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ELEKTRO KABLING INNFELT BUSSYSTEM

Vårt unike kablingssystem, El-bus, forenkler installa-

sjonen og gjør all kabling fl eksibel, enkel, delvis skjult 

samt raskere å montere. Alle signalkabler er maks 24 V, 

slik at skjult fl atkabel lett kan anvendes til alle formål.

I tavle er det tilsvarende kontakter som distribuerer 

signalene inn til bussystemet i de ulike seksjoner. 

På aggregatet er det utvendige lasker mellom elementene 

som gir lett tilgang til feilsøking. Deksel for beskyttelse 

av kontaktlaskene følger med for montering etter 

sammensetting av aggregatseksjonene.

DISTRIBUSJONSMULIGHETER

Med systemet kan du enkelt koble til nye komponenter, 

bare plugg inn på riktig terminal, og du har forbindelsen. 

Fleksibiliteten gir deg og mulighet til å plassere kompo-

nenter på ulike steder i aggregatet, uten ekstra kabler 

på kryss og tvers. Komponenter leveres med kabler for 

direkte ”plugg and play” system.
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ELEKTRO KABLING VIFTE + FREKVENSOM-

FORMER 

Vi leverer alltid frekvensomformer montert på vifte-

sokkel. Det betyr at frekvensomformer får maksimal 

kjøling, står alltid i ren og stabil temperert luft og har kort 

avstand mellom motor og frekvensomformer (maks 1m). 

Med ordentlig støyskjermet kabel og godkjente nipler, 

blir støyproblematikken eliminert. Løst display for 

utvendig justering kan leveres som ekstrautstyr.

HOVEDSTRØM MOTORER

• TILKOBLING BATTERI

• TILKOBLING SKAP

Hovedstrøm til motorer kables ferdig fra fabrikk med 

ferdig kveilet plugget kabel i hver vifteseksjon. Etter 

montering av de ulike aggregatseksjonene, kveiles 

kabel ut på toppen av aggregatet og beskyttes under 

medlevert felles deksel for pluggkabler og motor-

kabler.

Hovedstrøm til el. batteri er merket spesielt, og 

nippel montert for rask tilkobling fra byggets distri-

busjonssystem. Ved store effekter hvor det benyttes 

trinnkoblere i stedet for triac, leveres tavle med felles 

hovedkabel for motorer og elbatterier.
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FUNKSJONSBESKRIVELSER, DISPLAY, LYSDIODER OG KNAPPER

Dette kapittelet gir en forklaring på Corrigo E-enheter med display 

og knapper.

DISPLAY Displayet har fi re linjer med 20 tegn per linje.

Det er bakgrunnsbelyst. Belysningen er normalt avslått men aktiveres 

ved knappetrykk. Den slukkes igjen etter en viss tid uten aktivitet.

LYSDIODER Det fi nnes to lysdioder på fronten:

Alarmdioden merket med symbolet

Skrivedioden merket med symbolet

KNAPPER Det fi nnes sju knapper:

Fire pilknapper som kalles OPP, NED, HØYRE og VENSTRE.

Menyen i Corrigo E er organisert i en liggende trestruktur. OPP/NED 

brukes for å fl ytte mellom menyer på samme nivå. HØYRE/VENSTRE 

brukes for å fl ytte mellom nivåer i treet. Ved endring av verdier brukes 

OPP/NED for å øke/minke sifferverdier eller bla mellom valgalternativer. 

HØYRE/VENSTRE brukes for å fl ytte mellom nummerposisjoner (entall, 

titall, hundretall). OK-knappen brukes for å bekrefte et valg og for å bytte 

til skrivemodus i de menyer som har skrivbare verdier. Se videre under 

punkt ”Endre parametre” under. C-knappen brukes for å avbryte et 

pågående valg og tilbakestille opprinnelig verdi.

ALARM-knappen er merket med et rødt punkt.

ALARM-knappen brukes for å gi adgang til alarmlisten.

FINNE FRAM I MENYENE

Startruten, den som normalt vises ligger i menysystemets rotnivå.

Trykk NED        fl ytter deg gjennom de øvrige menyvalgene på dette 

nivået. OPP      fl ytter deg tilbake gjennom samme menyer.

