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® Corrigo

Regulatorprogrammet inneholder blant annet følgende
funksjoner:
Temperaturreguleringsfunksjoner:
Tilluftsregulering, med eller uten utetemperaturkompensering.
Romregulering (kaskaderegulering).
Avtrekksregulering (kaskaderegulering).
Utetemperaturstyrt veksling mellom utekompensert
tilluftsregulering og romregulering (kaskade).
Utetemperaturstyrt veksling mellom utekompensert
tilluftsregulering og avtrekksregulering (kaskade).
Med regulering av:
Varmeveksler: væske, plate, roterende eller blandespjeld.
Varmebatteri: vann eller elektrisk.
Kjøling: isvann eller DX i opp til 3 trinn.
Tilluftsvifte og avtrekksvifte (1-hastighet, 2-hastighet,
0-100% viftehastighet, trykkregulert eller mengderegulert).
Brannspjeld med mosjoneringsfunksjon.
Sirkulasjonspumper for varme, varmeveksler og kjøling.
Fuktregulering
Befuktning, avfuktning eller både befuktning og avfuktning.

1. Om Corrigo E
Corrigo E for ventilasjon er en serie av programmerbare
regularorer for styring av luftbehandlingsaggregat.
Corrigo E serien for ventilasjon består av tre
modellstørrelser: 8, 15 eller 28 inn-/utganger.
De finnes med eller uten display og tastatur. For enheter
uten display og tastatur finnes en separat displayenhet, EDSP med display og tastatur.
All konfigurering og normal innstilling kan gjøres ved hjelp
av displayet og tastaturet eller ved hjelp av
konfigureringsverktøyet E Tool, innstallert på en PC som er
tilkoblet med en kommunikasjonskabel, E-Cable.
Temperaturreguleringen bygger på en tilluftsregulator med
PI-regulering med et antall forprogrammerte
reguleringsformer. Til denne regulatoren kan det knyttes
forskjellige reguleringsfunksjoner samt analoge og digitale
inn- og ut-funksjoner. Det er fritt for brukeren å velge hvilke
funksjoner som skal brukes. Den eneste begrensningen er
antallet fysiske inn- og utganger som finnes i de ulike
modellene.
Corrigo er laget for montering på DIN-skinne.

 – Corrigo E revisjon E

Tidsur
For start og stopp av aggregatet, årsurfunksjon.
Behovsstyrt ventilasjon
I bygg med sterkt varierende ventilasjonsbehov kan
viftehastighet eller blandespjeld styres ved hjelp av CO2giver.
Nattdrift
Ved romregulering eller avtrekksregulering med tilkoblet
romgiver kan nattdrift varme og/eller nattdrift kjøling
aktiveres. Minimum driftstid er stillbar 0…720 minutter
(fabrikkinnstilling 20 minutter).
Frikjøling
Denne funksjonen brukes om sommeren for å kjøle bygget
om natten ved hjelp av sval uteluft og dermed minske
kjølebehovet om dagen.
Trinnregulering varme / kjøling
Som alternativ til de analoge utgangene Y1 Varme og Y3
Kjøling kan varme og/eller kjøling trinnreguleres ved hjelp
av digitale utganger.

Corrigo E Oversikt, hardware
Corrigo

8

8D

15

15D

28

28D

Analoge innganger
Digitale innganger

2
3

2
3

4
4

4
4

4
8

4
8

Universalinnganger
Analoge utganger

1

1

3

3

4
5

4
5

Digitale utganger

2

2

4

4

7

7

RS485
LON

Ja
Opsjon

Ja
Opsjon

Ja
Opsjon

Ja
Opsjon

Ja
Opsjon

Ja
Opsjon

TCP/IP

Opsjon

Opsjon

Opsjon

Opsjon

Opsjon

Opsjon

Display
Eksternt display

Nei
Opsjon

Ja
Nei

Nei
Opsjon

Ja
Nei

Nei
Opsjon

Ja
Nei

Inganger
Analoge innganger AI

Konfigurerbare 0…10 V DC
eller PT1000, 12 bit A/D

Digitale innganger DI

Potensialfri NO/NC

Universalinnganger UI

Kan konfigureres som analog
inngang eller digital inngang
med spesifikasjoner som
over.

Utganger
Analoge utganger AO

Digitale utganger DO

Konfigurerbare
0…10 V DC, 2…10 V DC,
10…0 V DC, 10…2 V DC.
8 bit D/A kortslutningsbeskyttede.
Triacutganger,

Øvrige data
Display

4 rader med 20 tegn,
bakgrunnsbelyst.

Lysdioder

Gul = Endringsbart parameter
Röd = Alarmindikering

Klokke

24-timers årsur med
batteribackup. Automatisk
sommer-/vinter-tidsomstilling.

Batteri

Utbyttbart Lithium-batteri.
Batterilevetid: minimum 5 år.
Varsel for lav
batterispenning.

Batteri backup
Kommunikasjon

Minne og klokkefunksjon.
EXOline Port 1, isolert via
innebygd RS485 kontakt.

Operativsystem

Corrigo E har som standard
mulighet for Modbuskommunikasjon.
Opplåsningskode kreves.
Corrigo E kan bestilles med
kommunikasjonsport for
TCP/IP eller LON.
EXOreal

Matespenning

24 V AC, 6 VA

Omgivelsestemperatur
Kapsling

0…50°C

CE-merking

Oppfyller EMC standardene:
CENELEC EN61000-63:2001, CENELEC EN610006-1:2001.

24 V AC, 0.5 A kontinuerlig

148x123x60 (BxHxD inkl.
plinter), standard Euronorm
kapsling. Beskyttelsesklasse
IP20. For montering på DINskinne.

Opsjoner
LON

FT3150, gir en ekstra
kommunikasjonsport.

TCP/IP

Erstatter RS485 for EXOline
(Port 1) kommunikasjon

Ekstern håndterminal, EDSP

Brukes for Corrigo E enheter
uten display
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2. Installasjon og kobling
2.1 Installasjon

Analoge utganger
Analoge utganger må referere mot en A-gnd-plint.

Corrigo E kan monteres i en standard DIN-kapsling (min. 9
moduler), på DIN-skinne i tavle eller, ved hjelp av
frontmonteringskit, i tavlefront eller kontrollpanel.
Omgivelsestemperatur: 0…50°C.

Alle analoge utganger kan individuelt settes til en av
følgende utsignaler:
0…10 V DC

Fukt: maks. 90 %RH, ikke-kondenserende.

10…0 V DC
10…2 V DC

2.2 Kobling
På slutten av dette kapittelet finnes koblingsskjemaer som
viser fabrikk-konfigureringen. Der finnes også tomme
koblingsskjemaer. Ettersom funksjonen til de fleste av innog utgangene avhenger av hvordan enheten konfigureres
kan ikke endelige koblingsskjemaer lages før brukeren har
bestemt hvordan inn- og utgangene skal benyttes. Det er
viktig å tilse at all kobling utføres riktig og i
overensstemmelse med instruksjonene i denne manualen.

2…10 V DC

Når Corrigo E og aktuatorer som kobles til den deler
transformator, er det nødvendig at samme transformatorpol
brukes som referansepol til alt utstyr. Ellers kan utstyret
skades eller ikke fungere riktig.

Digitale utganger
Digitale utganger må referere mot GDO på plint 10.
Alle digitale utganger styres av triacer.
Utgangene gir 24 V AC, 0.5 A kontinuerlig.
Utgangene kan ikke benyttes til DC-reléer.

2.2.1 Matespenning
10
11
12

24 V AC ±15%, 50…60 Hz. 6 VA
Når Corrigo E og aktuatorer som kobles til den deler
transformator, er det nødvendig at samme transformatorpol
brukes som referansepol til alt utstyr. Ellers kan utstyret
skades eller ikke fungere riktig.

2.2.2 Innganger og utganger
Listen over inn- og utgangsfunksjoner i seksjon 2.2.3 er et
godt hjelpemiddel for å fastsette hvilke inn- og utganger
som vil behøves.
Analoge innganger
Analoge innganger må referere mot en A-gnd-plint.
Analoge innganger kan, avhengig av konfigureringen,
benyttes enten for PT1000 temperaturgivere eller for
analoge 0…10 V DC signaler fra f.eks. trykkgivere.
Digitale innganger
Digitale innganger må referere mot +C på plint 4.
Digitale innganger må kun kobles til potensialfrie kontakter.
Ytre spenning på en digital ingang kan skade regulatoren.

2.2.3 Inngangs- og utgangslister
Bruk disse listene som hjelp ved konfigurering for å holde
oversikt over ønskede inn- og utgangsfunksjoner.
Analoge innganger



Analoge inngangssignaler
Temperaturgiver, Utetemperatur
Temperaturgiver, Tilluftstemperatur
Temperaturgiver, Avtrekkstemperatur
Temperaturgiver, Avkasttemperatur
Temperaturgiver, Romtemperatur 1
Temperaturgiver, Romtemperatur 2

Universalinnganger

CO2 giver, 0…10 V DC

En universalinngang kan konfigureres til å fungere som
analog inngang eller som digital inngang.

Ekstra temperaturgiver / Børverdipotensiometer

En universalinngang konfigurert som analog inngang kan,
avhengig av konfigureringen, benyttes enten for PT1000
temperaturgivere eller for analoge 0…10 V DC signaler fra
f.eks. trykkgivere.
En universalinngang konfigurert som analog inngang må
referere mot en A-gnd-plint.
En universalinngang konfigurert som digital ingang må,
som vanlige digitale innganger, referere mot +C på plint 4.
Den må kun kobles til potensialfrie kontakter.
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Trykktransmitter, Tilluft 0…10 V DC
Trykktransmitter, Avtrekk 0…10 V DC
Avisingsgiver, Varmeveksler
Frostvaktgiver

Digitale innganger



Digitale inngangssignaler

Digitale utganger



Digitale utgangssignaler

Filtervakt, tilluft og avtrekk

Start/stopp Tilluftsvifte 1/1-hast.

Driftsindikering/alarm sirkulasjonspumpe, varme

Start/stopp Avtrekksvifte 1/1-hast.

Driftsindikering/alarm sirkulasjonspumpe, kjøling

Start/stopp Tilluftsvifte 1/2-hast.

Driftsindikering/alarm sirkulasjonspumpe, varmevek

Start/stopp Avtrekksvifte 1/2-hast.

Brannalarm

Start/stopp sirkulasjonspumpe varme

Brannspjeld, endebryter

Brannspjeld

Forlenget drift 1/1-hast.

Sumalarm A- og B-alarm

Forlenget drift 1/2-hast.

Sumalarm A-alarm

Ekstern stopp

Sumalarm B-alarm

Ekstern alarm

Start/stopp sirkulasjonspumpe, kjøling

Strømningsvakt

Start/stopp sirkulasjonspumpe, batteriveksler

Rotasjonsvakt, Varmeveksler

Startsignal tilluftsvifte frekvensomformer

Driftsindikering/alarm tilluftsvifte

Startsignal avtrekksvifte frekvensomformer

Driftsindikering/alarm avtrekksvifte

Startsignal varme

Avising, Varmeveksler

Startsignal kjøling

Branntermostat/Frostvakt-termostat

Startsignal varmeveksler
Avkastspjeld

Universalinngangene på Corrigo E28 kan individuelt settes
til å være enten analoge og benytte de analoge signalene i
listen over, eller digitale og benytte de digitale signalene i
listen over.

Inntaksspjeld

Analoge utganger

Varme 3-punkt aktuator, minke



Analoge utgangssignaler

Omluftspjeld
Varme 3-punkt aktuator, øke
Veksler 3-punkt aktuator, øke
Veksler 3-punkt aktuator minke

Y1 Aktuator varme

Kjøling 3-punkt aktuator, øke

Y2 Aktuator varmeveksler

Kjøling 3-punkt aktuator, minke

Y3 Aktuator kjøling

Trinnkobler varme, trinn1

Y4 Frekvensomformer tilluftsvifte

Trinnkobler varme, trinn 2

Y5 Frekvensomvandlare frånluftsfläkt

Trinnkobler varme, trinn 3

Y6 Aktuator fuktregulering

Trinnkobler varme, trinn 4

Split av Y1,Y2 eller Y3

Trinnkobler kjøling, trinn 1
Trinnkobler kjøling, trinn 2
Trinnkobler kjøling, trinn 3
Ekstra tidskanal 1
Ekstra tidskanal 2
Ekstra tidskanal 3
Ekstra tidskanal 4
Ekstra tidskanal 5
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Koblingsskjema Corrigo E28V fabrikkinnstilling
1

G

2

G0

3

50

B

51

A

Jord

52

N

+24 V DC. Referanse for digitale innganger DI

53

E

Matespenning 24 V AC, ±15%. 50…60 Hz

RS485 EXOline / Modbus

4

+C

10

GDO

Referanse for digitale utganger DO

57

Net+

11

DO1

Start/stopp Tilluftsvifte 1/1-hast

58

Net-

12

DO2

Start/stopp Avtrekksvifte 1/1-hast

59

Egnd

13

DO3

Start/stopp Tilluftsvifte 1/2-hast

71

DI1

Filtervakter, Tilluft og avtrekk

14

DO4

Start/stopp Avtrekksvifte 1/2-hast

72

DI2

Driftsindikering/Motorvern, Sirk. pumpe Varme

15

DO5

Start/stopp Sirkulasjonspumpe, Varme

73

DI3

Driftsindikering/Motorvern, Sirk. pumpe Kjøling

16

DO6

Brannspjeld

74

DI4

Brannalarm

17

DO7

Sumalarm A + B

75

DI5

Endebryter, Brannspjeld

30

Agnd

Referanse for analoge inganger AI

76

DI6

Forlenget drift 1/1-hast

31

AI1

Temperaturgiver, Utetemperatur

77

DI7

Ekstern alarm

32

AI2

Temperaturgiver, Tilluftstemperatur

78

DI8

Ekstern stopp

33

Agnd

Referanse for analoge innganger AI

90

Agnd

Referanse for analoge utganger AO

34

AI3

Temperaturgiver, Avtrekkstemperatur

91

AO1

Y1 Aktuator, Varme

35

AI4

Temperaturgiver, Romtemperatur 1

92

AO2

Y2 Aktuator, Varmeveksler

40

Agnd

Referanse for universalinnganger UI

93

AO3

Y3 Aktuator, Kjøling

41

UI1

DI Driftsindikering/Motorvern, Tilluftsvifte

94

AO4

Y4 Frekvensomformer, Tilluftsvifte

42

UI2

DI Driftsindikering/Motorvern, Avtrekksvifte

95

AO5

Y5 Frekvensomformer, Avtrekksvifte

43

Agnd

Referanse for universalinnganger UI

44

UI3

Avisingsgiver, Varmeveksler

45

UI4

Frostvaktgiver

LON-tilkobling (kun LON-varianter)

