 dage vil 
temperaturen falde stødt og ensartet til 22° C.
Måling af temperatur for hver “Power ON” er temperaturen for den sidste nedlukning af temperaturregulatoren, og den fortsætter 
med at fuldføre den sidste automatiske temperaturkontrol efter strømmen er tændt.
I forbindelse med automatisk termostatisk drift, viser displayet omgivelsestemperatur og måler temperatur fem sekunder under 
hver proces.
Ved at trykke på “+” og “-” knappen kan den aktuelle temperaturmåling og tidsplan justeres. Forholdet mellem temperaturen og 
tidsplanen er vist i figur 3.

6.1. Fejlkode “E01” betyder frakobling af temperaturføler eller fejl.
6.2. Når måltemperaturen er indstillet til 22° C, er hele temperaturstyringsprocessen afsluttet, og temperaturregulatoren 
 slukkes automatisk.
6.3. Når temperaturen er indstillet fra 35 til 33° C, er arbejdstiden for de første tre dage blevet sprunget direkte over.
6.4. Temperaturføleren bør ikke være for langt væk fra opvarmningsområdet.

Fig. 3 Temperaturindstillet med tidsplan
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Dag (en periode over 10 dage)
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