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MOTORVÄRMAR
HANDBOKEN

manual för hyresgäster

ANVÄNDARMANUAL

VIKTIG INFORMATION FÖR DIN PARKERINGSPLATS
Platsnummer:
Personlig kod:

https://www.webel-online.se

Telefon Sverige

075 44 88 000

Telefon felanmälan:
Kostnaden för telefonsamtalet 075 44 88 000 är beroende på vilken
telefonoperatör du tillhör. Vanligen benämns samtalet som ett vanligt
Sverigesamtal för fast telefoni
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MOTORVÄRMARHANDBOKEN

G-CTRL MOTORVÄRMARSTYRNING

Allmän information

Motorvärmaren gör nytta en stor del av året, ända upp till +10ºC förutsatt att
ett tid- och temperaturstyrt motorvärmaruttag används.
G-CTRL motorvärmarstyrning innehåller alla nödvändiga funktioner för energibesparing för användaren. Systemet är moduluppbyggt och mycket användarvänligt. För bästa energioptimering styr utetemperaturen inkopplingstidens
längd.

Inställning

Styrning och inställning av motorvärmaruttaget kan ske på tre olika sätt
• manuellt via stolpen
• via telefon
• via internet

Energi

Varje enskilt motorvärmaruttag kan innehålla en energimätare och den uttagna energin kan redovisas på displayenheten i stolpen eller via användarens internetsida. Fjärravläsning av alla energimätare sker kontinuerligt och
systemet kan skicka underlag för debitering direkt på hyresavin.

Maximalt effektuttag

Kupévärmarens effektuttag får ej överstiga 800W på maximalt läge vid 6A
säkring eller 1600 W vid 10A säkring. Motorvärmaren/blockvärmaren drar ca
500W.

Vad händer när du ansluter motorvärmarsladden till motorvärmaruttaget?

Motorvärmaruttaget slår till en minut för din egen fuktionskontroll. Funktionskontrollen ger en möjlighet att kontrollera att motorvärmarsladden är riktigt
ansluten, skyddsbrytaren är ok och att kupévärmaren fungerar.
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MOTORVÄRMARHANDBOKEN

HITTA RÄTT - FUNKTIONSBESKRIVNING

Skyddsbrytare för Vänster uttag

Skyddsbrytare för Höger uttag

Testknapp

Gemensam Displayenhet för bägge el-uttagen
GRÖN lysdiod = el-uttaget Tillslaget
RÖD lysdiod = Skyddsbrytare har löst ut! - ingen spänning/ström i el-uttaget
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MOTORVÄRMARHANDBOKEN

MANUELL INSTÄLLNING VID STOLPEN
”Till” (grön) – visar att vänster el-uttag är tillslaget

Till

Till

GARO G-CTRL
TID 16:38

Fel

Start

Fel” (röd) – visar att höger skyddsbrytare har löst ut för överström eller jordfel

Dag

Timer

Tim

Fel

Min

Start
webel.s e

Programmeringsknappar

Kundregistrering - Underhåll

Höger ”St art” – knapp, -Direktstart, - för att direkt slå till höger el-uttag
Tryck på ”Start” – knapp för att slå ifrån ett tillslaget el-uttag

OBS I G-CTRL systemet finns en inställning av ”Övergångstid”
Övergångstiden är extratid som systemet lägger till bokningstiden
- vanligen 15 min.
Exempel: Du har bokat en avresetid 17:00. Eluttaget kommer att
stängas av 17:15.

1 Tryck på någon av dessa knappar Dag, Timer, Tim, Min
Displayen visar
Välj sida med

startknappar

2 Tryck – vänster startknapp för att programmera tider för vänster eluttag
Tryck – höger startknapp för att programmera tider för höger eluttag
Displayen visar
Måndag

Timer-1 --:--

3 Tryck – Dag för att välja önskad dag (mån-sön) som ska programmeras
Tryck – Timer för att välja alternativ som ska programmeras.
Timer 1 - 4 är avsedd för återkommande
tider som repeteras veckovis.

Måndag
Timer-1 08:00

Timer 5 är tillfällig tid och tiden raderas automatiskt efter utförd körning.
Maximalt antal inprogrammerade avresetider per dygn är normalt 5 st.
Tryck – Tim för att ställa in önskad avresetid (timmar)
Tryck – Min för att ställa in önskad avresetid (minuter)
Tryck – Start för att avsluta programmeringen.
(sker även automatiskt efter ca 1 min)
- eller fortsätt att programmera nästa tid från punkt 3.
Radera tid

Tryck på knapparna Tim och Min samtidigt

Återgå

Tryck vänster eller höger Start
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MOTORVÄRMARHANDBOKEN

INSTÄLLNING VIA TELEFON
G-CTRL campingsystem kan styras från en telefon, mobil eller vanlig knapptelefon. Kostnaden för telefonsamtalet (075 44 88 00) är beroende på vilken
telefonoperatör du tillhör. Vanligen benämns samtalet som ett vanligt
Sverigesamtal till fast telefon

Logga in i G-CTRL

Slå telefonnummer 075 44 88 000 (inom Sverige)
”Välkommen till bokningscentralen för din camping eller motorvärmarplats”
1 Tryck ditt camping- eller parkeringsplatsnummer och avsluta med fyrkant (#)
2 Tryck din personliga kod (4 siffror) och avsluta med fyrkant (#)

