
 Vejledning 

Installation og programmering af Profort GSM enhed 

for fjernstyring af sauna 

 KAP 

side: - 1 - af 5  

dato: 02. oktober 2015 

 

Funktionsbeskrivelse: 

- På givne tidspunkter i løbet af en uge skal en sauna opstartes automatisk 

- Brugere skal over en mobiltelefon alm. eller SMART tlf. kunne tvangstarte 
saunaen med en tændtid på f.eks. 2 timer 

- Brugere skal have mulighed at ud/indkoble den automatiske start funktion 

 
1. Principdiagram – Profort styring/sauna enhed 

 

 

Bemærk ”lusen” mellem udgang 0 og udgang 1 

 

2.1 Programmering ved http://setup.masterview.dk – Faneblad Modtagere 

 

 
 
A: Enhedens eget mobil nummer 

B: Mobil nummer som enheden skal ringe op til ved strømsvigt og alarmer 
 (hvis programmeret) 

  

http://setup.masterview.dk/
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2.2 Programmering – Analoge ind 

 

A: Vælg temperaturføler ved Profort PTC og Skala min-max værdier 
 genereres  automatisk 
B: Skriv i Mellem tekst feltet: SAUNATEMP 
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2.3 Programmering – Kalender 

 
 

 
A: Programmer alle ønskede start og sluk tidspunkter fordelt på en uge 
 Start ved S0 og Stop ved B0 

B: Udvælg Interval i minutter og antal minutter ved 0120 i Tidspunkt feltet 
C: Programmér sluk på udgang 0 ved B0 
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2.4 Programmering – Makroer 

 

 
A: Opret Makroerne 0 og 1 for tænd/sluk udgang S0 

B: Opret Makro 2 for start Sauna i to timer og aktiver den interne timer én 
 gang 

C: Opret Makroerne 3 og 4 for aktivering/deaktivering af udgang S1  
 Hermed kan den automatiske kalender funktion ind/udkobles ved  
 AUTOSTART/AUTOSTOP  
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2.5 Programmering – Andet/Opsætning 

 
 

 
A: Udvælg STRAKS for Send Power Alarm 
B: Afvink uret i enheden 

 
 

 
Go fornøjelse og tak fordi du valgte Profort 
 

 
 

2.6 Egne noter: 

___________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 


