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Om utrustningen
DRP visar rumstemperatur eller det aktuella värdet på någon annan 
driftsparameter hämtad från klimatstyrningen i en bestämd del av 
fastigheten. Panelen är driftsatt för att samverka med angiven  styrenhet 
eller grupp av styrenheter. Aktuella utgångsvärden och övriga parametrar 
är inställda i samråd med driftsansvariga. Då DRP används för att visa 
rumstemperatur finns skärmval som medger att användare tillfälligt kan 
ändra rumstemperaturen inom ett bestämt intervall. Det finns också ett 
skärmval där vädring kan aktiveras.

Funktion och skärm ”Tempkontroll”
Exempel nedan på skärm i DRP där Temperatur aktuell och Temperatur 
önskad visas. Användaren kan avläsa aktuell rumstemperatur och till-
fälligt förskjuta temperaturbörvärdet. Förskjutningen återgår, efter en 
förinställd tid, till det ursprungliga temperaturbörvärdet.

Parameter

Ställbart värde:
Värde som tillåts 
ändras inom ett 

givet intervall.

Status: 
Aktuellt uppmätt 
värde på angiven 
parameter.

Pil upp/ned: 
Öka/minska 
värde.

 

Temperatur  aktuel l 
20.5 oC
 

Temperatur  önskad 
21.5 oC

Växla skärm: 
DRP kan vara 
konfigurerad 
för att kunna 

visa flera 
skärmar. Bekräfta: 

Har inte någon 
funktion vid 
skärmalternativ 
Tempkontroll.

Funktion och skärm ”Tempkontroll/vädring”
Exempel på skärm i DRP där både rumstemperaturbörvärdet 
 tillfälligt kan ändras och där vädringsfunktionen kan aktiveras. 
Användaren kan avläsa aktuell rumstemperatur och tillfälligt förskjuta 
 temperaturbörvärdet. Förskjutningen återgår, efter en  förinställd tid, 
till det ursprungliga temperaturbörvärdet. Användaren kan aktivera 
och stegvis både öka eller minska den återstående tiden med vädring. 
Ställs tiden ned till nedersta värdet så inaktiveras vädringsfunktionen.

Parameter

Ställbart värde:
Värde som tillåts 
ändras inom ett 

givet intervall.

Status: 
Aktuellt uppmätt 
värde.

Pil upp/ned: 
1. Placering av 
markör   = Val 
av Temp önskad 
eller Vädring. 
Efter 
 <Bekräfta>: 
Alt1:  Öka/ 
minska värdet 
på Temp 
önskad inom 
intervall. 
Alt2: Aktivera 
och stegvis öka 
eller minska  tid 
för vädring. 

 

Temp aktuel l

Temp önskad
 

Vädring            Inakt iv
Växla skärm: 
DRP kan vara 
konfigurerad 

för att visa 
flera skärmar 
enligt en satt 

visnings- 
ordning.

Bekräfta: 
Se val enligt Pil 
upp/ned ovan.

 

20.5 oC

21.5 oC

Markör

DRP  – Manual 
Skärmhantering i DRP

 

*

 

*
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