For å komme til et høyere menynivå, bruk OPP og NED for å stille 

markøren i displayets venstre kant ved den meny du ønsker å gå inn i og 

trykk på HØYRE. I hvert nivå kan det fi nnes fl ere parallelle menyer som du 

kan fl ytte mellom OPP og NED. I de tilfeller hvor det fi nnes ytterligere 

undermenyer koblet til en meny indikeres dette med et pilsymbol til høyre 

i displayet. For å komme dit, trykk HØYRE igjen. For å vende tilbake til et 

lavere nivå, trykk VENSTRE.

ENDRE PARAMETRE

I visse menyer fi nnes stillbare parametre. Dette vises ved at skrivedioden 

blinker. For å endre en verdi, trykk først OK. Hvis et høyere tilgangsnivå 

kreves for å endre parameteret, vises innloggingsmeny, se kapittel 7 under.

Ellers vises en markør på den første endringsbare posisjonen.

Vil du endre verdien bruker du OPP og NED. I et felt med siffer kan man 

fl ytte mellom sifferposisjoner (entall, titall, hundretall) med HØYRE/

VENSTRE. Når den ønskede verdien vises, trykk OK for å bekrefte.

Finnes det ytterligere stillbare verdier i samme rute hopper markøren 

til neste. For å passere en verdi uten å endre på den, trykk OK.

For å avbryte en påbegynt endring og tilbakestille til opprinnelig verdi, 

trykk og hold C-knappen til markøren forsvinner.

6.3 Knapper
O C OPP

HØYRE

NED

OK

VENSTRE

ALARM

C
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OPPSTART SEKVENSER

CORRIGO V 28 E 

Det benyttes regulator type CORRIGO V 28 E. Regulatoren 

leveres med løst display og 3 m kabel. Enkelte endringer av 

settpunkt etc. krever  passord som er 3333 for operatør og 1111 

for system-operatør.Regulatoren konfi gureres via display og 

tastatur eller programmet E Tool, som fritt kan lastes ned via 

Covents hjemmesider ”www.covent.no”. CORRIGO V 28 E 

kan leveres for ulike kommunikasjonsplattformer.

Anlegget startes ved systemvender med posisjoner “AV - 

AUTO - MAN”. I pos AV er anlegget stanset. I pos AUTO 

styres start sekvensen av regulatorens interne ur. Uret er 

programert til start høy hastighet kl 07.00 og stopp kl 16.00 

mandag til fredag. Uret veksler automatisk mellom sommer 

og vinterstid. I pos MAN er anlegget i kontinuerlig drift.

STARTSEKVENS

Corrigo E har følgende startsekvens:

1. Hvis regulatoren er konfi gurert for vannvarme og har 

 en utetemperaturgiver og utetemperaturen er lavere enn  

 +30C åpnes varmeventilen helt og varmekretsens sirku-  

 lasjonspumpe startes.

2. Hvis regulatoren er konfi gurert med varmeveksler og   

 utetemperaturen er lavere enn +150C settes 

 VVX-utgangen til 100 % i en forinnstilt tid.

3. Tilluftsviften startes etter innstilt forsinkelsestid på 30 sek.

4. Avtrekksviften startes etter innstilt forsinkelsestid på 

 30 sek.

5. Vifteturtallet styres av frekvensomformer plassert i   

 viftekammer. Turtall er innstilt på 100 % høy og 50 % lav  

 hastighet. Ved oppstart går viftene på lav hastighet i 

 ca. 10 sek. Frekvensomformer er innstilt på viftens drift- 

 frekvens for prosjektert luftmengde.

6. Deretter starter temperaturreguleringen i henhold til det  

 konfi gurerte reguleringsmodus. Pumper som ennå ikke er  

 startet, startes opp.

7. Etter forinnstilt forsinkelsestid aktiveres alarmhånd-

 teringen. Enheten er i normal drift.

STOPPSEKVENS

Corrigo E har følgende stoppsekvens:

1. Blokkering av alarmsystemet.

2. Ved elvarme, stopp av varmesekvens.

3. Viftene stoppes etter innstilte forsinkelsestider.

4. Styreutganger settes til 0 og pumper stoppes.
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EL. BATTERI

El batteri er normalt plassert etter tilluftviften. 