Koblingsskjema Corrigo E15V fabrikkinnstilling
1

G

2

G0

3

Matespenning 24 V AC, ±15%. 50…60 Hz

50

B

51

A

RS485 EXOline / Modbus

Jord

52

N

4

+C

+24 V DC. Referanse for digitale innganger DI

53

E

10

GDO

Referanse for digitale utganger DO

57

Net+

11

DO1

Start/stopp Tilluftsvifte 1/1-hast

58

Net-

12

DO2

Start/stopp Avtrekksvifte 1/1-hast

59

Egnd

13

DO3

Start/stopp Sirkulasjonspumpe, Varme

71

DI1

Driftsindikering/Motorvern, Tilluftsvifte

14

DO4

Sumalarm A + B

72

DI2

Driftsindikering/Motorvern, Avtrekksvifte

30

Agnd

Referanse for analoge inganger AI

73

DI3

Driftsindikering/Motorvern, Sirk. pumpe Varme

31

AI1

Temperaturgiver, Utetemperatur

74

DI4

Forlenget drift

32

AI2

Temperaturgiver, Tilluftstemperatur

90

Agnd

Referanse for analoge utganger AO

33

Agnd

Referanse for analoge innganger AI

91

AO1

Y1 Aktuator, Varme

34

AI3

Frostvaktgiver

92

AO2

Y2 Aktuator, Varmeveksler

35

AI4

Temperaturgiver, Romtemperatur 1

93

AO3

Y3 Aktuator, Kjøling
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LON-tilkobling (kun LON-varianter)

Koblingsskjema Corrigo E8V fabrikkinnstilling
1

G

2

G0

3

50

B

51

A

Jord

52

N

+24 V DC. Referanse for digitale innganger DI

53

E

Matespenning 24 V AC, ±15%. 50…60 Hz

RS485 EXOline / Modbus

4

+C

10

GDO

Referanse for digitale utganger DO

57

Net+

11

DO1

Start/stopp Tilluftsvifte 1/1-hast

58

Net-

12

DO2

Start/stopp Sirkulasjonspumpe, Varme

59

Egnd

30

Agnd

Referanse for analoge innganger AI

71

DI1

Driftsindikering/Motorvern, Tilluftsvifte

31

AI1

Temperaturgiver, Utetemperatur

72

DI2

Driftsindikering/Motorvern, Sirk. pumpe Varme

32

AI2

Temperaturgiver, Tilluftstemperatur

73

DI3

Branntermostat / Frosttermostat

90

Agnd

Referanse for analoge utganger AO

91

AO1

Y1 Aktuator, Varme

LON-tilkobling (kun LON-varianter)

Tomt koblingsskjema Corrigo E28V
1

G

2

G0

3

Matespenning 24 V AC, ±15%. 50…60 Hz

50

B

51

A

Jord

52

N

4

+C

+24 V DC. Referanse for digitale innganger DI

53

E

10

GDO

Referanse for digitale utganger DO

57

Net+

11

DO1

58

Net-

12

DO2

59

Egnd

13

DO3

71

DI1

14

DO4

72

DI2

15

DO5

73

DI3

16

DO6

74

DI4

17

DO7

75

DI5

30

Agnd

76

DI6

31

AI1

77

DI7

32

AI2

78

DI8

33

Agnd

90

Agnd

34

AI3

91

AO1

35

AI4

92

AO2

40

Agnd

93

AO3

41

UI1

94

AO4

42

UI2

95

AO5

43

Agnd

44

UI3

45

UI4

Referanse for analoge innganger AI

Referanse for analoge innganger AI

Referanse for analoge innganger UI

RS485 EXOline / Modbus

LON-tilkobling (kun LON-varianter)

Referanse for analoge utganger AO

Referanse for analoge innganger UI
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Tomt koblingsskjema Corrigo E15V
1

G

2

G0

3

Matespenning 24 V AC, ±15%. 50…60 Hz

50

B

51

A

Jord

52

N

4

+C

+24 V DC. Referanse for digitale innganger DI

53

E

10

GDO

Referanse for digitale utganger DO

57

Net+

11

DO1

58

Net-

12

DO2

59

Egnd

13

DO3

71

DI1

14

DO4

72

DI2

30

Agnd

73

DI3

31

AI1

74

DI4

32

AI2

90

Agnd

33

Agnd

91

AO1

34

AI3

92

AO2

35

AI4

93

AO3

50

B

51

A

Jord

52

N

Referanse for analoge innganger AI

Referanse for analoge innganger AI

RS485 EXOline / Modbus

LON-tilkobling (kun LON-varianter)

Referanse for analoge utganger AO

Tomt koblingsskjema Corrigo E8V
1

G

2

G0

3

Matespenning 24 V AC, ±15%. 50…60 Hz

4

+C

+24 V DC. Referanse for digitale innganger DI

53

E

10

GDO

Referanse for digitale utganger DO

57

Net+

11

DO1

58

Net-

12

DO2

59

Egnd

30

Agnd

71

DI1

31

AI1

72

DI2

32

AI2

73

DI3

90

Agnd

91

AO1
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Referanse for analoge innganger AI

RS485 EXOline / Modbus

LON-tilkobling (kun LON-varianter)

Referanse for analoge utganger AO

3. Idriftsettelse
Generelt
Før Corrigo kan brukes må den konfigureres, inn- og
utganger må knyttes og alle relevante parametre settes.
All idriftsettelse kan utføres ved hjelp av displayet og
knappene på Corrigo, eller ved hjelp av den separate
displayenheten E-DSP.
Corrigo E Tool
Den beste fremgangsmåten for å konfigurere Corrigo E
er å bruke Corrigo E Tool.
Corrigo E Tool er et PC-basert konfigureringsprogram,
spesielt utviklet for å forenkle konfigurering og
idriftsettelse av Corrigo E-serien.
Når E Tool benyttes kan all konfigurering og alle
innstillinger gjøres på forhånd i en PC, for så å laste
dette inn i Corrigo E.
Et ubegrenset antall ulike konfigureringer kan lagres i
PC’n for senere innlasting.

3.1. Hvordan gjør man?
For konfigurering ved hjelp av E Tool, se manual for E
Tool.
For konfigurering ved hjelp av frontpanelet eller E-DSP
finnes det to veier å gå avhengig av hvor mye hjelp du
trenger.
Alternativ 1:

over alle analoge og digitale inn- og utgangssignaler.
Mens du leser, marker i listen de inn- og
utgangssignaler du kommer til å trenge til den
applikasjonen som du holder på å bygge opp.
Observer at universalinngangene i Corrigo E28 kan
konfigureres individuelt som enten analoge eller digitale
inganger.
Display, knapper og lysdioder
Les kapittel 6 om hvordan man bruker frontpanelets
knapper for å navigere i Corrigo E menysystemet.
Innlogging
Kapittel 7. Hvordan man logger inn med forskjellige
brukernivåer.
Konfigurering
Kapittel 8. Konfigurering.
Koble til matespenning til Corrigo. Ved hjelp av
knappene og menysystemet, gå igjennom
konfigureringsmenyene som dekker de funksjoner du
ønsker å bruke.
Ved leveranse er enhetene forkonfigurerte og alle innog utganger er satt til visse funksjoner. Dette kan
selvfølgelig endres.
I kapitel 2 Installasjon og tilkobling finnes to sett
koblingsskjemaer, et med de forkonfigurerte
instillingene og et med tomme skjemaer der du kan fylle
inn dine egne valg.
Instillinger
Kapittel 9

•

Hopp fram till kapittel 6 og Display, Knapper og
Lysdioder og Innlogging.

Still inn reguleringsparametrene, P-bånd og I-tid for
temperaturreguleringen.

•

Efter å ha lært deg å mestre knappene og
menysystemet, koble matespenning til din Corrigo,
logg på som System-administrator og gå til menyen
Konfigurering.

Still inn reguleringsparametrene for trykkreguleringen
hvis du har konfigurert trykk- eller mengdestyrte vifter.

•

Hopp inntil videre over konfigureringsmenyen
Innganger/Utganger og start med å konfigurere
Reguleringsfunksjoner.

Still inn alarmparametre; alarmnivåer og
alarmforsinkelser.

•

•

Gå igjennom konfigureringsmenyene i tur og orden og
aktiver de funksjoner og parametre som du ønsker å
bruke. Bruk kapittel 4 i denne manualen som
referanse. Hold kontroll på hvilke inn- og utganger du
kommer til å trenge til de funksjoner du aktiverer. Til
hjelp finnes en liste over tilgjengelige inn- og
utgangsfunksjoner, se kapittel 2, (2.2.3 Inngangs- og
utgangs-lister.)
Til sist konfigureres Inganger/Utganger.

•

Forlat menyen Konfigurering og gå til Innstillinger

•
•

Still inn reguleringsparametre i Innstillinger
Still klokken og still inn driftstider i Ur

•

Still inn børverdier i Erverdi/Børverdi

Still inn reguleringsparametrene for fuktreguleringen
hvis du har konfigurert fuktregulering.

Ur
Kapittel 10
Still klokken og driftstidsinnstillingene.
Børverdier
Kapittel 11
Still inn børverdier for alle konfigurerte funksjoner.
Manuell/Auto
Kapittel 12
Lær deg å bruke manuell drift. Et nyttig verktøy ved
igangkjøring og feilsøking i systemet.

Din Corrigo burde nå være driftsklar.
Alternativ 2:
Les denne manualen i rekkefølge som angitt nedenfor.
Manualen er utformet for å fungere som en veiledning
gjennom idriftsettelsen.
Manualens siste kapittel, som ikke er listet opp nedenfor,
beskriver menyer og funksjoner som ikke brukes i
forbindelse med idriftssettelsen.
Funksjonsbeskrivelse
Start med å lese kapittel 4. Funksjonsbeskrivelse.
Enkelte funksjoner er nødvendige for regulatorens
funksjon og må inkluderes. Andra er tilleggsfunksjoner
og kan utelates hvis de ikke er ønskelige.
Vid slutten av hver funksjonsbeskrivelse finnes en tabell
over hvilke inn- og utganger som kreves for de
beskrevne funksjonene. I kapittel 2.2.3 finnes en liste
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4. Funksjonsbeskrivelse

Det er dessuten mulig å splitte de tre analoge utsignalene i
to like deler.

4.1 Temperaturregulering
Generelt

Utsignal
100%

Corrigo E kan konfigureres til en av følgende
reguleringsmodus:
1.
2.

Tilluftsregulering.
Utekompensert tilluftsregulering.

3.

Romregulering (kaskaderegulering).

4.

Avtrekksregulering (kaskaderegulering).

5.

Utetemperaturstyrt veksling mellom
utekompensert tilluftsregulering og romregulering
(kaskade).

6.

Utetemperaturstyrt veksling mellom
utekompensert tilluftsregulering og
avtrekksregulering (kaskade).

Tilluftsregulatoren er indirekte virkende, d.v.s. utsignalet
øker med fallende temperatur. Regulatoren er en PIregulator med stillbart P-band og I-tid.

0%
Regulator
signal
100%

Kjøling

VVX

Varme

65%
34%
30%
0%
Varmebehov

I modus 1 og 2 vil temperaturen ved tilluftsgiveren holdes
konstant på innstilt børverdi.
I modus 3 og 4 reguleres tillufttemperaturen som en del i
en kaskaderegulering sammen med
romregulatoren/avtrekksregulatoren. Et avvik i
romtemperatur i forhold til innstilt børverdi genererer en
foskyvning av tilluftsregulatorens arbeidspunkt slik at
avviket elimineres.
I modus 5 og 6 veksles reguleringsmodus avhengig av
utetemperaturen. Ved lav utetemperatur kjøres
tilluftsregulering som i modus 2. Ved høyere utetemperatur
kjøres kaskaderegulering som i modus 3 eller 6.
Vekslingstemperaturen er innstillbar.
Ved applikasjoner med omluftspjeld i stedet for
varmeveksler vil styresignalet for varmeveksler inverteres,
d.v.s. minkende signal ved økende varmebehov. Dette
skjer automatisk når vekslerutgangen konfigureres for
spjeld.
Varmebatteri kan velges som vannvarme eller elektrisk
varme.
Utganger
Tilluftsregulatorens utsignal fordeles mellom de av
utgangsfunksjonene Y1-Varme, Y2-Varmeveksler og Y3Kjøling som er konfigurert. Hver og en av disse
utgangsfunksjonene kan bindes enten til en analog 0…10V
DC utgang eller til to digitale utganger for 3-punkt
øke/minke-styring.
Hver utgangsfunksjon har to innstillinger for å stille
reguleringsintervallet.
Regulatorsignal ved hvilket utstyringen skal være 0%.
Regulatorsignal ved hvilket utstyringen skal være 100%.
Disse innstillingene brukes for å bestemme utgangenes
reguleringsrekkefølge og for å fordele P-båndet mellom
dem.
Eksempel:
0% Kjøling ved Pid-ut = 30%
100% Kjøling ved Pid-ut = 0%
0% VVX ved Pid-ut =34%
100% VVX ved Pid-ut = 65%
0% Varme ved Pid-ut = 65%
100% Varme ved Pid-ut = 100%
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4.1.1 Reguleringsmodus
1. Tilluftsregulering
Tilluftstemperaturen holdes konstant på innstilt børverdi
gjennom regulering av de av utgangssignalene Y1 Varme,
Y2 Varmeveksler og Y3 Kjøling som er konfigurert. En
regulatorkrets med PI-regulering benyttes.
Børverdien stilles inn i menysystemet, alternativt kan et
eksternt børverdipotensiometer brukes.
Alarm for høy og lav tilluftstemperatur er aktive.
Alarm for reguleringsavvik på tilluftstemperaturen er aktiv.
2. Utekompensert tilluftsregulering
Tilluftsregulatorens børverdi kompenseres i forhold til
utetemperatur. Kompenseringen bestemmes av en
utekompenseringskurve med 8 brytepunkter.
Tilluftstemperaturen holdes konstant på utregnet børverdi
gjennom regulering av de av utgangssignalene Y1 Varme,
Y2 Varmeveksler og Y3 Kjøling som er konfigurert. En
regulatorkrets med PI-regulering benyttes.
Alarm for høy og lav tilluftstemperatur er aktiv.
Alarm for reguleringsavvik på tilluftstemperaturen er aktiv.
3. Romregulering (kaskaderegulering)
Kaskaderegulering av romtemperatur og tilluftstemperatur
for å holde en konstant innstilt romtemperatur.
Romregulatorens utsignal bestemmer tilluftsregulatorens
børverdi.
En eller to romgivere kan benyttes. Hvis to romgivere
konfigureres vil middelverdien av deres temperaturer
benyttes. Antallet romsgivere detekteres automatisk.
Romtemperaturen holdes konstant på innstilt børverdi
gjennom regulering av de av utgangssignalene Y1 Varme,
Y2 Varmeveksler og Y3 Kjøling som er konfigurert. To
regulatorkretser med PI-regulering benyttes.
Rombørverdien stilles inn i menysystemet, alternativt kan
et eksternt børverdipotensiometer brukes.

4. Avtrekksregulering (kaskaderegulering)
Kaskaderegulering av avtrekkstemperatur og
tilluftstemperatur for å holde en konstant innstilt
avtrekkstemperatur. Avtrekksregulatorens utsignal
bestemmer tilluftsregulatorens børverdi.
Avtrekkstemperaturen holdes konstant på innstilt børverdi
gjennom regulering av de av utgangssignalene Y1 Varme,
Y2 Varmeveksler og Y3 Kjøling som er konfigurert. To
regulatorkretser med PI-regulering benyttes.
Avtrekksbørverdien stilles inn i menysystemet, alternativt
kan et eksternt børverdipotensiometer brukes.
5. Utetemperaturstyrt veksling mellom utekompensert
tilluftsregulering og romregulering (kaskade)
Når utetemperaturen er lavere enn en innstillbar verdi
kjøres utekompensert tilluftsregulering som i modus 2,
ellers romregulering (kaskade) som i modus 3.