Huvudmeny,
välj bokningsalternativ

Återkommande tid=repeterar tiden varje vecka, tryck 1
Du kan ha flera olika tider samtidigt, varje dygn
Tillfällig tid=en engångstid, som inte repeteras, tryck 2
Ny tillfällig tid kan programmeras så snart föregående tid passerats
Direktstart=startar motorvärmaren omgående, tryck 3
Information om bokade tider=låter dig lyssna av dina bokningar, tryck 4
Avboka tider=raderar de tider du bokat, tryck 5
Låsa eller låsa upp knappsatsen i motovärmarstolpen, tryck 6
Konstant tillslag eller att tidstyra motorvärmarplatsen, tryck 7
Endast möjligt när eluttaget har energimätning
Avsluta samtalet, tryck * (stjärna)
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Bokningsexempel
Återkommande tid
Veckodag=fredag

Måndag.................................... tryck 1
Tisdag....................................... tryck 2
Onsdag.................................... tryck 3
Torsdag.................................... tryck 4
Fredag...................................... tryck 5
Lördag...................................... tryck 6
Söndag..................................... tryck 7
Samma tid, måndag-fredag... tryck 8
Åter till bokningsalternativen... tryck *

Mata in planerad
avresetid

Ange din planerade avresetid:_ _ _ _ (fyra siffror), tryck #
Exempel: kl 06.50 anges 0650#. Beroende på utetemperatur slås strömmen i motorvärmaruttaget på automatiskt exakt så länge som behövs för att motorn ska bli varm

Kontroll
Rösten läser upp det du
bokat

För att godkänna din bokning, tryck 1
För att ångra bokningen, tryck *
Avsluta samtalet med att trycka * (stjärna)

MOTORVÄRMARHANDBOKEN

INSTÄLLNING VIA INTERNET
Inloggning

Logga in med adressen:
https://www.webel-online.se

1. Ange Ditt Parkeringplats nummer
ex.vis: 123456

2. Ange Din P ersonliga kod
ex.vis 5678
3. Tryck ”Enter” för inloggning

V I KT I GT

Utför - knappen v erkställer de
gjorda inställningar na

Radering av alla bokade tider

Utloggning f rån serv ertjänsten

1. Val av boka eller av boka tider
2. Välj önskad bokningsalternativ
3. Val av bokningsdag eller dagar
Kontrollera att f ordonet är ansluten
till motov ärmarplatsen

4. Val av av resetider
Valalternativ för MV med
energimätning

Om motorv ärmaruttaget är utrustad
med energimätare v isas antalet
KWh här

Låser/låser upp knappsatsen i
MV-stolpen

Direktstarta motorv ärmarplatsen

Bokning/ avbokning av tider!

Resultat v isas här v id kontroll och direktstart av motorv ärmaren

Efter alla val – glöm ej att verkställa via knappen UTFÖR
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MOTORVÄRMARHANDBOKEN

ENERGIREDOVISNING VIA INTERNET

Exempel nedan: Energiredovisning för Plats 2, mars 2007
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MOTORVÄRMARHANDBOKEN

ENERGIREDOVISNING VIA DISPLAY PÅ
MOTORVÄRMARUTTAGET

Till

Till

GARO G-CTRL
TID 16:38

Fel

Start

Dag

Timer

Tim

Fel

Min

Start
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Programmeringsknappar

Energimätare

Avläsning av energimätare – visar total energiförbrukning
(endast för enhet med energimätning)

Tryck Timer och TIM samtidigt

Tryck vänster startknapp
(för vänster eluttag)
Tryck höger startknapp
(för höger eluttag)

Displayen visar

Energimätare
< Startknappar >

Displayen visar

Vänster uttag
00032.1kWh

förbrukningen visas med 1 decimal

Displayen visar

Höger uttag
00012.2 kWh

förbrukningen visas med 1 decimal
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MOTORVÄRMARHANDBOKEN

FELSÖKNING

Skyddsbrytare för vänster eluttag

Skyddsbrytare för höger eluttag

RÖD- indikering = att skyddsbrytaren har löst ut

1:a hjälpen

RÖD-lampsindikering visar att skyddsbrytaren har löst ut
Skyddsbrytaren bryter strömmen om du har fel på utrustningen eller för hög
strömförbrukning
Ofta är det en defekt motorvärmarsladd eller smutsiga stift på stickproppen
som löser ut säkerhetsbrytaren. OBS.- säkring 6 eller 10 A är sammanbyggd i
samma enhet.

Återställning och åtgärd

Dra ur din motorvärmarsladd. Vippa upp skyddsbrytarens vipparm som hör till
ditt eluttag.
Kontrollera kupévärmaren - den får dock inte överstiga 800 watt
på max läget vid 6A säkring och max 1600 watt vid 10 A säkring.
...tänk på att motorvärmaren/blockvärmaren drar ca: 500 W

Vagnen/ bilen är kall när du ska
hämta den

• Prova kupévärmaren i ett el-uttag du är säker på fungerar, tex i din lägenhet.
• Syna motorvärmarsladden. Brända och smutsiga stift på stiftproppen,
”knölig” eller trasig ytterisolering på sladden medför ofta driftstörningar.
• Har du programmerat rätt? Kontrollera dina tider på bokningssidan
• Prova att direktstarta uttaget eller klicka på bokningssidans
kontrollknapp för att se om systemet känner av att din bil är inkopplad.

Telefonrösten säger
Fel platsnummer/kod/koder

Kontrollera att;
• Du har avslutat inmatning av platsnummer eller kod med  #
• Din personliga kod är rätt
• Koden knappas in långsamt.  Är du för snabb kan styrsystemet missa första
siffran i koden

Telefonnummer felanmälan
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