Batteriet har integrert sikring og triac styring opp til 

45 kW - 230V / 79 kW – 400V og skal da ha egen 

strømtilførsel fra bygget. Ved effekter over dette 

nivå, er all styring integrert i egen styretavle med 

felles strømtilførsel. Feilsøking og service er gjort 

forenklet gjennom egen inspeksjonsdør.

VARMTVANNSBATTERI

Varmtvannsbatteri leveres normalt med komplett 

regulering via lukket sekundærkrets. Egen varme-

veksler ivaretar varmebehovet på sekundærsiden. 

Batteriet kobles opp fra fabrikk med rørkrets fra 

innmontert vameveksler via stengeventiler og 

frekvensregulert pumpe inklusiv ekspansjonskar. 

Kretsen er fylt opp med glykolblandet vann som 

frostsikring. Fjærtilbaketrekk på tilluftspjeld, samt 

frostføler på vannkretsen er derfor unødvendig, 

da frostfaren er eliminert via glykolblandingen. 

Denne løsningen forenkler hverdagen, da rørlegger 

kun skal koble tur – retur på varmeveksler, og 

anlegget ellers er klar til oppstart. Pumpe og batteri 

er dimensjonert i forhold til de effekter som er 

prosjektert.

Varmeveksler

Strupeventil

Primærkrets

Ekspansjonstank

Vannbatteri

Sekundærkrets 
med glykol

Strupeventil Frekvensregulert 
pumpe
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ROTERENDE GJENVINNERE

Roterende varmegjenvinner turtall-reguleres av 

frekvensomformer plassert i varmegjenvinnerdel. 

Varmegjenvinneren reguleres i sekvens med varme 

og kjølebatteri. Ved varmebehov starter gjenvinn-

eren for å gjenvinne varme fra avtrekksluften. 

Frekvensomformer er innstilt for maks 10 o/min. 

Ved start av anlegget går gjenvinneren til 100 % i 

ca 90 sek. Driftsfeil på motor eller frekvensomformer 

gir A alarm i display og stopper anlegget.

KRYSSVEKSLER

Kryssveksler reguleres av bypass/stengespjeld med 

felles motor. Bypass/stengespjeld reguleres i sekvens 

med varme og kjølebatteri. Ved varmebehov stenger 

bypasspjeld for å gjenvinne varme fra avtrekksluften.

Ved start av anlegget går bypass/stengepjeld til 100 % 

varmegjenvinning i ca 90 sek.

SHUNTGRUPPE FOR ISVANN

Shuntgruppe leveres komplett med pumpe, reguler-

ingsventil, samt nødvendige avstengningsventiler 

ferdig tilkoblet batteri. Det eneste som må gjøres 

er å koble til tur og retur rør for vanntilkoblingen. 

Shuntgruppen er montert slik at den kan ”legges 

ned” under transport, og settes opp når aggregatet 

er ferdig montert.   
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BATTERIGJENVINNER

Væskekoplet varmegjenvinner reguleres av turtall-

regulert pumpe. Pumpens turtall reguleres av frekvens-

omformer i sekvens med varme og kjølebatteri. 

Ved varmebehov starter pumpen for å gjenvinne varme 

fra avtrekksluften. Ved start av anlegget går pumpens 

turtall til 100 % i ca 90 sek. Driftsfeil på motor eller 

frekvensomformer gir A alarm i display og stopper 

anlegget.

UTEKOMPENSERING

Temperaturen på tilluften justeres i takt med ute-

temperaturen etter innstilte kurve. Ved -20°C ute, 

er tilluften +23°C. Tilsvarende ved +20°C ute, er 

tilluften justert til +16°C. Kurve og settpunkt kan 

endres fra displayet under meny ”Erverdier/Børver-

dier”. Min og maks verdier for tilluft kan endres 

under meny ”Konfi gurering/reguleringsform” 

FØLERE, VAKTER, SPJELDMOTORER

Alle komponenter er montert ut fra optimal utnyt-

telse og funksjon. Kanalføler blir montert i god 

avstand fra varmekilde, og sentrert i lufstrømmen. 

Dette for å sikre riktige måleverdier. Trykkvakter/

givere justeres etter de aktuelle trykk som skal måles. 