Signalet når 100% når temperaturen har falt til
"Frostalarmnivå".
Når det interne signalet når 100% eller hvis det digitale
signalet "Branntermostat/Frostvakt" aktiveres stoppes
aggregatet og en frostalarm aktiveres. Aggregatet starter
opp igjen når alarmen er kvittert og temperaturen ved
frostvaktgiveren har steget over "Frostalarmnivå + P-bånd”.
Frostvaktens alarmnivå stilles i menyen Erverdi/Børverdi.
Nattregulering (min. retur)
Hvis frostvakt er konfigurert vil nattregulering aktiveres når
driftsmodus er "Av". Regulatoren styrer varmeventilen for å
holde en konstant, instillbar temperatur ved
frostvaktgiveren.
“Internt signal”
Prop.bånd
100 %

6. Utetemperaturstyrt veksling mellom utekompensert
tilluftsregulering og avtrekksregulering (kaskade)
Når utetemperaturen er lavere enn en innstillbar verdi
kjøres utekompensert tilluftsregulering som i modus 2,
ellers avtrekksregulering (kaskade) som i modus 4.
0%

Inganger og utganger

“Frostvaktgiver”

Alarmnivå

1

2

3

4

5

6

Reguleringsmodus

AI

AI

AI

AI

AI

AI Tilluftsgiver

AI

AI Utetemperaturgiver

4.1.2.2 Elvarme
AI
AI

AI
AI

Romgiver
AI Avtrekksgiver

AO AO AO AO AO AO Y1 Varme 0…10 V DC **
AO AO AO AO AO AO Y2 VVX 0…10 V DC **
AO AO AO AO AO AO Y3 Kjøling 0…10 V DC **
AO AO AO AO AO AO Ekstra splitt Y1, Y2, Y3
0…10 V DC (opsjon)

Regulering
Varmereguleringen styres av det analoge signalet "Y1
Varme". Aktiveres det digitale innsignalet "Branntermostat"
stoppes aggregatet. Aggregatet starter opp igjen når
alarmen er kvittert og innsignalet "Branntermostat" har
returnert til normal tilstand.
OBS: aktivering av innsignalet "Luftvakt" vil også stoppe
aggregatet.

Manöver

Kontaktor
elvärme

DO DO DO DO DO DO Varme 3-punkt øke **
DO DO DO DO DO DO Varme 3-punkt minke **
DO DO DO DO DO DO VVX. 3-punkt øke **
DO DO DO DO DO DO VVX. 3-punkt minke **
DO DO DO DO DO DO Kjøling 3-punkt øke **

Överhettningstermostat

Corrigo

Manöver

DO DO DO DO DO DO Kjøling 3-punkt minke **

Hjälprelä

** Velg utgangstype avhengig av aktuatortype:
Enten AO 0…10V eller DO 3-punkt øke/minke.
Koblingsforslag Branntermostat.
Kontakter tegnet i spenningsløs tilstand.

4.1.2 Varmebatteri
4.1.2.1 Vannvarme

OBS: Det er viktig at branntermostaten forrigler elvarmen
hardwaremessig for å sikre at elvarmen virkelig brytes ved
overopphetning også hvis feil har oppstått i Corrigo.

Regulering
Når enheten er i driftsmodus reguleras varmeventilen
enten av den analoge utgangen "Y1 Varme" eller av to
digitale utganger "Varme, 3-punkt, øke" og "Varme, 3punkt, minke".
Frostvakt
Returvanntemperaturen fra varmebatteri måles via
insignalet "Frostvaktgiver". Ved lave temperaturer
genereres et internt proporsjonalt signal som tvangsåpner
varmeventilen for å forhindre frysing.

4.1.2.3 Vannvarme og elvarme
Vannvarme styres av Y1 Varme, elvarmen styres av
sekvensen Split. Split (se 8.20.10) må altså settes til
Varme. Ved økende varmebehov styres først vannvarmen
ut og deretter, hvis dette ikke er nok, elvarmen.
Både frostvakt og branntermostat er aktive. Hvis man
bruker trinnkobler varme knyttes funksjonen til
utgangssignalet Split.

Det interne signalet begynner å øke når frostvakttemperaturen faller under "Frostalarmnivå + P-bånd".
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4.1.2.4 Umiddelbar stopp ved branntermostat
Er denne funksjonen aktivert stoppes viftene umiddelbart
ved utløst branntermostat, uansett innstilt etterkjølingstid.
Innganger og utganger
Vannvarme

Elvarme
Frostvaktgiver (opsjon)

AI

Frostvakttermostat (opsjon)

DI**
DI

Branntermostat

DI

Luftvakt (opsjon)

**Frostvakt kan også løses ved hjelp av den digitale
inngangen "Frostvakttermostat" og en ekstern termostat.
Aktivering av ingangen overstyrer driftsmodus til "Av" og en
alarm aktiveres. Varmeutgangen settes til fullt åpen, øvrige
styreutganger settes til null.
Ekstern frostvakttermostat kan ikke kombineres med
nattregulering.

4.1.3 Varmeveksler
Varmevekslerfunksjonen kan konfigureres til et av følgende
alternativer:
Platevarmeveksler
Roterende varmeveksler
Batterivarmeveksler
Omluftspjeld
Platevarmeveksler
Regulering
Luftmengde gjennom veksleren styres av et
stengespjeld i kombinasjon med et bypasspjeld. Begge
spjeldene styres av samme analogsignal "Y2
Varmeveksler" alternativt av to digitale utganger
"Varmeveksler, 3-punkt, øke" og "Varmeveksler, 3punkt, minke" og er koblet slik at det ene spjeldet åpner
når det andre stenger.
Avising
Avising aktiveres enten når det digitale signalet
"Avising" aktiveres eller når verdien på det analoge
innsignalet "Avising Varmeveksler" faller under innstilt
grenseverdi (-3°C). Den deaktiveres igjen når det
digitale signalet returnerer til normaltilstand, alternativt
det analoge signalet stiger over grenseverdien med en
innstillbar differanse.
Ved avising:
Avisingen utføres av en PI-regulator som styrer
spjeldene mot økende bypassmengde ved økende
avisingsbehov. Avisingsregulatorens utsignal og
temperaturstyringens varmeveksler-signal
sammenlignes og det av signalene som gir størst
bypassmengde bestemmer spjeldenes pådrag.

Batterivarmeveksler
Regulering
En shuntventil i vekslerens sirkulasjonssystem styres
av analogsignalet "Y2 Varmeveksler" alternativt av to
digitale utganger "Varmeveksler, 3-punkt, øke" og
"Varmeveksler, 3-punkt, minke".
Sirkulasjonspumpen (digital utgang "P1-Varmeveksler")
starter så snart varmevekslerens styresignal overstiger
0,1V og stopper igjen når ventilen har vært stengt i mer
enn 30 minutter.
Avising
Avising aktiveres enten når det digitale signalet
"Avising" aktiveres eller når verdien på det analoge
innsignalet "Avising Varmeveksler" faller under innstilt
grenseverdi (-3°C). Den deaktiveres igjen når det
digitale signalet returnerer til normaltilstand, alternativt
det analoge signalet stiger over grenseverdien med en
innstillbar differanse.
Ved avising:
Avisingen utføres av en PI-regulator som styrer ventilen
mot minkende varmeveksling ved økende
avisingsbehov. Avisingsregulatorens utsignal og
temperaturstyringens varmeveksler-signal
sammenlignes og det av signalene som gir minst
varmeveksling bestemmer ventilens pådrag.
Utetemperaturregulering av veksler
Istedet for å bruke Y2 eller to digitale utganger for
proporsjonal styring av varmeveksleren kan man la den
styres av/på avhengig av utetemperaturen. Funksjonen
regulerer en digital utgangsfunksjon "Aktiver Varmeveksler"
som aktiveres når utetemperaturen faller under den
instillbare startverdien.
Omluftspjeld
Regulering
Det analoge utsignalet "Y2 Varmeveksler", alternativt to
digitale utganger "Varmeveksler, 3-punkt, øke" og
"Varmeveksler, 3-punkt, minke" styrer to spjeld for
gradvis blanding av friskluft og resirkulert luft.
Ved dette reguleringsmodus minker utsignalet ved
økende varmebehov, dvs 0 utstyring tilsvarer 100%
omluft.
CO2
Hvis behovsstyrt ventilasjon (se 4.3.2) er aktivert i
kombinasjon med omluftspjeld og CO2-verdien stiger
over børverdien vil spjeldene styres mot større andel
friskluft. Funksjonen styres av en P-regulator.
Minbegrensning
Min friskluftmengde er innstillbart mellom 0 og 100 %.
Inganger og utganger
Plate
VVX

Rot.
VVX

Batteri
VVX

Spjeld

AI

AI

AI

AI

DO

DO

DO

DO

Roterende veksler
Regulering
Vekslerens turtall styres av analogsignalet "Y2
Varmeveksler" alternativt av to digitale utganger
"Varmeveksler, 3-punkt, øke" og "Varmeveksler, 3punkt, minke". En rotasjonsvakt kan kobles til den
digitale inngangen "Rotasjonsvakt Varmeveksler". En
alarm genereres hvis inngangen aktiveres samtidig som
styresignalet "Y2 Varmeveksler" er høyere enn 1,0 V.
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Utegiver (opsjon,
utetempstyrt start)
Aktivering
Varmeveksl.(opsjon,
utetempstyrt start)

AI

AI

Avisingsgiver
(opsjon)

DI

DI

Avisingssignal
(opsjon)

DI

Rotasjonsvakt
(opsjon)

4.1.4 Trinnkobler Varme / DX-kjøling
Som alternativ eller tillegg til ovennevnte analoge
regulering kan varme og kjøling styres i trinn. Det interne
regulatorsignalet benyttes da for å aktivere digitale
utganger for regulering av varme/kjøling. Opp til 4
varmeutganger og 3 kjøleutganger kan konfigureres.
Det finnes to mulige reguleringsmodus:
Sekvensiell
Hvert utgangstrinn har individuelt innstillbare inn- og
utkoblingsverdier i % av regulatorsignalet. Antallet
utgangstrinn er lik antallet varmegrupper resp.
kjølegrupper.
Binær
Lastgruppene skal være binærfordelt størrelsemessig
(1:2:4:8 for varme, 1:2:4 for kjøling) Antallet lastgrupper
stilles inn og programmet stiller automatisk inn de
individuelle inn- og utkoblingsverdiene.
Koblingsdifferanse og min inn- og utkoblingstid kan
antall grupper
.
stilles inn. Antallet utgangstrinn blir: 2
Ved binærstyring av varme kan det analoge signalet
brukes til utfylling mellom trinnene. Signalet vil variere
0…100 % mellom aktiveringen av hvert trinn.
Belastningen koblet til det analoge signalet bør ha
samme størrelse som den minste av binærgruppene. I
eksempelet under vises det 4 varmegrupper med
størrelsene 1:1:2:4 og det totale antallet trinn blir 8.
1111242Y1

Så snart kjølebehovet opphører vil kjøleregulatorens
børverdi returnere til den usenkede børverdien.
OBS: Funksjonen kan ikke benyttes hvis varmevekslersignalet styrer omluftspjeld.
Eksempel:
Romregulatoren gir en tilluftsbørverdi på 16°C. Hvis
kjølebehov oppstår senkes kjøleregulatorens børverdi til
11°C (16 – 5) samtidig som DX-kjølingen starter. Skulle
tilluftstemperaturen falle under 16°C vil varmevekslerutgangen begynne å styres ut. Den vil være fullt utstyrt når
tilluftstemperaturen har falt til 13.5°C (16 – 2.5).
Blokkering av DX-kjøling ved lav utetemperatur
DX-kjøling kan blokkeres ved lav utetemperatur.
Begrensningstemperaturen er innstillbar (+13°C default) og
har en fast hysterese på 1°C.
Innganger og utganger
Varme

Kjøling

DO

DO

Trinnkobler, trinn 1 (opsjon)

DO

DO

Trinnkobler, trinn 2 (opsjon)

DO

DO

Trinnkobler, trinn 3 (opsjon)
Trinnkobler, trinn 4 (opsjon)

DO

1

4.1.5 Nattdrift
Hvis romregulering er konfigurert eller avtrekksregulering
med en ekstra romgiver er konfigurert aktiveres "Nattdrift
varme" eller "Nattdrift kjøling" når driftsmodus er "Av",
nattdrift er konfigurert og respektive startvilkår er oppfylt.
Min gangtid er innstillbar 0 til 720 minutter (standard 20
minutter).

DX-kjøling i forbindelse med rom- eller
avtrekksregulering
Hvis DX-kjøling benyttes i forbindelse med romregulering
eller avtrekksregulering finnes to konfigureringsalternativer,
enten ren DX-kjøling eller DX-kjøling med VVX-regulering.
DX-kjøling uten VVX-regulering
Ved kaskaderegulering styres normalt tilluftsregulatorens
børverdi av rom/avtrekksregulatorens utsignal.
Når DX-kjøling aktiveres senkes kjøleregulatorens børverdi
til 5°C (innstillbart) under børverdien diktert av
rom/avtrekksregulatoren. Dette for at ikke DX-kjølingen
skal starte/stoppe for ofte.
DX-kjøling med VVX-regulering
Ved kaskaderegulering styres normalt tilluftsregulatorens
børverdi av rom/avtrekksregulatorens utsignal.
Når DX-kjøling aktiveres senkes kjøleregulatorens børverdi
til 5°C (innstillbart) under børverdien diktert av
rom/avtrekksregulatoren. Dette for at ikke DX-kjølingen
skal starte/stoppe for ofte.
Faller tilluftstemperaturen under den usenkede børverdien
vil varmevekslerutgangen styres ut for å forsøke og holde
den usenkede tilluftsbørverdien. Utstyringen er en ren Pregulering med et P-bånd som er halve den innstilte
børverdisenkningen (dvs 2.5°C som default). Den
usenkede børverdien kan ikke falle lavere enn den innstilte
minbegrensningsverdien.

