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Version: 0010 med DeltaManager Advanced Setup 2011.11 
Publicerad: 2012-01-03 
 

  Ändringar 

• Inga ändringar; detta är samma version 0010, men med en ny DFF. 

 

  Nyheter 

• Helt ny omarbetad DFF medföljer denna mjukvara; DeltaManager Advanced Setup 2011.11. 
Innehåller många ändringar, bland annat:  

o Färre flikar för enklare åtkomst. Funktionalitet är samma som tidigare. 
o Genvägar för sifferkombinationer på alla flikar. Tryck på 1 för ‘Start’, 2 för ‘Värmare’ m.m. 
o Kryssruta “Service Stop” på flik ‘Start’ flyttad till en ruta med namn “Service Stop Current Status” 

för att lättare kunna hitta och förstå dess funktion. 
o Kryssruta “DI5 (Fan alarm Polarity)” för DeltaMaster 10 borttagen. Denna funktion är nu 

standard i alla 1066d-konfigurationsfiler 
o Kryssruta ”SIOX” på flik ’Settings’ borttagen 
o ”EEPROM Write Enable” flyttad till ’Settings’ 
o Kryssruta ”Status” i rutan “Electric Heater” på flik ‘Heater & Damper’ har bytt namn till ”Heater 

Status”. Det står också ”Heater OFF” i av-läge för enklare förståelse. 
o Ny ruta ”Damper Status” i ruta ”Damper” på flik ’Heater & Damper’. Flyttat hit “Damper 

OPEN/CLOSED” för enklare förståelse. 
o Ruta ”Fans (Free Cooling)” på flik ’Fan’ ändrad till ”FreeCooling settings” 
o Ruta ”AirCond Mode Status” på flik ‘AirCond’ ändrad till “AirCond Mode” på grund av att det är 

en funktion som skall väljas, inte en statusindikering. Två val är möjliga: ”Cooler connected” eller 
“Cooler not connected” 

o “AirCond ON/OFF” ändrad till “Cooler ON/OFF” i rutan “AirCond Status” på flik ‘AirCond’ 
o ”Timer” i rutan ”Service Stop” på flik ‘Service’ ändrad till “Service Stop OFF/Service Stop ON” 
o Kryssruta ”Stop Application” borttagen. 
o Ruta ”Fan Start (Emergency Cooling)” ändrad till ”Emergency Cooling Fan Start” 
o Kryssruta “Test mode” på flik ‘Service’ flyttad till sidan. 
o Kryssruta ”Module Reset” ändrad till ”Module Restart” och flyttad till flik ’Settings’ 
o “Module is Silent” ändrad till “No connection” 
o Buggfixar för icke-ändringsbara parametrar. 
o “AirCond Indoor Temperature Mode” ändrad till “AirCond Indoor Temperature (Mode A)” 
o “AirCond Outdoor Temperature Mode” ändrad till “AirCond Outdoor Temperature (Mode B)” 
o Lagt till systemklocka i övre högra hörnet.  
o Ett antal designförändringar. 
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Version: 0010 
Publicerad: 2011-11-29 
 

  Ändringar 

• Standard SIOX-adress är ändrad från adress 60 till adress 1. 

 

  Nyheter 

• DHCP-funktionalitet inlagt, vilket innebär att T03-1 DeltaManager automatiskt skickar en IP-adress 
till anslutande dator via DHCP, för att förenkla anslutningen för servicetekniker.  

• Om DHCP-funktionalitet ej önskas (till exempel om DeltaManager är fast ansluten till ett lokalt 
nätverk), kan funktionen inaktiveras på fliken IP-Setup i DFF: 

 
• Ny DFF medföljer denna mjukvara; T03-1_DM_Advanced_Setup_0.10. I denna version är 

funktionalitet för ”DHCP Enable/Disable” tillagt på flik IP-Setup. 
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Version: 0009-DHCP 
Publicerad: 2011-10-19 
 

  Nyheter 

• BETA-version för test av ny DHCP-funktionalitet.  
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Version: 0009 
Publicerad: 2011-05-18 
 

  Ändringar 

• Buggfix som innebär att A-larm nu återställs då bläddring sker från teststeg 4 till teststeg 3 eller 2. 

 

  Nyheter 

• Ny DFF medföljer denna mjukvara; T03-1_DM_Advanced_Setup_09. 
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Version: 0008 
Publicerad: 2011-05-12 
 

  Ändringar 

• EEWRITE behöver inte längre ställas in för att ändra klockan i T03-1 DeltaManager. Nu räcker det 
att stoppa klockan, skriva in tiden och därefter starta klockan igen. 

 

  Nyheter 

• Ny DFF medföljer denna mjukvara; T03-1_DM_Advanced_Setup_08. 
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Version: 0007 
Publicerad: 2011-05-10 
 

  Ändringar 

• Snabbat upp omstartssekvens när omstart begärs via SIOX Net. 
• Ändrat energimätning så att mätvärden återges i ”Atomic MSW/LSW” 
• Buggfix i AO-regulator 
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Version: 0006 
Publicerad: 2011-04-14 
 

  Ändringar 

• Diverse småändringar 

 

  Nyheter 

• Ny DFF medföljer denna mjukvara; T03-1_DM_Advanced_Setup_06. 
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Version: 0005 
Publicerad: 2011-04-13 
 

  Ändringar 

• Diverse småändringar. 

 

  Nyheter 

• Loggning av data och larm inlagt. 
• Fintrimning av RTC-klocka inlagt. 
• Ny DFF medföljer denna mjukvara; T03-1_DM_Advanced_Setup_05. 
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Version: 0004 
Publicerad: 2011-04-07 
 

  Nyheter 

• EEPROM-test tillagt. 
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Version: 0003 
Publicerad: 2011-04-05 
 

  Ändringar 

• Buggfix av värmeaktivering; Vid fel på temperaturgivare skall värmare hållas avstängd. Detta är nu 
åtgärdat. 

 
  



 
Ändringslogg 

T03-1_DM 
 

 
 
11 / 12 

 
Version: 0002 
Publicerad: 2011-02-25 
 

  Nyheter 

• Första officiella programversionen till T03-1 DeltaManager. 
• DFF som medföljer denna mjukvara; T03-1_DM_Advanced_Setup_02. 
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Version: 0001 
Publicerad: 2011-02-08 
 

  Nyheter 

• Första programversionen till T03-1 DeltaManager (enbart för internt bruk). 
• DFF som medföljer denna mjukvara; T03-1_DM_Advanced_Setup_01. 

 


