
Software v 1,2 til Biomax 10/15/20

Vi har i denn eversion lavet en masse om, fx optænding minimums drift, minimums ydelse mm
Grunden til dette har vi lavet for at få en bedre, simplere, samt mere bruger venlig opsætning.

Den største ændring er optænding.
Vi har lavet den sådan et den kommer med en start mængde og så suplerer op til den rammer det 
rette nivau, hvorefter fyret går direkte i drift.

Menuen montør, er ændret lidt:

Under optænding er der ændret flere menu punkter:

MAX YDELSE: Vi har flyttet minimum væk herfra og over i bruger menuen under 

minimumsdrift.
Max ydelse kan med fordel dæmpes hvis huset ikke har det store varmebehov, fx sænkes til 60-80%

OPTÆNDING, her er der kommet flere menu punkter. Tryk på den, og denne skærmbillede 

fremkommer:

TÆNDBRÆNDSEL: udlæses af skema (se sidst i vejledningen)
TÆND LUFT: røgsuger modulerer fra 0 til X% under opstart
OPVARMNING: Tid fra første dosis til suplering går i gang (80 sek)
TIMEOUT: max tid før evt optændingsfejl (800 sek)
MAX DOSER: max antal efterfyldninger (20)
SUPLERING: Dosis størelse, til suplering (3sek) hvis tændbrændsel er under 20 ændres dette til 2.
INTERVAL: tiden mellem hver efterfyldning. 



Skemaet bruges sådan. Der afvejes de 200 potioner i ”snegleafvejning”
Når du kender vægten, findes den på den vandrette akse, gå op til stregen over, og aflæs tallet til 
venstre, det tal er dit tændbrændsel.

I bruger menuen finder du stadig MINIMUMS DRIFT:
Her finder du stadig boost funktionren, samt minimums ydelsen, samt stop tiden

STOP VED: er det samme som minimums ydelse (standart 20%) og bør ikke sættes længere ned
PAUSE:   er den tid fyret er stoppe, fra den når minimum til den starter igen (standart 3 timer) kan   

     med fordel sættes ned til 1 time i de køligere perioder
BOOST: er stadig det samme, altså faste starttider du kan sætte ind
Husk at de kun kan ændres når fyret er stoppet