Nattdrift varme
Behov for støttedrift varme oppstår når
romtemperaturen faller under den innstillbare (0…30°C)
startverdien. Viftene starter, varme og varmeveksler
settes til 100% pådrag (omluftspjeld til full omluft) og
kjøling blokkeres.
Nattdrift varme stopper når temperaturen har steget til
1K over startverdien.
Nattdrift kjøling
Behov for støttedrift kjøling oppstår når
romtemperaturen stiger over den innstillbare
(20…50°C) startverdien. Viftene starter, varme og
varmeveksler settes til 0% pådrag og kjøling til 100%.
Nattdrift kjøling stopper når temperaturen har sunket til
1K under startverdien.
Omluftspjeld
En digital utgang "Omluftspjeld" kan brukes for å tvinge
omluftspjeld alternativt et separat resirkulasjonssspjeld
til full omluft når nattdrift varme eller nattdrift kjøling
aktiveres.
Stoppet avtrekksvifte
Avtrekksviften kan konfigureres til drift eller stopp ved
nattdrift. Hvis viften er konfigurert til stopp ved nattdrift
vil også varmevekslerutgangen bli satt til 0% hvis ikke
utgangen er konfigurert for omluftspjeld.
Innganger og utganger
AI

Utetemperaturgiver

AI

Romgiver

DO

Omluftspjeld (opsjon)
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4.1.6 Frikjøling
Denne funksjonen benyttes om sommeren for å kjøle ned
bygningen om natten ved hjelp av kjølig uteluft og dermed
redusere kjølebehovet på dagtid.
Frikjøling startes 24:00 hvis alle tidskanaler er av,
dagtemperaturen ute har vært høyere enn en innstillbar
verdi (25°C) og utetemperaturen ved starttidspunktet er
lavere enn en innstillbar verdi (18°C).
Viftene startes og går i minst 3 minutter.
Viftene startes ikke dersom aggregatet ikke skal være i
normal drift i henhold til tidskanal for etterfølgende dag.
(Ingen driftstid innstilt neste døgn, 24 timer)
Frikjøling stoppes 06:00 eller hvis utetemperaturen stiger
over innstillbar startverdi (15°C) eller synker under
innstillbar minverdi (10°C, kondensfare) eller
romtemperaturen faller under innstillbar børverdi (18°C).
Når frikjøling er aktiv går viftene på normal hastighet, men
utgangene Y1 Varme, Y2 Varmeveksler og Y3 Kjøling er
avslått.
Innganger og utganger
AI

Utetemperaturgiver

AI

Romgiver

Virkningsgr. =

Avtrekkstemp  Avkasttemp
Avtrekkstemp  Utetemp

* 100

Alarm
En alarm genereres hvis virkningsgraden faller under en
innstillbar alarmgrense (50%).
Innganger og utganger
AI

Utetemperaturgiver

AI

Avtrekksgiver

AI

Avkastgiver

4.1.9 Ekstern børverdi
En ekstern børverdienhet, f.eks. TBI-PT1000 eller
TG-R4/PT1000 kan tilkobles. Børverdienheten må følge
motstandskurven for PT1000-element. Enheten kobles til
det analoge innsignalet ”Ekstra giver”. Funksjonen må
aktiveres i menyen ”Konfigurering/Ekstern børverdi”. Den
innstillbare børverdien kan min- og maksbegrenses.
Innganger og utganger
AI

Ekstra giver

4.2 Fuktregulering
4.1.7 Kjølegjenvinning

Generelt

Hvis kjølegjenvinning er konfigurert og
avtrekkstemperaturen er et innstillbart antall grader lavere
enn utetemperaturen aktiveres kjølegjenvinning.
Når kjølegjenvinning er aktivert reverseres
varmevekslersignalet for å gi økende gjenvinning ved
økende kjølebehov.

To fuktgivere kan tilkobles, en romgiver for regulering og
en kanalgiver for maksbegrensning. Begrensningsgiveren
kan utelates.

Fuktreguleringen kan konfigureres som enten befuktning
eller avfuktning eller kombinert befuktning og avfuktning.

Fuktreguleringen styres av en PI-regulator.
Fuktgiverne må ha utsignaler 0…10V tilsvarende 0…100%
RH.

Utsignaler
100%

Befuktning
En analogutgang brukes for å styre en befukter. Utsignalet
øker ved økende befuktningsbehov.
Avfuktning
Regulatorsignal

0%
Kjøling

VVX

Innganger og utganger
AI

Utetemperaturgiver

AI

Avtrekksgiver

4.1.8 Virkningsgrad Varmeveksler
Generelt
Funksjonen beregner varmevekslerens
temperaturvirkningsgrad i % når styresignalet til
varmeveksleren er høyere enn 98% og utetemperaturen er
lavere enn 10°C.
Når styresignalet er lavere enn 98% eller utetemperaturen
er høyere enn 10°C vil displayet vise 0%.
Virkningsgraden beregnes med følgende formel:
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En analogutgang brukes for å styre en avfukter. Utsignalet
øker ved økende avfuktningsbehov.
Befuktning/avfuktning
En analogutgang brukes for å styre en befukter. Utsignalet
økar ved økende befuktningsbehov.
Kjøleutgangen Y3 brukes for avfuktning ved å kjøle tilluften
under duggpunktet. Utsignalet øker ved økende
avfuktningsbehov. Signalet overstyrer det ordinære
temperaturreguleringssignalet slik at avfuktning kan
opprettholdes selv om det for øyeblikket ikke er kjølebehov.
For å opprettholde god temperaturregulering ved dette
driftsmoduset er det viktig at kjølebatteriet sitter foran
varmebatteri og varmeveksler slik at disse kan brukes for å
heve temperaturen på luften til riktig nivå etter
kjølekondenseringen.
Innganger og utganger
AI

Romfuktgiver

AI

Kanalfuktgiver (opsjon)

AO

Fuktreguleringsutgang 0…10 V DC

4.3 Vifteregulering

ulike utetemperaturer. Kompenseringen kan være positiv
eller negativ.

Generelt

Utekompenseringen stilles i menyen Børverdi/Erverdi.

Viftene kan være 1-hastighets, 2-hastighets eller trykkstyrte
via frekvensomformer.

Ved hjelp av E Tool kan det også velges å bare
utekompensere tilluftsviftens trykkverdi. Avtrekksviften
reguleres i så fall med konstant trykkverdi uavhengig av
utetemperaturen.

1-hastighetsvifter styres av de digitale utgangene 1/1-hast
TV og 1/1-hast AV.
2-hastighetsvifter styres av de digitale utgangene 1/1-hast
TV og 1/1-hast AV samt 1/2-hast TV og 1/2-hast AV for
normal respektive redusert hastighet.

Luftmengdestyring
Istedet for å bruke trykk som børverdi er det mulig å
3
angi en mengde i m /sek. Trykkverdien fra trykkgiverne
omregnes til mengde med nedenstående formel.
Viftene styres for å gi konstant mengde.

Frekvensstyring bruker en analogutgang pr. vifte for
konstanttrykkstyring. For hver vifte finnes to børverdier,
Normal og Redusert.
Frekvensstyrte vifter kan også konfigureres til å kjøre mot
faste utstyringsverdier.

Mengde = K * PX
X

Hvor K og er stillbare parametre som avhenger av
viftestørrelsen og  P er differansetrykket over viften i Pa.

Utekompensering
Ved trykkregulering finnes også mulighet for
utekompensering av trykket.

har som oftest verdien 0,5 hvilket innebærer at mengden
er proporsjonal med kvadratroten av differansetrykket.

Kryssforrigling
Det er mulig å konfigurere kryssforrigling av viftene.

Utekompensering

Tidskanaler, forrigling
Viftene styres normalt av tidskanalene for normal og
redusert hastighet. Corrigo med 2-hastighetsvifter eller
trykkstyrte vifter kan konfigureres slik at ved meget lave
utetemperaturer kjøres kun redusert hastighet.
Begrensningstemperaturen er stillbar og funksjonen har
en hysterese på 2K.
Normal, redusert hastighet
Oppstart av enheter med 2-hastighetsvifter eller
trykkstyring skjer alltid med redusert hastighet. Etter en
stillbar tid veksler Corrigo til normal hvis normaldrift er
påkrevet.
Ved veksling av 2-hastighetsvifter fra Redusert til
Normal ligger en fast forsinkelse på ca. 2 sek.
Det finnes også en innstillbar retardasjonstid mellom
utkobling av Normal og innkobling av Redusert. Se
8.20.2
Viftene har individuelt innstillbare start- og
stoppforsinkelser som normalt stilles slik at
avtrekksviften starter før tilluftsviften. Hvis det ikke er
digitale utganger nok til individuell styring kan begge
viftene startes med signalet for tilluftsviften og
forsinkelsen gjøres med et eksternt tidsrelé.

X

Også ved mengderegulering finnes mulighet for
utekompensering av børverdien.
Utekompenseringen er lineær og stilles inn ved hjelp av to
parameterpar som angir kompenseringens verdi ved to
ulike utetemperaturer. Kompenseringen kan være positiv
eller negativ.
Utekompenseringen stilles i menyen Børverdi/Erverdi.
Ved hjelp av E Tool kan det også velges å bare
utekompensere tilluftsviftens mengde. Avtrekksviften
reguleres i så fall med konstant mengde uavhengig av
utetemperaturen.
Viftehastighet 0 - 100% manuell
Frekvensstyrte vifter kan konfigureres til å styres med faste
hastigheter. Hastigheten innstilles ved å sette et fast
utsignal (0-100%). For respektive vifte kan verdier for
normal og redusert hastighet stilles inn.
Innganger og utganger
1
hast.

2
hast.

DO

DO

1/1 hast start/stopp TV

DO

DO

1/1 hast start/stopp AV

4.3.1 Trykkregulering
Ved trykkregulering brukes to analoge utsignaler for tilluft
respektive avtrekk til å styre frekvensomformere som igjen
regulerer viftehastighetene slik at konstant trykk
opprettholdes. Normalt brukes et digitalt aktiveringssignal
for respektive vifte (TV 1/2-hast og AV 1/2-hast) for å gi
startsignal til frekvensomformerne. Det finnes også digitale
aktiveringssignaler (TV frekvens og AV frekvens) som kan
benyttes som startsignal til frekvensomformerne. Disse
aktiveres så snart utsignalet til respektive
frekvensomformer stiger over 0,1 V (behovsstyrt
driftssignal).
For tilluft- og avtrekksvifte finnes to individuelt innstillbare
børverdier, Normal og Redusert. Veksling mellom disse
skjer via tidskanalene for normaldrift og redusert drift.

Trykk
Mengd

DO

DO

1/2 hast start/stopp TV

DO

DO

1/2 hast start/stopp AV

DO

TV-frekvens start

DO

AV-frekvens start

DI

DI

Indikering/alarm TV

DI

DI

Indikering/alarm AV
AI

Trykkgiver TV

AI

Trykkgiver AV

AO

Frekvensomformer TV

AO

Frekvensomformer AV

Utekompensering
Ved trykkregulering finnes også mulighet for
utekompensering av trykkbørverdien.
Utekompenseringen er lineær og stilles inn ved hjelp av to
parameterpar som angir kompenseringens verdi ved to
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4.3.2 Behovsstyrt ventilasjon
Ved applikasjoner med varierende belastning kan
viftehastighet eller omluftspjeld styres av luftkvaliteten som
måles med CO2 -giver.
Når funksjonen er aktivert i kombinasjon med trykkstyring
og CO2-verdien stiger over kontrollverdi 1 starter viftene
med redusert hastighet. Skulle CO2-verdien fortsette å
stige vil viftehastigheten øke. Når CO2-verdien når
kontrollverdi 2 vil viftene gå med normal hastighet. Viftene
stopper igjen når CO2-verdien faller 160 ppm under
kontrollverdi 1.
2-hastighetsvifter starter med redusert hastighet når CO2verdien stiger over kontrollverdi 1 og veksler til normal
hastighet når CO2-verdien når kontrollverdi 2.
Viftene stopper igjen når CO2-verdien faller 160 ppm under
kontrollverdi 1.
Funksjonen har en innstillbar minste driftstid.
Hvis behovsstyrt ventilasjon er aktivert i kombinasjon med
omluftspjeld og CO2-verdien stiger over børverdien vil
spjeldene styres mot større andel friskluft. Funksjonen
styres av en P-regulator.
Innganger og utganger
AI

4.5 Spjeldregulering
4.5.1 Uteluftspjeld
Uteluftspjeldet for frisklufts- og avtrekkskanalene kan
reguleres med digitale utganger eller kobles til tilluftsviftens
kontaktorer slik at de åpner når tilluftsviften starter. Ved
trykkstyrte vifter er det digitale startsignalet aktivt så snart
viftens styreutgang er større enn 0,1 V. Dette signalet kan
benyttes for å manøvrere spjeldene.
4.5.2 Brannspjeld
Brannspjeld er normalt konfigurert for å åpne ved brann.
Det er mulig å konfigurere dem til å være normalt åpne
istedet.
Brannalarminngangen kan konfigureres som normalt åpen
eller normalt lukket.
Brannspjeldmosjonering
Brannspjeldmosjonering kan konfigureres.
Mosjoneringsintervallet er innstillbart.
For å muliggjøre denne funksjonen må brannspjeldene
være utstyrt med endebrytere.
Det digitale innsignalet: Brannspjeld, endebryter skal
kobles til samtlige endebrytere i henhold til figur.

CO2 giver

0°

90°

+C

Spjeld ..

4.4 Pumpestyring

Spjeld 3
Spjeld 2

Digitale innganger og utganger kan konfigureres for
pumpestyring.

Spjeld 1
DI

4.4.1 Varmekrets, vannvarme
Sirkulasjonspumpen for varmekretsen går kontinuerlig hvis
utetemperaturen er lavere enn en innstillbar verdi (+10°C).
Ved høyere utetemperaturer går pumpen kun når
utsignalet "Y1 Varme" er større enn 0V.
Pumpen har en innstillbar minste gangtid.
Klokken 15:00 daglig mosjoneres pumpen i 1 minutt eller
den innstilte minste gangtiden hvis den er lavere.
4.4.2 Batteriveksler
Sirkulasjonspumpen i vekslerkretsen går når utsignalet "Y2
Varmeveksler" er større enn 0 V.
Pumpen har en innstillbar minste gangtid.
Klokken 15:00 daglig mosjoneres pumpen i 1 minutt eller
den innstilte minste gangtiden hvis den er lavere.
4.4.3 Kjølekrets

Når brannspjeldmosjoneringen initieres vil utgangen
Brannspjeld aktiveres. Dette signalet brukes for å bryte
spenningen til brannspjeldene slik at de stenger.
Innen den innstilte tiden (90 sek) må signalet på
Brannspjeld, endebryter veksle for å indikere at spjeldene
har forlatt sin normalposisjon. Hvis ikke aktiveres en alarm.
Deretter må Brannspjeld, endebryter veksle tilbake igjen
innen den fastsatte tiden for å indikere at samtlige spjeld
har nådd sin alarmposisjon. Hvis ikke, aktiveres en alarm.
Når samtlige spjeld har nådd sin alarmposisjon veksler
utsignalet Brannspjeld tilbake til normalstilling slik at
spjeldene skal returnere til sin normalposisjon.
Innen den innstilte tiden (90 sek) må signalet på
Brannspjeld, endebryter veksle for å indikere at spjeldene
har forlatt sin alarmposisjon. Hvis ikke, aktiveres en alarm.

Sirkulasjonspumpen i kjølekretsen går når utsignalet "Y3
Kjøling" er større enn 0 V.
Pumpen har en innstillbar minste gangtid.

Deretter må Brannspjeld, endebryter veksle tilbake igjen
innen den fastsatte tiden for å indikere at samtlige spjeld
har gått tilbake til sin normalposisjon. Hvis ikke, aktiveres
en alarm.

Klokken 15:00 daglig mosjoneres pumpen i 1 minutt eller
den innstilte minste gangtiden hvis den er lavere.

Regulatoren kan konfigureres til å stoppe viftene i
forbindelse med mosjoneringen.

Innganger og utganger

Alle spjeld må kobles til samme utgang for å gi riktig
resultat.

Varme

Brannalarminngangen kan konfigureres som normalt lukket
eller normalt åpen.

VVX

Kjøling

DO

DO

DO

Start/stopp sirk.pumpe

DI

DI

DI

Indikering/alarm, sirk.pump

Utetemperaturgiver

AI
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Innganger og utganger
DO

Inntaksspjeld

DO

Avkastspjeld

DO

Brannspjeld

DI

Brannalarm

DI

Indikering, brannspjeld

4.6 Forlenget drift

4.8 Alarm

De digitale inngangene for forlenget drift kan brukes til å
starte aggregatet når det interne uret ligger i stoppmodus.