Alle måleslanger og kabler er montert og festet for 

stabil drift. Spjeldmotorer/aktuatorer er montert for 

riktig belastning og med gode tilkoblingsordninger. 

Sikker drift i aggregatets levetid er mottoet ved valg 

av komponenter. 

0C

0C

14

16

18

20

22

24
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TIDSSTYRING

Høy/lav viftehastighet styrt av internt ur i regulator.

Ønsket driftstid legges inn fra displayenhet under 

”Tidsinnstillinger” og ”Lav hast/høy hast.” Høy 

hastighet har prioritet dersom samme driftstid 

legges inn under Lav og høy hast. 

TRYKKREGULERT TILLUFT 

OG AVTREKKSVIFTE

Trykkfølere for tilluft og avtrekksvifte er montert i 

viftekammer og sørger for å holde konstant trykk i 

viftekammer. Ved behov for konstant kanaltrykk kan 

slanger forlenges til ønsket plass i kanalnett.

Følerområde er innstilt fra 0-500 Pa, området kan 

endres fra trykkføler, nytt følerområde må da legges 

inn i regulatoren. Settpunkt er satt til 300 Pa normal 

hastighet og 150 Pa ved lav hastighet.

Dersom høy/lav viftehastighet via ur eller utetem-

peratur er valgt, vil viftene veksle mellom innstilt 

settpunkt for høy/lav trykk. Dersom anlegget er 

trykkregulert stilles ønsket trykk ved lav/høy 

hastighet fra displayenhet under ”Erverdier/

Børverdier”. Alarmsettpunkt for lavt trykk er satt til 

50 Pa, ved alarm stopper anlegget og alarm må 

resettes fra displayenhet. Ved pendling justeres P 

band og I tid fra display under meny ”Innstillinger og 

trykkregulering”

HASTIGHET/TEMPERATUR

Høy/lav viftehastighet styrt av utetemperatur.

Dersom temperaturen ved føler i uteluft synker 

under – 5°C går viftene til lav hastighet. Settpunkt 

er justerbart fra displayenhet under meny etter 

”Konfi gurering” og “Andre parameter”

Oppholdsrom

Trykkregulering

Tavle
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TRYKKREGULERT TILLUFTVIFTE MED 

AVTREKK SOM SLAVE

Trykkføler for tilluft er montert i viftekammer og 

sørger for å holde konstant trykk i viftekammer. Ved 

behov for konstant kanaltrykk kan slanger forlenges 

til ønsket plass i kanalnett. Avtrekksviften reguleres 

som slave av tilluftsviften. Følerområde er innstilt på 

0-500 Pa, området kan endres fra trykkføler, nytt 

følerområde må da legges inn i regulatoren. 

Settpunkt er satt til 300 Pa normal hastighet og 150 

Pa ved lav hastighet.

Dersom Høy/lav viftehastighet via ur eller utetem-

peratur er valgt, vil viftene veksle mellom innstilt 

settpunkt for høy/lav trykk. Alarmsettpunkt for lavt 

trykk er satt til 50 Pa. Ved alarm stopper anlegget og  

A alarm må resettes fra displayenhet. Ved pendling 

justeres P band og I tid fra display under meny 

”Innstillinger og trykkregulering”

LUFTMENGDEREGULERING

Trykkfølere for tilluft og avtrekkvifte er montert i 

viftekammer og måler trykkdifferansen mellom 

målepunkt på viftekon og viftens trykkside. 

Settpunkt for ønsket luftmengde (m3/h) innstilles fra 

display under meny ”Erverdi/Børverdi”. Ved pendling 

justeres P band og I tid fra display under meny 

”Innstillinger og mengderegulering”. Reguleringsavvik 

større en 10 % av ønsket luftmengde gir A alarm i 

displayenhet.

BEHOVSTYRT VENTILASJON MED CO2 FØLER

Behovstyrt ventilasjon med CO2 føler i avtrekksluft.

Ved CO2 nivå over 1000 ppm er viftehastighet satt til 

100 % (høy hastighet) Ved CO2 nivå under 400 ppm 

er viftehastighet satt til 50 % (lav hastighet). Viftenes 

turtall har da et arbeidsområde mellom innstilt ”høy” 

og ”lav” hastighet (se innstilling av vifteturtall) 

Settpunkt for lav og høy ppm kan justeres fra 

displayenhet under meny ”Konfi gurering og CO2/

VOC styring ” OBS: når CO2 regulering er valgt skal 

driftstider for anlegget legges inn under 

Ur: Redusert Hastighet.

