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Lynguide 
Neotherm NoXygen® afgasningsanlæg
Kontrol og foranstaltninger før idriftsættelse

1. Tilslut frem og retur og åbn afspærringsventilerne

2. Sæt stikket i.

3. Indstilling af sikkerhedsventilens åbningstryk  

Tryk pil højre eller venstre indtil ”säkP” (sikkerhedsventilens åbningstryk) 

vises i displayet. Tast sikkerhedsventilens åbningstryk ind. Billede 3 

Hvis aktuelt systemtryk er højere end den indstillede værdi.  

Starter Noxygen ikke.

4. Start vakuumaflufteren  

Tryk enter til ”starta” vises i displayet. Billede 4. 

Tryk enter igen. Noxygen starter nu, men da den arbejder i cyklusser, der be-

gynder med en pause, går der 90 sekunder inden pumpen starter. Hvis der 

ikke foretages andre indstillinger, køre Noxygen nu kontinuerligt i 1 måned, 

og derefter automatisk, skifte til timer-drift hvor den køre en time hver dag 

startende kl. 13.00. Noxygen kan have behov for at køre et antal cyklusser 

inden al luft i pumpen er forsvundet.

MOVEO
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Progv 1.6 cool 
SäkP     5.8

Billede 3

Billede 4

Starta?
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1. Menu for indstilling
af værdi

Op/ned samtidigt

5. Lås værdi

2. Søg værdi der skal
ændres

3. Menu for ændring
af værdi

op/ned samtidigt

4. Indstil ny værdi

op eller ned

2x       for at komme til hovedmenu  

For yderligere anvisninger om f.eks. indstilling af
alarm og driftstider, henvises til komplet montageanvisning
med drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner.

Neotherm A/S
Centervej 18 - DK - 3600  Frederikssund
Tlf. 47 37 70 00 - Fax 47 38 41 58
info@neotherm.dk - www.neotherm.dk

Neotherm A/S leverer helhedsløsninger til VVS-branchen indenfor gulvvarme, brugsvand, solenergi og strålevarme. 
Vi tilbyder kvalificeret, praktisk rådgivning fra udbud til projektet afleveres. Gennem direkte leverancer og dialog har vi tæt 
kontakt til vores kunder, hvorved vi sikrer den bedste kvalitet til den rigtige pris.