Alarmhåndtering

Gangtiden etter aktivering av driftssignal er innstillbar, slik
at inngangen kan brukes for enten trykknapp eller timer.
Settes gangtiden til 0 går aggregatet bare så lenge
inngangen er sluttet.
Signalet ”Ekstern stopp” stopper aggregatet når det interne
uret ligger i driftsmodus.

Alarm indikeres av alarmdioden på fronten eller
alarmdioden på E-DSP.
Alle alarmer kan overvåkes, kvitteres og blokkeres med
hjelp av knapper og display på Corrigo eller DSP.
Alarmklasser

DI

Forlenget drift normal

DI

Forlenget drift redusert

Alarm kan gis forskjellige prioritetsklasser, A-alarm, Balarm, C-alarm eller ikke aktiv.
Digitale utganger kan konfigureres som alarmutganger for
A-alarm eller B-alarm eller både A- og B-alarm. C-alarm er
interne alarmer som inte videresendes. A- og B-alarmer må
kvitteres for å resettes. C-alarm resettes automatisk så
snart alarmårsaken er borte.

DI

Ekstern stopp

Stoppfunksjon

Innganger og utganger

4.7 Tidskanalutganger
Opp til 5 digitale tidskanaler kan konfigureres. Hver kanal
har eget ukeprogram med 2 perioder pr. døgn.
Innganger og utganger
DO

Ur 1

DO

Ur 2

DO

Ur 3

DO

Ur 4

DO

Ur 5

Det er mulig å legge en stoppfunksjon på alarmer hvor
dette er ønskelig. Funksjonen stopper aggregatet når
alarmen aktiveres. Restart skjer etter kvittering av alarmen.
Alarmer som av sikkerhetsgrunner normalt alltid skal
stoppe aggregatet (brannalarm, frostvakt, branntermostat
osv.) påvirkes ikke av innstillingen av denne funksjonen,
men stopper alltid aggregatet uansett om denne
stoppfunksjonen er aktivert eller ikke.
OBS: For alarmer satt til Inaktiv skal også den ekstra
stoppfunksjonen settes till Inaktiv. Ellers kan det risikeres
uforklarlige driftsproblemer.
Innganger og utganger
DO

Sumalarm A + B

DO

Sumalarm A

DO

Sumalarm B
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5. Start og stopp av aggregatet
5.1 Startvilkår
Enheten starter og går når et av følgende vilkår oppfylles
og ingen alarmer med stoppfunksjon er aktive:
1.

Tidskanal for normal drift eller redusert drift er PÅ.

2.

Enheten startes i manuell modus med knappene
på fronten eller via E-DSP
Digital ingang for forlenget drift aktiveres.

3.
4.

Nattdrift varme og/eller kjøling er aktivert og
driftsvilkårene for nattdrift er oppfylt.

5.

Behovsstyrt ventilasjon er aktivert og
driftsvilkårene for behovsstyrt drift er oppfylt.

5.2 Stoppvilkår
Enheten stoppes når et av følgende stoppvilkår er oppfylt.
1.

Tidskanaler for normal drift og redusert drift er AV
og signaler for forlenget drift er AV.

2.

Frostvaktalarm er aktivert. Enheten restarter etter
kvittering av returnert alarm.

3.

Utløst brannalarm. Enheten restarter etter
kvittering av returnert alarm.

4.

Ved elvarme om tilluftsviftens trykkalarm eller
luftvaktalarm aktiveres eller om branntermostat er
utløst.

5.

Aktivering av digital inngang for ekstern stopp.

6.

Manuell stopp med knappene på fronten eller på
E-DSP.

7.

Nattdrift er aktiv og driftsvilkårene for nattdrift ikke
lenger er oppfylt.

8.

Behovsstyrt ventilasjon er aktiv og driftsvilkårene
for behovsstyrt drift ikke lenger er oppfylt.

9.

Alarm som er konfigurert med ekstra
stoppfunksjon aktiveres. Enheten restarter etter
kvittering av returnert alarm.

5.3 Startsekvens
Corrigo E har følgende startsekvens:
1.

Hvis regulatoren er konfigurert for vannvarme og
har en utetemperaturgiver og utetemperaturen er
lavere enn +3°C åpnes varmeventilen helt og
varmekretsens sirkulasjonspumpe startes.

2.

hvis regulatoren er konfigurert med varmeveksler
og utetemperaturen er lavere enn +15°C settes
VVX-utgangen til 100% i en forinnstilt tid.

3.

Tilluftsviften eller trykkreguleringen av tilluftsviften
startes etter innstilt forsinkelsestid.

4.

Avtrekksviften eller trykkreguleringen av
avtrekksviften startes etter innstilt forsinkelsestid.

5.

Deretter starter temperaturreguleringen i henhold
til det konfigurerte reguleringsmodus. Pumper
som ennå ikke er startet, startes opp.

6.

Etter forinnstilt forsinkelsestid aktiveres
alarmhåndteringen. Enheten er i normal drift.
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5.4 Stoppsekvens
Corrigo E har følgende stoppsekvens:
1. Blokkering av alarmsystemet.
2.

Ved elvarme, stopp av varmesekvens.

3.
4.

Viftene stoppes etter innstilte forsinkelsestider.
Styreutganger settes til 0 og pumper stoppes.

6. Display, lysdioder og knapper
Dette kapittelet gir en forklaring på Corrigo E-enheter med
display og knapper, og på terminalenheten E-ESP som kan
kobles til Corrigo E-enheter uten display og knapper.

6.1 Display
Displayet har 4 linjer med 20 tegn pr. linje.
Det er bakgrunnsbelyst. Belysningen er normalt avslått
men aktiveres ved knappetrykk. Den slukkes igjen etter en
viss tid uten aktivitet.

6.2 Lysdioder
Det finnes to lysdioder på fronten:
Alarmdioden merket med symbolet 
Skrivedioden merket med symbolet 
De fire lysdiodene plassert ved den øvre klemmerekken
beskrives et annet sted i manualen.

6.3 Knapper
VENSTRE

I visse menyer finnes stillbare parametre. Dette vises ved
at skrivedioden  blinker.
For å endre en verdi, trykk først på 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 endra verdien bruker du OPP og NED.
I felt med siffer kan man flytte mellom sifferposisjoner
(entall, titall, hundretall) med HØYRE/VENSTRE.
Når den ønskede verdien vises, trykk OK for å bekrefte.
Finnes ytterligere stillbare verdier i samma rute hopper
markøren til neste.
For å passere en verdi uten å endre den, trykk OK.
For å avbryte en påbegynt endring og tilbakestille til
opprinnelig verdi, trykk og hold C-knappen til markøren
forsvinner.

OPP

O C

ALARM

Endre parametre




HØYRE
OK

C

NED

Det finnes sju knapper:
4 pilknapper som kalles OPP, NED, HØYRE og VENSTRE.
Menyene i Corrigo E er organisert i en liggende trestruktur.
OPP/NED brukes for å flytte mellom menyer på samme
nivå. HØYRE/VENSTRE brukes for å flytte 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 flytte 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 til opprinnelig verdi.
ALARM-knappen er merket med et rødt punkt.
ALARM-knappen brukes for å gi adgang til alarmlisten.

6.4 Finne frem i menyene
Startruten, den som normalt vises ligger i menysystemets
rotnivå.
Trykk på NED  flytter deg gjennom de øvrige
menyvalgene på dette nivået.
OPP  flytter 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 finnes flere parallelle menyer som du
kan flytte mellom med OPP og NED.
I de tilfeller hvor det finnes 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.
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7. Innlogging
Corrigo E har tre ulike innloggingsnivåer: System, som har
høyest sikkerhet, Operatør og Normal, som har lavest
sikkerhet.
System gir full lese-/skrivetilgang til innstilinger og
parametere i alle menyer.
Operatør gir lesemulighet for alle innstillinger og
parametere i alle menyer og skriverettigheter til alle
innstillinger og parametere i alle menyer unntatt
Konfigurering.
Normalnivået tillater bare leserettigheter til alle parametere
og innstillinger.
Fra startvinduet trykker man flere ganger på NED til
markøren står rett foran Innlogging. Trykk HØYRE.
Logg inn
Logg ut
Bytt passord

7.1 Logg inn
Logg inn
Skriv passord:****
Nåv. nivå: Normal

I denne menyen kan man logge inn til valgfritt nivå ved å
skrive det rette firesifrede passordet.
Innloggingsvinduet vises også hvis du prøver å utføre en
handling som krever høyere sikkerhet enn du i øyeblikket
har.
Trykk på OK, og en markør vises ved første sifferplass.
Trykk flere ganger på OPP til riktig tusentalssiffer vises.
Ved å trykke HØYRE flytter markøren seg til neste
posisjon. Gjenta prosedyren til alle fire siffer er skrevet inn.
Trykk på OK for å bekrefte.
Hvis du har skrevet riktig, vil snart teksten på linjen
Nåværende nivå endres og vise det nye nivået. Trykk
VENSTRE for å gå ut av menyen.
7.2 Logg ut
Bruk denne menyen for å logge deg ut fra nåværende nivå
og gå tilbake til Normal.
Logge ut?
Nei
Nåv. nivå: System

7.3 Bytte passord
Ved levering har Corrigo E følgende passord for de ulike
nivåene:
System
1111
Operatør
3333
Normal
5555
Du kan bare bytte kode for et sikkerhetsnivå som er lavere
enn eller likt med det du er innlogget på. Det betyr at
System kan bytte alle koder, Operatør alle unntatt System
og Normal bare Normal.
Det er ikke mulig å bytte kode for Normal siden det
sikkerhetsnivået gis til alle uten kontroll.
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Bytt innloggingskode for
nivå: Operatør
Ny innloggingskode: ****

Hvis du har endret koden for System og glemt den nye
koden, kan du få en midlertidig kode for å gjenopprette
systemkoden fra Regin. Denne koden er datobasert og
gjelder altså bare i én dag.

8. Konfigurering
Begynn med å logge inn som System. Se kapittel 7.
Trykk NED til markøren står rett foran Konfigurering og
trykk på HØYRE.
Hovedmenyen for konfigurering vises.
Inn-/utganger
Reguleringsfunksjoner
Objekter
Pumpestyring
Frikjøling
Periodisk drift
CO2/VOC
Brannfunksjon
Frostvaktregulering
Fuktregulering
Avising
Kjølegjenvinning
Min.begr. spjeld
Børverdipotmeter
Drift/Motorvern
Aktuatortype
Gangtider ventiler
Trinnkobler
Alarmkonfigurasjon
Andre parametere System

8.1 Innganger og utganger
Analoge innganger
Analoge utganger
Universalinnganger
Digitale innganger
Digitale utganger
Generelt
Fri konfigurering
Et valgfritt reguleringssignal kan knyttes til valgfri inn/utgang bortsett fra at digitale signaler ikke kan knyttes
til analoge utganger og at analoge signaler heller ikke
kan knyttes til digitale utganger. Den som
programmerer systemet, må påse at alle konfigurerte
funksjoner knyttes til egnede inn-/utganger.
Fabrikkinnstilling
Ved levering er alle inn-/utgangene knyttet til et signal.
Fabrikkinnstilingen er bare et forslag og kan endres fritt.

8.1.1 Analoge innganger AI
Analog inngang 1
Signal: Utetemp
Råverdi: 18,4
Kompensering: 0,0 °C
Alle analoge innganger er for PT1000 eller 0-10 volt.
Innsignalene kan kompenseres for eksempel for
ledningsmotstand.
Råverdien viser den faktiske, ukompenserte verdien.
Hvis en inngang er konfigurert for trykk-, strømnings- fukteller CO2-regulering av vifter, vises følgende menytype:
TV Trykk ved
0 V: 0,0 Pa
10 V: 500,0 Pa
Filterfaktor: 0,2

CO2 ved
0 V: 0,0 ppm
10 V: 1000 ppm
Filterfaktor: 0,2
Still inn de parameterverdiene som skal tilsvare
innsignalnivå 0 V og 10 V.

8.1.2 Digitale innganger DI
Digital inngang 1
Signal:
Filteralarm
Status: Av
For å forenkle tilpasning til ytre funksjoner kan alle digitale
innganger settes til å være enten normalt åpne (NO), eller
normalt lukket (NC).
Som standard er de satt til å være normalt åpne, d.v.s.
lukket inngang medfører aktivering av den funksjonen som
er knyttet til inngangen.
Vær observant ved endring av inngang fra NO til NC. Visse
digitale funksjoner kan i seg selv velges til NO eller NC.
F.eks. for funksjonen ”Brannalarm” kan det velges om den
skal aktiveres ved NO eller NC. Her finnes det altså risiko
for å snu signalet to ganger og få motsatt resultat av det
ønskede.

8.1.3 Universalinnganger UI
Den største modellen, E28, har universalinnganger.
Disse kan enkeltvis brukes som enten analoge eller digitale
innganger.
Når de er konfigurert som analoge, kan de knyttes til
valgfritt analogt signal. Se Analoge signaler.
Når de er konfigurert som digitale, kan de knyttes til valgfritt
digitalt signal. Se Digitale signaler.
Universalinng. 1 
Velg AI el. DI sign.
AI sign.: TV trykk
DI sign.: Ikke aktivt
Når AI eller DI er valgt (ubrukt alternativ må settes til ikke
aktiv), er det flere undermenyer med innstillinger. Disse
vises ved å trykke på HØYRE.
Universal AI1
Sign.: TV Trykk
Råverdi: 8,5
Kompensering: 0,0 Pa

Universal DI1
Signal:
Ikke aktiv
Status: Av
For å forenkle tilpasning til ytre funksjoner kan alle
universalinnganger som er konfigurert som digitale
innganger settes til å være enten normalt åpne (NO), eller
normalt lukket (NC).
Som standard er de satt til å være normalt åpne, d.v.s.
lukket inngang medfører aktivering av den funksjonen som
er knyttet til inngangen.
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Vær observant ved endring av inngang fra NO til NC. Visse
digitale funksjoner kan i seg selv velges til NO eller NC.
F.eks. for funksjonen ”Brannalarm” kan det velges om den
skal aktiveres ved NO eller NC. Her finnes det altså risiko
for å snu signalet to ganger og få motsatt resultat av det
ønskede.

8.1.4 Analoge utganger

For beskrivelse av viftestyringsalternativene,
se 4.3 Viftestyring

8.3.2 Varmebatteritype
Varme
Vann

Analoge utganger er 0…10 V DC.
Analog utgang 1
Sign: Y1-Varme
Auto
Verdi: 0,0 V
Analoge utganger kan stilles på Auto,
Manuell eller Av.

8.1.5 Digitale utganger
Digital utgang 1
Signal: TV 1/1 hast.
Auto
Status: På
Digitale utganger kan stilles på Auto, Man-På eller Man-Av.

8.2 Reguleringsfunksjon
Gå inn i konfigureringsmenyen Reguleringsfunksjoner
Reguleringsfunksjon
Tillufstregulering

Det er 6 ulike reguleringsfunksjoner å velge mellom:
1. Tilluftsregulering.
2. Utekompensert tilluftsregulering
3. Romregulering (kaskaderegulering)

Varmesekvensen kan settes til Vann eller Elektrisk eller
Ikke tilkoblet.
For nærmere beskrivelse av funksjoner ved ulike
batterivalg, se 4.1.2 Varmertyper.