Tavle

Luftmengdereg.

Oppholdsrom

Trykkregulering

Tavle

Tavle

Co2

Oppholdsrom

Tavle

Luftmengdereg.

Oppholdsrom
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NATTDRIFT VARME MED ELLER UTEN

OMLUFT

Funksjonen er kun aktiv utenom innstilt driftstid på 

uret. Dersom romtemperaturen synker under 15°C 

starter anlegget og utgang til varmegjenvinner og 

varmebatteri går til 100 % pådrag. Anlegget går inntil 

ønsket romtemperatur (22°C) oppnås, minimum 

driftstid er satt til 30 min. Dersom anlegget er utstyrt 

med omluftspjeld starter kun tilluftsviften og spjeld 

går til 100 % omluft i nattdrift. Dersom anlegget er 

utstyrt med væskebatteri for å gjenvinne kondensa-

torvarme fra kjøl/frysanlegg vil annen elektrisk og 

vannbåren varme koples ut i nattdrift.

Settpunkt for start/stopp og min. driftstid kan 

justeres fra display under meny ”Konfi gurering og 

Nattdrift”. 

FJERNTABLÅ MED KORTTIDSUR

Tablået leveres med rød lysdiode som er felles feil 

for A-B-C alarmer. Grønn lysdiode indikerer drift av 

viftene. Korttidsur for utvidet driftstid leveres for 

0-6 timer. Tablå leveres for montasje på vegg eller 

innfelt i standard veggboks (S16 system).

FJERNDISPLAY

Display kan leveres med 10 m kabel som koples 

direkte til CORRIGO V 28 E. Dersom display skal 

plasseres eksternt (maks 100m) må det benyttes 

forsterkerenhet E8 repeater, denne enheten krever 

busskabel mellom forsterkerenhet og regulator samt 

230 volt strømforsyning.
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SIGNAL FOR DX KJØLING:

Styresignal for 2 stk. DX kjølemaskiner i trinn 

(1/3-2/3-3/3 binær inn/ut-kopling). Potensialfritt 

signal utlagt til rekkeklemmer for start/stopp av 

maskinene.

Ved valg av DX kjøling veksler reguleringsfunksjon 

mellom utekompensert tilluft i vinterdrift og avtrekk/

kaskaderegulering i sommerdrift, settpunkt for 

veksling er satt til 13°C. Kjøling er sperret ved 

utetemperatur under 15°C. Ved DX kjøling senkes 

min. tilluft fra 14 til 12°C. (diff. settpunkt er 2°C). 

Ønsket senking av min. tillufttemperatur kan endres 

fra meny ”Konfi gurering /Andre parameter”. Dersom 

tillufttemp. synker under 14°C vil varmegjenvinning 

gå fra 0 til 100 % pådrag for å opprettholde min. 

tillufttemperatur. Gjenvinnerens arbeidsområde blir 

da mellom 14 og 12°C. Denne funksjonen kan koples 

bort under meny ”Konfi gurering/Objekt typer”.

AGGREGAT MED INTEGRERT DX KJØLING:

DX kjølemaskiner reguleres i tre trinn (1/3 - 2/3 - 3/3 

binær inn/ut-kopling). Ved valg av DX kjøling veksler 

reguleringsfunksjon mellom utekompensert tilluft i 

vinterdrift og avtrekk/kaskaderegulering i som-

merdrift, settpunkt for veksling er satt til 13°C. 

Kjøling er sperret ved utetemperatur under 15°C. 

Ved DX kjøling senkes min. tilluft fra 14 til 12°C. 

(diff. settpunkt er 2°C).

Minimum inn og utkoplingstid for hvert trinn er satt 

til 180 sek. Utslått lav/høytrykkpressostat eller 

motorvernbrytere gir B alarm i display og stopper 

kjølemaskiner.

For å hindre at kjølemaskiner kopler ut lav/høytrykk 

ved for lav viftehastighet er følgende innstillinger satt 

i regulatoren:

Luft mengde opp til 30 %:              Ingen kjøling

Luft mengde mellom 30 % - 50 %: Trinn 1

Luft mengde mellom 50 % - 80 %: Trinn 1 eller 2

Luft mengde over 80 %:                   Full kjøling tillatt.