8.3.3 Varmeveksler
Varmeveksler
Rot. veksler


Varmevekslerfunksjonen kan konfigureres til ett av
følgende alternativer:
Platevarmeveksler
Roterende veksler
Batterivarmeveksler
Omluftspjeld
Ikke i bruk
Spjeldbegrensning for min. friskluftsmengde kan stilles
inn. Begrensningen kan stilles fra 0 til 100 %.
I undermenyen kan man stille inn parametere for
utetemperaturstyring av varmeveksler.
Utetemp.styrt varmev.
Nei
Utetemp. start: 10 °C
Hyst. for stopp: 0,2 °C

4. Avtrekksregulering (kaskaderegulering)
5. Utetemperaturstyrt veksling mellom utekompensert
tilluftsregulering og romregulering (kaskade)
6. Utetemperaturstyrt veksling mellom utekompensert
tilluftsregulering og avtrekksregulering (kaskade)
For beskrivelse av reguleringsfunksjonene, se 4.1.2
Reguleringstype.

8.3 Objekt
Menyen Objekt dekker valg av viftetype, varmebatteri-,
varmeveksler- og kjøletyper.

8.3.1 Viftestyring
Viftestyring
1-hast.

Velg mellom 1-hastighet, 2-hastighet, trykkstyring,
mengderegulering eller frekvens manuell (fast hastighet).
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For nærmere beskrivelse, se 4.1.3 Varmeveksler

8.3.4 Kjøleregulering
Kjøling
Vann

Velg kjøletype: Vann, DX, DX med VVX regulering, eller
Ikke i bruk.
For nærmere beskrivelse av DX-kjøling, se 4.1.4
Trinnkobler Varme/DX-kjøling.

8.4 Pumpestyring
P1-Varme

P1-Varmeveksl 
P1-Kjøling


I disse menyene kan man stille inn parameterne for
pumpestyring. Hvis ikke det konfigureres utgang for en
pumpe, blir innstillingene for tilsvarende pumpe ignorert.
P1 Varme
Pumpestopp: Ja
Forsinket stopp: 5 min
Utetemp. stopp: 6 °C
Differanse: 1,0°C
P1 Varmeveksler
P1 Varmeveksler
Stoppforsinkelse:
5 min

P1 Kjøling
P1 Kjøling
Stoppforsinkelse: 5 min

For nærmere beskrivelse av pumpefunksjoner, se 4.4
Pumpestyring

8.5 Frikjøling

Nattdrift varme
Nattdrift varme
Romtemp. for
Start: 15,0 °C
Stopp: 21,0 °C
Min. driftstid
Min. driftstid for
støttedrift: 20 min

For nærmere beskrivelse, se 4.1.5 Støttedrift

8.7 CO2-/VOC-behovsstyrt ventilasjon
CO2/VOC aktiv
Tidskanal på
Type: Vifter
Min.tid: 20 min

Koblingsverdi
_ hast.: 1000 ppm
1/1 hast.: 1200 ppm
Hyst.: 160 ppm
For nærmere beskrivelse, se 4.3.2 Behovsstyrt ventilasjon

8.8 Brannfunksjon
Brannspjeldstyringen kan konfigureres slikt at
brannspeldene enten åpnes eller stenges ved brannalarm.

Frikjøling aktiv: Ja
Utetemp.aktivering
25,0°C

Utetemp. natt
Høy: 15,0°C
Lav: 10,0°C
Romtemp. min.: 18,0°C
For nærmere beskrivelse, se 4.1.6 Frikjøling

8.6 Nattdrift (intermitterende drift)
Nattdrift
Aktiv: Ja
FF i gang ved
støttedrift: Ja
Nattdrift kjøling
Nattdrift kjøling
Romtemp. for
Start: 30,0 °C
Stopp: 28,0 °C

Regulatoren kan konfigureres til å stoppe viftene ved brann
eller la dem gå som vanlig for avlufting.
Alle spjeld må kobles til samme utgang for å gi riktig
resultat.
Brannfunksjon
Normalt åpne
Avlufting ved brann
Ja
Velg om brannalarmen skal slutte eller bryte samt
aktivering av og tid for mosjonering: Nei, Ja ikke stopp
aggr. -->, Ja stopper aggr. -->,
Branningang
Slutte
Mosjonering
Ja, enhet stoppet 
Still parametere for brannspjeldmosjonering i undermeny.
Mosjonering
Gangtid: 90 sek
Døgn mellom mosj.: 1
Time for mosj.: 00
For nærmere beskrivelse av mosjonering for brannspjeld,
se 4.5 Spjeldregulering

Corrigo E revisjon E – 23

For nærmere beskrivelse, se 4.1.9 Ekstern børverdi.

8.9 Frostvakt

8.15 Driftsindikering/motorvern

Frostvakt
Aktiv
Børverdi ikke drift: 25,0°C
P-band drift: 5,0°C
Frostvaktens alarmnivå settes i menyen Erverdi/Bør-verdi.
For nærmere beskrivelse, se 4.1.1.1 Vannvarme.

8.10 Fuktregulering
Fuktreguleringen kan konfigureres enten som befuktning
eller avfuktning eller kombinert befuktning/avfuktning.

Fuktregulering
Befuktning/
avfuktning

For nærmere beskrivelse, se 4.2 Fuktregulering

Digitale innganger brukes for overvåking av vifter og
pumper. De kan konfigureres enten for
driftsindikeringssignaler eller for overvåking av
motorvernbryter.
Inngang konfigurert for driftsindikering skal være normalt
lukket (NC). Åpen inngang samtidig som motorutgang er
aktiv genererer en alarm.
For tilluft- og avtrekksvifte finnes også konfliktalarm, d.v.s.
alarm hvis driftsindikering er lukket selv om motorutgang
ikke er aktivert. Se alarm 33 Ekstern drift TV og alarm 34
Ekstern drift AV under kapittel 8.19 Alarmkonfigurering.
Inngang konfigurert for motorvern skal være normalt åpen
(NO). Lukket inngang samtidig som motorutgang er aktiv
genererer en alarm.
Driftsind./motorvern
TV: Driftsind.
AV: Driftsind.

8.11 Avising av varmeveksler
Avising
Ja



Driftsind./motorvern
P1 Varme: Driftsind.
P1 Varmeveksl : Driftsind.
P1 Kjøling : Driftsind.

Avisingsparametere
Avising børverdi:-3,0 °C
Hysterese: 1,0 °C
Stopptemp. TV:-10,0°C
Min.tid: 5 min

Ved frekvensstyrte vifter brukes normalt trykksignalene fra
respektive viftes trykktransmitter som
driftsindikeringssignal. Faller trykket ved normal drift under
en innstillbar verdi utløses alarm for driftsfeil.

For nærmere beskrivelse, se 4.1.3 Varmeveksler

8.12 Kjølegjenvinning
Kjølegjenvinning
Ja
Temp.grense: 2 °C

For nærmere beskrivelse, se 4.1.7 Kjølegjenvinning

8.13 Min.begrensning spjeld
Min.begr. spjeld
Aktiv
Min.begr.: 5 %

For nærmere beskrivelse, se 4.1.3 Varmeveksler

8.14 Ekstern børverdi
Ekstern børverdi
Ikke aktiv
Min. børv.: 12,0 °C
Maks. børv.: 30,0 °C
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Minste trykk for
driftsindikering
TV: 25.0 Pa
AV: 25.0 Pa

Alarm fra frekvensomformere
Noen ganger er det ønskelig å kunne benytte både
trykksignal fra trykktransmitter og digitalt alarmsignal fra
frekvensomformere ved drift med frekvensstyrte vifter.
Analog inngang for trykktransmitter og digital inngang for
Indikering TV resp. AV må konfigureres.
Innstillingen Driftsind./Motorvern TV resp. AV må i dette
tilfelle settes til Motorvern.
Viftealarm genereres både ved uteblitt trykksignal fra
trykktransmitter og/eller at digitalt signal Indikering TV resp.
AV aktiveres.

8.16 Aktuatortype
Tilpass utsignalene for de analoge utgangene til de
aktuatorene som skal brukes: 0…10 V DC, 2…10 V DC
10…0 V DC eller 10…2 V DC
Type aktuator
Y1-Varme: 0-10 V
Y2-Varmeveksl : 0-10 V
Y3-Kjøling : 0-10 V

8.18 Trinnkobler
Trinnkobler varme 
Trinnkobler kjøling 

Trinnkobler varme kan stilles på sekvensiell eller binær
Trinnkob.type Varme
Sekvensiell


Type aktuator
TV: 0-10 V
AV: 0-10 V
Splitt: 0-10 V

Aktuator
Y6-Fukt: 0-10 V

MERK: Selv om mange aktuatorprodusenter angir 0…10
VDC som innsignal, er det faktiske reguleringsområdet
oftest 2…10 VDC
Les bruksanvisningen til aktuatoren nøye.
Hvis du er usikker, velg 0…10 VDC.
Dette kan gi dårligere reguleringsnøyaktighet, men sikrer at
ventilen alltid kan brukes til endeposisjonene.

8.17 Gangtider, 3-punktsaktuator
Disse parameterne har ingen funksjon hvis det er analoge
aktuatorer som er konfigurert.

Trinnkobler varme, inn- og utkoblingsverdier ved
sekvensregulering
Start trinn 1: 10 %
Stopp trinn 1: 5 %
Start trinn 2: 45 %
Stopp trinn 2: 40 %

Start trinn 3: 70 %
Stopp trinn 3: 65 %
Start trinn 4: 95 %
Stopp trinn 4: 90 %

Reguleringsparametere, binærregulering
Antall grupper: 4
Min. inn/utkoblingstid: 60 sek
Hyst.: 0,5 %

Verdiene brukes for å bestemme reguleringsparameterne
for 3-punktstyring.
Det er viktig å stille tidene riktig siden feil verdier fører til
dårligere regulering.

Gangtider
Varme: 255 sek
Varmeveksl.: 255 sek
Kjøling: 255 sek

Trinnkobler kjøling
For kjøling er det tilsvarende menyer, men med bare 3
trinn.
For nærmere beskrivelse, se 4.1.4 Trinnkobler Varme/ DXkjøling.

8.19 Alarmkonfigurering
Tillater konfigurering av alle alarmer.
Velg alarmnummer etter alarmlisten under. Alarmteksten
for alarmen vises samt den stillbare alarmprioriteten: Aalarm, B-alarm, C-alarm eller Inaktiv.
Den ekstra stoppfunksjonen gir mulighet for å
tvangsstoppe aggregatet ved valgfri alarm.
Driftsfeil TV
Alarmklasse: B-alarm
Ekstrastopp: Aktiv
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Alarmliste
Prioritetskolonnen viser fabrikkinnstilt verdi.

Alarmtekst

P
ri

Beskrivelse

32 Reguleringsfeil AV

-

AV-trykket avviker for mye fra
børverdi

33 Ekstern drift
TV

C TV driftssignal aktivt selv om
driftsmodus er Av

34 Ekstern drift
AV

C AV driftssignal aktivt selv om
driftsmodus er Av

35 Driftsmodus
Manuell

C Aggregatet kjøres manuelt

36 Tilluftsreg.
Manuell

C Tilluftsregulator kjøres manuelt

37 Driftsmodus
TV Manuell

C TV startsignal styres manuelt

Alarmtekst

P
ri

Beskrivelse

1

Driftsfeil TV

B

Driftsfeil tilluftsvifte

2

Driftsfeil AV

B

Driftsfeil avtrekksvifte

3

Driftsfeil P1
varme

B

Driftsfeil sirkulasjonspumpe
varmekrets

4

Driftsfeil P1
kjøling

B

Driftsfeil sirkulasjonspumpe
kjølekrets

5

Driftsfeil P1
Varmeveksler

B

Driftsfeil sirkulasjonspumpe
varmevekslerkrets

6

Filtervakt

B

Filtervaktpressostat aktivert

7

Strømningsvakt

B

Strømningsvakt aktivert

38 Frekv. TV
Manuell

C Utsignal til TV frekvensomformer
styres manuelt

8

Ekstern
frostvakt

A

Ekstern frostvakttermostat
aktivert

39 Driftsmodus
AV Manuell

C AV startsignal styres manuelt

9

Avising
trykkvakt

-

Trykkvakt for avising av
varmeveksler aktivert

40 Frekv. AV
Manuell

C Utsignal til AV frekvensomformer
styres manuelt

10 Brannalarm

A

Brannalarm aktivert

C Inngang "Ekstern stopp" aktivert

41 Varmebatt.
Manuell

C Varmeutgang kjøres manuelt

11 Ekstern bryter
12 Ekstern alarm

B

42 Kjølebatt.
Manuell

C Kjøleutgang kjøres manuelt

43 Varmeveksler
Manuell

C Varmevekslerutgang kjøres
manuelt

44 P1-Varme
Manuell

C Varmekretsens sirkulasjonspumpe i manuell drift

45 P1-Kjøling
Manuell

C Kjølekretsens sirkulasjonspumpe
i manuell drift

46 P1-varmev.
Manuell

C Sirkulasjonspumpen i varmevekslerkretsen i manuell drift

47 Brannspjeld
Manuell

C Brannspjeld styres manuelt

48 Intern
batterifeil

B

Inngang "Ekstern alarm" aktivert

13 Reguleringsfeil B
tilluft

Tilluftstemperaturen avviker for
mye fra børverdi

14 Ekstra

A

Ekstraalarm, brukes ikke for
øyeblikket

15 Høy tilluftstemperatur

B

Tilluftstemperatur for høy

16 Lav tilluftstemperatur

B

Tilluftstemperatur for lav

17 Tilluft maks.begrensning

-

Maks.begrensning av tilluftstemp
aktivert

18 Tilluft min.begrensning

-

Min.begrensning av tilluftstemp.
aktivert

19 Høy romtemp. B

Romtemp. for høy

20 Lav romtemp.

B

Romtemp. for lav

21 Høy avtrekkstemperatur

B

Temperatur i avtrekksluft for høy

22 Lav avtrekkstemperatur

B

Temperatur i avtrekksluft for lav

23 Branntermostat

A

Inngang "Branntermostat"
aktivert

24 Frostfare

B

Frostvakt overstyrer normal
temperaturegulering

25 Lav frostvakttemperatur

A

Frostvakt aktivert

26 Lav virkningsgrad

B

Lav virkningsgrad på varmeveksler

27 Giverfeil

B

Feil på en tilkoblet giver

28 Avising analog -

Avising av varmeveksler aktivert
via avisingsgiver

29 Rotasjonsvakt
varmeveksler

B

Rotasjonsvaktalarm
varmeveksler

30 Driftsfeil
brannspjeld

B

Mosjonering av brannspjeld er
mislykket

31 Reguleringsfeil TV

-

TV-trykket avviker for mye fra
børverdi
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Feil på det interne
backupbatteriet

8.20 Andre parametere
Parametere som ikke passer i noen annen meny.

8.20.1 Start og stoppforsinkelser for viftene
Bruk startforsinkelser hvis du vil at en av viftene skal starte
før den andre eller for å gi uteluftsspjeldet tid til å åpne seg
før viftene starter.
Bruk stoppforsinkelse for eksempel for å skape
etterkjølingstid ved elektrisk varme.

Forsinkelse TV
Start: 30 sek
Stopp: 180 sek

Forsinkelse AV
Start: 30 sek
Stopp: 30 sek

8.20.2 Retardasjonstid
Retardasjonstiden brukes når 2-hastighetsvifter skifter fra
høy til lav hastighet. Samme tid gjelder for begge viftene.
Retardasjonstid
høy til lav hast.: 10 sek

8.20.3 Varme ved start og blokkering av høy
hastighet ved lav utetemperatur
Ved utetemperaturer som er lavere enn innstilt verdi,
tvinges varmeutgangen til 100 % før start.
Ved drift med 2-hastighetsvifter eller trykkregulerte vifter
kan høy hastighet blokkeres ved lave utetemperaturer.
Denne funksjonen bør ikke kombineres med funksjonen
"Utekompensering av børverdi ved trykkregulering". Se
kap. 11.

8.20.5 Varmeveksler til 100 % ved start og
alarmforsinkelse ved start
For å redusere isingsproblemer ved oppstart kan
varmeveksleren tvinges til 100 % i forbindelse med
oppstart.
For å hindre for eksempel viftealarm ved oppstart kan
alarmfunksjonen blokkeres i en viss tid.

Varmeveksler 100 % ved
start
60 sek
Alarmforsinkelse ved start
60 sek

8.20.6 Splittinnstillinger
Splittinnstillingene fordeler varmeregulatorens utsignaler
(Pidut) mellom de analoge temperaturreguleringssignalene
for varme, varmeveksler og kjøling.
For å skape en nøytral sone skal det være en viss avstand
mellom sekvensene.
Det innstilte P-båndet for tilluftsregulatoren gjelder for hele
varmeregulatorsignalet. Dette betyr at P-båndet for enkelte
utsekvenser er proporsjonalt med den tildelte
splittprosenten.
Eksempel
P-båndet for tilluftsregulatoren er innstilt på 25 K.
Splitten er innstilt slik at kjøling får området 0…20 % = 20
%, varmevekslerne får området 30…50 % = 20 %, og
varme får 50…100 % = 50 %.
De individuelle P-båndene blir da:
Kjøling: 20 % av 25 °C = 5 °C
Varmeveksler: 20 % av 25 °C = 5 °C
Varme: 50 % av 25 °C = 12,5 °C
De gjenstående 2,5 °C er nøytralsonen mellom kjøletrinn
og varmevekslertrinn.
Splittinstillinger
Varmeveksler
0 % ved Pidut = 50 %
100 % ved Pidut = 30 %

Begge funksjonene krever utegiver.

Utetemperatur for
varmestart: 3,0°C
Blokkering av
1/1-hast: -10°C

8.20.4 Kryssforrigling av vifter
Kryssforrigling betyr at hvis en av viftene stanser, stoppes
den andre viften automatisk.

Splittinstillinger
Varme
0 % ved Pidut = 50 %
100 % ved Pidut = 100 %

Splittinstillinger
Kjøling
0 % ved Pidut = 20 %
100 % ved Pidut = 0 %

Kryssforrigling av
vifter
Nei
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Utsignal
100 %

8.20.10 Splitting av valgfri
temperatursekvens
Valgfritt utsignal Y1, Y2 eller Y3 kan splittes, deles, på to
utganger for eksempel for å regulere to varmeventiler i
sekvens. Splitten deler alltid innsignalet 50/50, noe som
betyr at hver del får halvparten av det P-båndet som er
tildelt den splittede sekvensen. Ved økende utstyring
kjøres alltid den vanlige utgangen først og så
splittutgangen.

0%
Kjøling

Regulatorsignal
100 %

Varmeveksler

Varme

Splitt valgfri
temperatursekvens
Y1 Y2 Y3
Ingen splitt

50 %
30 %
20 %
0%
Varmebehov

8.20.11 Mengderegulering
8.20.7 Forlenget drift
Digitale innganger kan brukes for å tvangskjøre aggregatet.
2-hastighetsvifter og trykk-/mengderegulerte vifter har
innganger for normal drift og redusert drift.
Aggregatet vil gå i den innstilte tiden. Hvis tiden er innstilt
på 0, går aggregatet bare når inngangen er aktivert.

Forlenget drift
60 min
Tid i forlenget drift
0 min

8.20.8 Utetemperaturen benyttes for å skifte
reguleringstype
Hvis enheten er konfigurert for utetemperaturstyrt veksling
mellom tilluftsregulering og romregulering eller
tilluftsregulering og avtrekksregulering (reguleringstype 5
og 6), bruker man denne menyen for å stille inn
vekslingstemperaturen.

Utetemp. for å skifte
reguleringstype
13,0°C

Faktorer for
mengdeberegning
K-konstant: 0,28
X-konstant: 0,50
For nærmere beskrivelse, se 4.3.1 Trykkregulering

8.20.12 Blokkering av DX-kjøling
Ved utetemperatur under en innstillbar verdi vil DX-kjøling
ikke starte. Funksjonen har en hysterese på 1K, d.v.s. er
DX-kjøling blokkert må utetemperaturen stige til 1K over
innstilt verdi for at kjøling skal aktiveres igjen.
Blokkering av
DX-kjøling ved utetemp
under: 13.0 °C

8.20.13 Umiddelbar stopp ved utløst
branntermostat
Med denne funksjonen aktivert stoppes aggregatet
umiddelbart ved utløst branntermostat uansett innstilt
etterkjølingstid.
Umiddelbar stopp
ved alarm branntermostat: Ja

8.20.9 Senking av min.begrensning
Hvis DX-kjøling benyttes ved romregulering eller
avtrekksregulering, kan tilluftens minimumsbegrensningstemperatur senkes for å tillate jevnere (mer kontinuerlig)
drift av kjølemaskinene. Den innstilte senkingen er bare
aktiv når DX-kjølingen er aktivert.
Senking av minbørverdi for
tilluftsregulering
ved Dx-kjøling
5,0°C
Dette parameteret benyttes også for å stille senkningen av
minbegrenser ved drift av DX-kjøling med VVX-regulering.
Se 4.1.4.
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8.21 System
8.21.1 Bytte språk
Bruk denne menyen for å bytte språk i displayet.
Choose language
Velg språk
Norsk

MERK: Denne menyen kan også nås direkte ved å holde
OK-knappen nede samtidig som det settes spenning på
enheten.

8.21.2 Velg startvindu, den teksten som
normalt vises i displayet

8.21.3 Stille klokken automatisk til
sommertid

Det er 5 forskjellige tekster å velge mellom.

Ved automatisk innstilling av klokken til sommertid vil den
interne klokken skifte mellom sommer- og vintertid i
samsvar med europeisk standard.

Type 1
Første tekstrad kan endres ved hjelp av Corrigo E Tool.
Rad 2 viser dato og tid.
Rad 3 viser aktuell driftsstatus.
Rad 4 viser aktuell børverdi og aktuell temperatur.
Vent.enhet 18 PX
2004-08-15 11:28
System: Normal drift
Børv.: 22,0 °C
Erv.: 21,8 °C

Type 2
Rad 1 viser dato og tid.
Rad 2 viser aktuell driftsstatus.
Rad 3 viser aktuell skal-verdi og aktuell temperatur.
Rad 4 viser aktuell utstyring.
2004-08-15 11:28
System: Normal drift
Børv.: 22,0 °C
Erv. : 21,8 °C
Y1: 0 % Y2: 93 % Y3:0 %

Type 3
Rad 1 viser dato og tid.
Rad 2 viser aktuell driftsstatus.
Rad 3 viser aktuell skal-verdi og aktuell temperatur.
Rad 4 viser aktuelt viftetrykk
2004-03-15 11:28
System: Normal drift
Børv.: 22,0 °C
Erv.: 21,8 °C
TV: 1100 Pa AV: 1050 Pa

Type 4
Første tekstrad kan endres ved hjelp av Corrigo E Tool.
Rad 2 viser dato og tid.
Rad 3 viser aktuell driftsstatus.
Vent.enhet 18 PX
2004-08-15 11:28
System: Normal drift

Type 5
Første tekstrad kan endres ved hjelp av Corrigo E Tool.
Rad 2 viser dato og tid.
Vent.enhet 18 PX
2004-08-15 11:28

Stille klokken
automatisk til
sommertid
Ja

8.21.4 Adresse
I Corrigo E brukes nedenstående adresser ved oppkobling
mot Corrigo E Tool og hvis flere Corrigo-systemer skal
koples i nettverk. E Tool bruker adressene under som
standard så hvis adressene endres, må ny adresse legges
inn i E Tool. Hvis flere enheter er koblet sammen til et
nettverk, må alle enhetene ha samme ELA-adresse, men
hver enhet skal ha en unik PLA-adresse.
Adresse
PLA: 254
ELA: 254

8.21.5 Display anywhere (fjernavlesning)
Hvis flere Corrigo-systemer er koblet sammen til et
nettverk, kan man fra én enhet fjernstyre en annen enhet.
Dette skjer ved å bruke en enhet med display og skrive inn
adressen til den andre enheten i nettverket. Funksjonen
avbrytes ved samtidig å trykke inn knappene OPP, OK og
NED.
Adresse for fjernkommunikasjon
(PLA:ELA) : 00:00

8.21.6 Kommunikasjonskode Modbus
Hvis Corrigo E skal koples til nettverk for Modbuskommunikasjon, må man kjøpe en spesiell kode fra Regin,
som så legges inn. Dette låser opp enheten slik at
adressene kan endres.
Koden er individuell for hvert Corrigo E-system og er
avhengig av serienummer.
Kommunikasjonskode
for Modbus
0
Modbus: Ikke aktiv

Modbusadresse: 1
Hastighet: 9600 bps
To stoppbiter: Ja
Paritet: Ingen
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8.21.7 Telemodem
Ved hjelp av telemodem kan Corrigo kobles til overordnet
Exo-system. Som modem anbefaler vi Westermo TD-32-B.
Som standard er passordet ”exo”.
Telemodem: Ikke aktivt
Tlf.nr.:
Passord:
exo

8.21.8 Alarmsending via SMS
Via tilkoblet GSM-modem kan Corrigo sende
alarmmeldinger til opptil 3 forskjellige mottakere.
For å få tilgang til funksjonen må man kjøpe en
opplåsningskode fra Regin.
Ved alarm sender Corrigo en alarmmelding til det første
nummeret på listen. Meldingen inneholdler alarmtekst,
enhetsnavn (samme tekst som står på første rad i grunndisplayet) og opplysninger om tid. Hvis ikke mottakeren
bekrefter innen 5 minutter ved å sende en SMS tilbake, vil
Corrigo sende meldingen til neste nummer på listen.
Kode for å aktivere
SMS-funksjonen:
0

SMS: Ikke aktiv
Nr. 1:
Nr. 2:
Nr. 3:
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9. Innstillinger
I denne menygruppen gjøres alle driftsinnstilninger for
samtlige reguleringsfunksjoner. Det avhenger av
konfigureringen hvilke menyer som er tilgjengelige.
Innstillinger
Regulering temp. 
Regulering trykk 
Regulering mengde 
Regulering fukt 
Alarminnstillinger

Avising varmeveksler
Avising
P-band: 100,0 °C
I-tid: 150 sek

Avising varmeveksler
Avising
P-band: 20 °C
I-tid: 120 seK

9.1 Regulering temp.
Tilluftsregulator
Tilluftsregulator
P-bånd: 33,0 °C
I-tid: 100,0 sek

Det innstilte P-båndet for tilluftsregulatoren gjelder for hele
varmeregulatorsignalet. Dette betyr at P-båndet for enkelte
utsekvenser er proporsjonalt med den tildelte
splittprosenten.
Eksempel
P-båndet for tilluftsregulatoren er stilt på 25 K.
Splitten er stilt slik for at kjøling får området 0…20 % = 20
%, varmevekslere får området 30…50 % = 20 %, og varme
får 50…100 % = 50 %.
De enkelte P-båndene blir da:
Kjøling: 20 % av 25 °C = 5 °C
Varmevekslere: 20 % av 25 °C = 5 °C
Varme: 50 % av 25 °C = 12,5 °C
De gjenstående 2,5 °C er den nøytrale sonen mellom
kjøletrinn og varmevekslertrinn.
Splittverdiene stilles inn i konfigureringsundermenyen
Andre innstillinger. Se del 8.19.5.
Romregulator
Romregulator
P-bånd: 50,0 °C
I-tid: 600,0 sek

9.2 Regulering trykk
Trykkregulering TV
Trykkregulering TV
P-band: 300 Pa
I-tid: 20 sek

Trykkregulering AV
Trykkregulering AV
P-band: 300 Pa
I-tid: 20 sek

9.3 Regulering mengde
Regulering mengde TV
Regulering mengde TV
P-bånd: 6,0 m3/t
I-tid: 60 sek

Regulering mengde AV
Avtrekksluftsregulator
Avtrekksregulator
P-bånd: 50,0 °C
I-tid: 600,0 sek

Regulering mengde AV
P-bånd: 6,0 m3/t
I-tid: 60 sek

9.4 Fuktregulering
Nattregulering (stillstandsregulering)
Nattregulering
P-bånd: 100,0 °C
I-tid: 150 sek

Fuktregulering
P-bånd: 20,0 % RH
I-tid: 120,0 sek
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9.5 Alarminnstillinger
Alarminnstillinger
Alarmgrenser 
Alarmforsinkelse 

Alarmforsinkelse romtemperatur
Alarmforsinkelse rom
Høy temp.: 30,0 min
Lav temp.: 30,0 min

Alarmforsinkelse frostvakt

9.5.1 Alarmgrenser
Alarmgrense tilluftstemperatur
Alarmgrenser tilluft
Reg.feil: 10,0 °C
Høy temp: 30,0 °C
Lav temp: 10,0 °C

Alarmfors. frostvakt
0 sek

Alarmforsinkelse for virkningsgrad på varmeveksler
Lav virkningsgrad
30 min

Alarmgrenser avtrekkstemperatur
Alarmgrenser fraluft
Høy temp: 30,0 °C
Lav temp: 10,0 °C

Alarmforsinkelse vifter
Alarmfors. driftsfeil
TF: 120 sek
FF: 120 sek

Alarmgrenser romtemperatur
Alarmgrenser rum
Høy temp.: 30,0 °C
Lav temp.: 10,0 °C

Alarmgrense frostvakt
Alarmgrense
Frostvakt
7,0 °C

Alarmgrense for virkningsgrad på varmeveksler

Alarmforsinkelse pumper
Alarmfors. driftsfeil
P1-Varme: 5 sek
P1-Kjøling: 5 sek
P1-Varmeve.: 5 sek

Alarmforsinkelse annet 1
Alarmforsinkelse
Filtervakt: 180 sek
Strømningsvakt: 5 sek
Frostvakt: 0 sek
Frostvakt gjelder den analoge inngangen Frostvaktgiver.