Fasefølgevakt stopper kompressorer ved feil dreie-

retning. Gult og grønt lys indikerer rett fasefølge. 

Dersom fasefølge er feil må faser byttes på hoved-

inntak, ikke på kompressor. 
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ISVANNSKJØLING.

Eventuelt leveres komplett shuntgruppe som omtalt 

på side 7. Treveis shuntventil med motor leveres for 

mengderegulering og  monteres i returledning. 

Ventilen reguleres i sekvens med varmegjenvinner 

og varmebatteri.

Ventilen er elektrisk koplet med 3 m kabel og må 

monteres av rørlegger. 

AVISING AV KRYSSVEKSLER.

Trykkvakt i avtrekkluften registrerer trykkfall over 

veksleren og kjører full bypass i 5 minutter ved fare 

for igjenfrysing. Avrimingstid kan justeres fra display-

enhet under meny ”Konfi gurering/Varmeveksler 

avising”.

Trykkvakt for avriming stilles 50 Pa over vekslerens 

trykkfall ved dimensjonerende luftmengde.

Avising av veksleren gir C alarm i display.

KJØLEGJENVINNING.

Dersom avtrekkstemperaturen er min. 4°C lavere 

enn utetemperaturen starter varmegjenvinneren for 

å gjenvinne kjøleenergi. Settpunkt er justerbart.
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A/B ALARMER

Alarmer sorteres i A-B og C nivå. A alarm er kritisk 

alarm som stanser anlegget. B alarm benyttes til mindre 

kritiske funksjoner som fi ltervakt, avising etc. C alarm 

indikerer at funksjoner er satt i ”AV” eller ”MANUELL” 

fra display. Ved A alarm må feilen utbedres og kvitteres 

ut før anlegget kan settes i drift igjen.

Alarmer må ikke ”Blokkeres” da dette kan medføre at 

sikkerhetsfunksjoner som branntermostater, frostvakter 

etc. koples ut. 

SIGNAL FRA BYGGETS 

BRANNMELDERSENTRAL

Utløst brannmeldersentral stopper tilluft og avtrekks-

viften. Signal fra brannmelder må vere potensialfritt 

“normalt åpen”.

RØKDETEKTOR

Optisk røkdetektor er plassert i tilluften. Utløst 

røk-alarm stopper anlegget, stenger spjeld og gir 

A alarm i display.

A-alarm

B-alarm
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KOMMUNIKASJON. 

Corrigo leveres med den kommunikasjonsløsning som er 

beregnet for bygget, det kan være EXOline, Modbus, 

LON eller TCP/IP. Ved valg av LON, bør en forsikre seg 

at toppsystemet har riktig protokoll for denne komm-

unikasjonen.

Med TCP/IP kan systemet kommunisere med EXO4 

og Corrigo Web Tool. Ved denne løsningen må en legge 

frem egen IP adresse for aggregatet, samt ha god 

datatilkobling (bredbåndslinje). Som bruker logger en seg 

da inn med brukernavn og passord via Internet Explorer, 

samme hvor en måtte befi nne seg.

SKJEMA DOKUMENTASJON

All dokumentasjon og skjema leveres spesifi kk for hvert 

anlegg. Komponentlister, varmeberegning av tavle, 

kursskjema, sammen med strømløpskjema og hoved-

strømskjema er naturlige dokumenter som følger 

aggregatene. All dokumentasjon blir lagt tilgjengelig på 

vår hjemmeside under den enkelte kundes egne sider. 

Passordbeskyttet adgang for hver kunde til å hente ut 

sine spesifi kke anleggsdokumentasjoner.



Covent AS er Norges største produsent av ventilasjons-

aggregater og roterende varmegjenvinnere. Bedriften er 

lokalisert i Bjerkreim i Rogaland, med salgskontor i Oslo. 

Aggregater for Offshore og Marine er også en naturlig del 

av produktutvalget, i tillegg til offentlige og næringsbygg 

på land. Covent lanserte serien ENØK aggregater i 2007, 

og er størst på energigjenvinning i Norge.
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