Lav virkningsgrad
50,0 %

9.5.2 Alarmforsinkelser
Alarmforsinkelse tilluftstemperatur
Alarmforsinkelse tilluft
Reg.feil: 30 min
Høy temp.: 5 sek
Lav temp.: 5 sek

Alarmforsinkelse avtrekkstemperatur
Alarmforsinkelse avtrekksluft
Høy temp.: 30,0 min
Lav temp.: 30,0 min
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Alarmforsinkelse annet 2
Alarmforsinkelse
Frostvakt DI: 0 sek
Brannalarm: 0 sek
Ekst. alarm: 0 sek
Frostvakt gjelder det digitale inngangssignalet
Frostvakttermostat.
Alarmforsinkelse annet 3
Alarmforsinkelse
Overheting: 0 sek
Giverfeil: 5 sek
Rot.vakt varmev.: 20 sek

10. Tidsinstillinger
Generelt
Corrigo har klokkefunksjon basert på et årsur. Dette betyr
at det er mulig å programmere et ukeprogram med
helgedager/helgeperioder for et helt år fremover. Klokken
har automatisk innstilling til sommertid/vintertid.
Man får individuelle skjemaer for hver ukedag pluss et
separat helgedagsskjema.
Det er mulig å konfigurere opptil 24 helgeperioder. En
helgeperiode kan vare fra 1 til 365 dager. Et helgeskjema
har prioritet over det vanlige ukeskjemaet.
Hver dag har to stillbare driftsperioder. For 2hastighetsvifter og frekvensstyrte vifter finnes det to
skjemaer per dag, full og redusert hastighet, hver med to
driftsperioder.
Opptil fem separate digitale tidskanaler kan konfigureres.
Alle har et separat ukeprogram med to aktiveringsperioder
per døgn. Disse kan brukes til styring av portlås, generell
belysning osv.
Tid/dato

Tidskanal full hast. 
Tidskanal halv hast. 
Ekstratidsgr. 1

Ekstratidsgr. 2

Ekstratidsgr. 3

Ekstratidsgr. 4

Ekstratidsgr. 5

Ferie-/helgedager 

10.1 Tid/dato
Denne menyen viser og tillater endring av tid og dato.
Tiden vises i 24-timersformat.
Dato vises i formatet ÅÅ:MM:DD
Faktisk tid: 18:21
Dato: 04:08:04
Ukedag: Onsdag

10.2 Tidskanal høy hastighet
Det er 8 separate innstillingsmenyer, en for hver ukudag og
en ekstra for helgedager.
Helgedagsskjemaet har prioritet over andre skjemaer.
For kontinuerlig 24-timersdrift stilles en period fra 00:00 til
24:00.
For å deaktivere en periode brukes 00:00 til 00:00.
Hvis begge driftsperiodene for en dag er stilt fra 00:00 til
00:00, vil aggregatet ikke gå på høy hastighet den dagen.

Høy hastighet
Mandag
Per. 1: 07:00 – 16:00
Per. 2: 00:00 - 00:00

Hvis det ønskes drift over et døgnskifte, f. eks. Ma 22:00 Ti 09:00, må ønsket driftstid for begge døgnene legges inn.
Høy hastighet
Mandag
Per. 1: 07:00 – 16:00
Per. 2: 22:00 - 24:00

Høy hastighet
Tirsdag
Per. 1: 00:00 – 09:00
Per. 2: 00:00 - 00:00

10.3 Tidskanal lav hastighet
Disse innstillingene brukes ikke ved drift med 1hastighetsvifter.
Hvis perioder for høy hastighet og perioder for lav hastighet
overlapper hverandre, har høy hastighet prioritet.
Oppbygging og funksjon er identisk med Tidskanal høy
hastighet.

_ hastighet
Søndag
Per. 1: 10:00 - 16:00
Per. 2: 00:00 - 00:00

10.4 Ekstra tidskanaler 1…5
Det er mulig å programmere opptil fem separate digitale
tidskanaler. Alle har separat ukeprogram med to
aktiveringsperioder per døgn.
Hver kanal har 8 separate innstillingsmenyer, en for hver
ukedag og en ekstra for helgedager.
Helgedagsskjemaet har proritet over andre skjemaer.

Ekstratidskanal 2
Onsdag
Per. 1: 05:30 – 08:00
Per. 2: 17:00 – 23:00

10.5 Helgedager
Man kan programmere inn opptil 24 separate
helgeperioder for et helt år.
En helgeperiode kan bestå av et valgfritt antall dager, fra 1
til 365, i rekkefølge.
Datoen skrives i formatet: MM:DD.
Når den aktuelle datoen faller innenfor en helgdagsperiode,
brukes driftsperioder for ukedagen "Helgedag".

Helgedager (mm.dd)
1: 01:01 – 02:01
2: 09:04 – 12:04
3: 01:05 – 01:05
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11. Børverdi/Erverdi
Her vises alle er- og børverdier. Hvis man har høy nok
sikkerhet, kan skal-verdien endres.

Børverdi. Reguleringstype 3 og 5: Romregulering i
kaskade.
Romtemp. 1
Erv.: 22,0 °C
Børv.: 21,5 °C

Bare menyer for aktiverte funksjoner vises.
Børverdi. Reguleringstype 1: Tilluftsregulering.
Utetemp.: 18,4 °C
Tilluftstemp.
Erv.: 19,8 °C Børv. 
Børv.: 20,0 °C

Hvis to romgivere er konfigurert, vises også følgende
meny:
Romtemp. 2
Erv.: 21,8°C

Undermeny: Børverdiinnstilling
Tilluftstemp.
Børv.: 20,0 °C

Børverdi. Reguleringstype 4 og 6: Avtrekksregulering i
kaskade

Avtrekkstemp.
Erv.: 21,0 °C
Børv.: 21,1 °C

Børverdi. Reguleringstype 2, 5 og 6: Utekompensert
tilluftsregulering.
Utetemp.: 18,4 °C
Tilluftstemp.
Erv.: 19,8 °C Børv. 
Børv.: 20,0 °C

Undermeny: Børverdikurve
Bruk de 8 knekkpunktene til å lage en kurve for forholdet
Utetemperatur/tilluftstemperatur.

Utekomp. børv.
-20,0 °C = 25,0 °C
-15,0 °C = 24,0 °C
-10,0 °C = 23,0 °C

Utekomp. børv.
-5,0 °C = 23,0 °C
0,0 °C = 22,0 °C
5,0 °C = 20,0 °C

Nattdrift varme
Nattdrift varme
Romtemp for
Start: 15,0 °C
Stopp: 21,0 °C
Nattdrift kjøling
Nattdrift kjøling
Romtemp. for
Start: 30,0 °C
Stopp: 28,0 °C
CO2/VCO
CO2
Erv.: 920 ppm
Børv.: 850 ppm

Trykkregulering TV

Utekomp. børv.
10,0 °C = 19,0 °C
20,0 °C = 18,0 °C

For beregning av mellomliggende verdier brukes rettlinjede
segmenter mellom nærliggende knekkpunkter.
Børverdien over høyeste knekkpunkt og under laveste
knekkpunkt beregnes ved å forlenge det siste
linjesegmentet i hver ende av kurven.
Eksempel: Mellom utetemperaturene -15 °C og -20 °C i
ovennevnte kurve øker børverdien med 1 °C for hver 5 °C
senking av utetemperaturen. Dette betyr at ved -23 °C blir
børverdien 25 °C + 0,6 x 1,0 °C = 25,6 °C.
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Ved trykk- eller mengderegulerte vifter kan det legges til en
utekompensering av børverdien.
Som standard er kompenseringen satt til 0 Pa, dvs. at
ingen kompensering legges til. Kompenseringen er lineær
mellom innstillingspunktene. Kompenseringen kan være
positiv eller negativ.
Samme kompensering gjelder normalt for begge viftene.
Ved hjelp av E Tool kan man velge kompensering bare for
tilluftsviften.
Samme kompensering gjelder for både Normal og
Redusert. Dette betyr at funksjonen bør brukes med
omtanke slik at det for eksempel ikke legges til så stor
kompensering at trykket blir for lavt eller negativt ved drift
med redusert mengde.
Trykkregulering TV
Erv.: 480 Pa
Børv.: 490 Pa 

Undermenyen Børverdi
Trykkregulering TV
Børv. 1/1: 490 Pa
Børv. 1/2: 300 Pa

Undermenyen Utekompensering

Mengderegulering AV
Mengdereg. AV
Erv.: 4,8 m3/t
Børv.: 5,0 m3/t 

Undermenyen Børverdi

Utekomp. børv. trykkeg.
-20 °C = -50 Pa
10 °C = 0 Pa
Akt. komp: -5 Pa

Mengdereg. AV
Børv. 1/1: 5,0 m3/t
Børv. 1/2: 4,5 m3/t
Undermenyen Utekompensering
Utekomp. børv. mengdereg.
-20 °C = 0,0 m3/t
10 °C = 0,0 m3/t
Akt. komp: 0,0 m3/t

Trykkregulering AV
Trykkregulering AV
Erv.: 480 Pa
Børv.: 490 Pa 

Undermenyen Børverdi
Trykkregulering AV
Børv. 1/1: 490 Pa
Børv. 1/2: 300 Pa

Undermenyen Utekompensering
Utekomp. børv. trykkreg.
-20 °C = -50 Pa
10 °C = 0 Pa
Akt. komp.: -5 Pa

Frostvaktregulering
Frostvakt
Erv.: 42,3 °C
Børv. v/stopp: 25,0 °C
P-bånd drift: 5,0 °C
Avising varmeveksler
Avising varmeveksler
Erv.: 11,2 °C
Børv.: -3,0 °C
Hysterese: 1,0 °C
Fuktgiver rom

Mengderegulering TV
Mengdereg. TV
Erv.: 4,8 m3/t
Børv.: 5,0 m3/t 

Undermenyen Børverdi
Mengdereg. TV
Børv. 1/1: 5,0 m3/t
Børv. 1/2: 4,5 m3/t

Undermenyen Utekompensering

Fuktinnhold rom
Erv.: 51,9 % RH
Børv.: 50,0 % RH

Fuktgiver kanal
Fuktinnhold kanal
Erv.: 72,2 % RH
Maks.begr.: 80,0 % RH
Hyst.: 20,0 % RH
Virkningsgrad varmeveksler
Virkningsgrad varmev.
Erv.: 93 %

Utekomp. børv. mengdereg.
-20 °C = 0,0 m3/t
10 °C = 0,0 m3/t
Akt. komp: 0,0 m3/t
Driftstid TV og AV
Viser den samlede driftstiden for viftene.
Driftstid
TV: 1382,5 t
AV: 1394,8 t
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12. Manuell/auto

Y1 Varme

Generelt
Varme
Auto
Manuell: 0,0

I denne meny kan driftsmodus for Corrigo E styres
manuelt, akkurat som alle konfigurerte utganger og mange
reguleringsfunksjoner.
Dette er en svært nyttig funksjon ved igangkjøring og
feilsøking.
Signalet for tilluftsregulering kan varieres manuelt mellom 0
og 100 %. Utgangssignalene for temperaturregulering
følger med hvis de er i Autoposisjon.
Det er også mulig med manuell styring av valgfritt
utgangssignal på individuell basis.

Y2 Varmeveksler
Varmeveksler
Auto
Manuell: 0,0

Samtlige konfigurerte digitale utsignaler kan stilles på Auto,
Av eller På.
Hvis en utgang styres manuelt, betyr det at den normale
reguleringen ikke er til stede. Derfor genereres det alarm
så snart en utgang stilles på en annen posisjon enn Auto.
Siden menyene som vises avhenger av konfigureringen,
blir bare de vanligste gjengitt her.
I tillegg til Auto kan digitale signaler vanligvis settes til Av
eller På, eller lignende ord som indikerer de to mulige
tilstandene for et digitalt signal.
Manuell/auto
Driftsmodus for Corrigo E
kan settes til Auto, På eller Av.
Driftsmodus
Auto

Tilluftsregulator
Kan settes til Auto, På eller Av.
I manuell På-stilling kan utsignalet stilles fra 0 til 100 %.
Hvis utsignalene Y1, Y2 og Y3 befinner seg i Auto, vil de
følge signalet i samsvar med de innstilte splittverdiene.
Tilluftsregulator
På
Manuelt uts.: 42,0 %

Startsignal TV og AV
Kan stilles på Manuell høy hastighet, Manuell lav hastighet
og Av.
Manuell lav hastighet brukes ikke for 1-hastighetsvifter.
TV
Auto
AV
Auto

For trykkregulerte vifter finnes følgende meny:
Kan stilles på Auto, Manuell høy hastighet, Manuell lav
hastighet, Manuell og Av.
I stillingen Manuell kan utsignalet stilles mellom 0 og 0 V.
TV: Auto
Manuell: 0,0
AV: Auto
Manuell: 0,0
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Y3 Kjøling
Kjøling
Auto
Manuell: 0,0

13. Inn-/utganger
I denne menyen vises aktuell status for alle konfigurerte
inn- og utganger.
Hvis det er lagt inn korreksjonsfaktorer på innkommende
verdier, vises den korrigerte verdien her.
Man kan ikke gjøre endringer i denne menyen.
Analoge innganger
Digitale innganger
Universalinnganger
Analoge utganger
Digitale utganger
Analoge innganger og digitale utganger vises her som
eksempel.
Analoge innganger
AI1: 18,5 Utetemp.
AI2: 20,3 Tilluftstemp.
AI3: 28,2 Frostvakttemp.
AI4: 19,9 Rom 1 temp.

Digitale utganger
DO1: Av TV 1/1 hast.
DO2: På AV 1/1 hast.
DO3: Av TV 1/2 hast.
DO4: På AV 1/2 hast.

14. Andre funksjoner
14.1 Alarmhåndtering
Når en alarm utløses, vil alarmdioden foran på Corrigo med
display eller alarmdioden på tilkoblet displayenhet begynne
å blinke. Dioden fortsetter å blinke så lenge det finnes en
alarm som ikke er kvittert.
Alarmer registreres i alarmlisten. Listen viser alarmtype, tid
og dato for alarmen og alarmprioriteten (A-, B- eller Calarm).
Trykk på alarmknappen (rødt punkt) på fronten av
Corrigo/E-DSP for å åpne alarmlisten.
Giverfeil
24. aug. 10:43 Klasse: B
Tilbakestilt
�
Hvis det er flere alarmer på listen, vises dette med
oppover- eller nedoverpekende piler på høyre side i
displayet.
Bruk tastene OPP og NED for å bla gjennom alarmlisten.
Alarmstatus vises til venstre på nederste rad.
For aktive, ikke-kvitterte alarmer er alarmstatusen null.
For tilbakestilte ikke-kvitterte alarmer vises Tilbakestilt.
For kvitterte eller blokkerte og fremdeles aktive alarmer
vises Kvittert eller Blokkert.
En alarm kvitteres ved å trykke på OK.
Man får da valget mellom å kvittere eller blokkere alarmen.
En kvittert alarm forblir på alarmlisten bare så lenge som
årsaken til alarmen står igjen.
En blokkert alarm står igjen til alarmårsaken er forsvunnet
og blokkeringen fjernet. Nye alarmer av samme type blir
ikke aktivert så lenge blokkeringen fortsatt finnes.
Siden blokkering av noen alarmfunksjoner kan skape
farlige situasjoner, kreves det høy sikkerhet for å blokkere
en alarm.
Alarmer i klasse A og B aktiverer alarmutganger hvis slike
utganger er konfigurert.
Klasse C-alarmer er bare interne og aktiverer ikke
alarmutganger.
Klasse C-alarmer fjernes fra alarmlisten når alarmårsaken
forsvinner selv om alarmen ikke er kvittert.

14.2 Menyvindu for valgfri informasjon
Ved to trykk på piltasten HØYRE fra startmenyen (se punkt
7.14.2) vises et displayvindu der man kan skrive inn helt
valgfri tekst.
Teksten kan brukes for å angi informasjon om firmaet som
kjører i gang anlegget, navn, telefonnummer til
serviceansvarlig osv.
Det er enklest å skrive inn teksten med E Tool, men dette
kan også gjøres ved hjelp av tastaturet.
4 linjer med 20 tegn hver.

14.3 Revisjonsnummer
Ved to trykk på piltasten HØYRE fra startmenyen (se punkt
8.20.2), vises et displayvindu som inneholder opplysninger
om programmets versjonsnummer og ID-nummer. IDnummeret oppgis ved bestilling av opplåsingskode for
Modbus.
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