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Az útmutatóról 

Ez a felhasználói kézikönyv a szellőzésszabályozáshoz használt Corrigo sorozat valamennyi 
modelljére érvényes. 

A dokumentum csak azokra a funkciókra vonatkozik, amelyek felhasználói vagy 
alacsonyabb hozzáférési jogosultsággal rendelkező felhasználók számára érhetők el. 

E kiadás, 2014, január 

Szoftverrevízió: 3.3 

További információ 
A Corrigo-ról további információ található itt: 

• Manual Corrigo Ventilation – Teljes kézikönyv a szellőzésszabályozással ellátott 
Corrigo konfigurálásához és karbantartásához svéd, angol, német és francia 
nyelven. 

• Manual E tool© – Kézikönyv a szabályzók konfigurálásához az E tool© 
számítógépes szoftverrel svéd, angol, német és francia nyelven. 

• Lon-interface variable list – Változólista a Corrigo sorozathoz svéd és angol 
nyelven. 

• Corrigo ventilation variables for EXOline, Modbus and BACnet – Változólista az 
EXOline, BACnet és Modbus kommunikációhoz angol nyelven. 

• Corrigo ventilation Communication Guide – A leggyakoribb Modbus és BACnet 
változók. 

• Szerkeszthető PDF fájlok a Corrigo-hoz 

• CE – Megfelelőségi nyilatkozat, Corrigo 

 

Az információ letölthető a Regin honlapjáról: www.regincontrols.com. 

 

   

http://www.regincontrols.com/
http://www.regincontrols.com/
http://www.regincontrols.com/
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 A Corrigo-ról 

A Corrigo előreprogramozott, konfigurálható vezérlők sorozata különféle alkalmazásokhoz. 

A Corrigo sorozat három modellméretben szerezhető be: 8, 15 vagy 28 be-/kimenet.  

A vezérlők beszerezhetőek az első panelen lévő kijelzővel és billentyűkkel vagy azok nélkül. 
A kijelző és billentyűk nélküli egységekhez beszerezhető egy E3-DSP jelű, kijelzővel és 
billentyűkkel ellátott, kábellel csatlakoztatható külön terminál. 

Minden normál funkció kezelhető a kijelzővel és a billentyűzettel, valamint az E tool© 
segítségével, mely a vezérlőhöz E-CABLE típusú kommunikációs kábellel vagy keresztezett 
hálózati kábellel csatlakoztatott számítógépen futó szoftver 

 

Szellőzésszabályozás, a funkciók áttekintése 
A vezérlőbe a szellőztető egység vezérléséhez szükséges programok vannak feltöltve. A 
hőmérséklet-szabályzó alapja egy, a fűtést szabályozó PI-kontroller a befújt levegőhöz, 
előreprogramozott vezérlési módokkal. A vezérlőhöz több különféle vezérlési funkció, 
valamint analóg és digitális bemeneti és kimeneti funkciók kapcsolhatók. Bizonyos funkciók 
szükségesek, mások választhatóak. Ez a rugalmasság azt jelenti, hogy a kijelzőn látható 
adatok minden egységnél eltérőek lehetnek attól függően, hogy mely funkciókat választották 
ki. 

Funkcióválasztás nem üzemeltetői, hanem rendszergazdai szinten történik a különleges 
ismeretekkel rendelkező szakszemélyzet részéről. Ugyanez érvényes az egyéb 
konfigurációkra is. 
A légkezelő egység programja a következő funkciókat tartalmazza: 

Különféle hőmérséklet-szabályozási módok: 

• Befújt levegő hőmérséklet-szabályozása, külső hőmérséklet-kompenzációval vagy 
anélkül 

• Beltéri hőmérséklet szabályozása (kaszkádvezérlő) 

• Távozó levegő szabályozása (kaszkádvezérlő) 

• Évszakok szerinti váltás a befújt levegő hőmérséklet-szabályozása és a 
beltéri/távozó levegő hőmérséklet-szabályozása között 

• Kültéri hőmérséklettel kompenzált beltéri/távozó levegő szabályozása. 

• Elkülönített hőmérséklet-szabályozó áramkör az utófűtőkhöz stb. 
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• Elkülönített Y4 és Y5 vezérlőfolyamatok (az Y1, Y2 és Y3 mellett), a vezérlő 
kimenetéhez történő szabad integrációhoz. 

Vezérlés a következőkhöz: 

• Hővisszanyerő (folyadékos cirkulációs, lemezes vagy rotációs) vagy 
keverőcsappantyúk. 

• Fűtő hőcserélő: Vizes, fagyás elleni védelemmel vagy elektromos, magas 
hőmérsékletre reagáló határkapcsolóval, illetve ezek nélkül. 

• Hűtés: Vizes vagy DX, hűtés legfeljebb 3 lépésben. 

• Keringető szivattyúk a fűtéshez, a hőcserélőhöz és a hűtéshez. 

Ventilátorvezérlés 

• 1 vagy 2 fokozatú befúvó és elszívó ventilátorok. 

• Frekvenciavezérléses befúvó vagy elszívó ventilátorok nyomás- vagy 
áramlásszabályozással, kézi vezérléssel vagy külső vezérlés a VAV-rendszerből.  

• Nyomásvezérelt befúvó ventilátor kapcsolt elszívó ventilátorral (kimenet- vagy 
áramlásfüggő) vagy fordított működés (nyomásvezérelt elszívó ventilátor kapcsolt 
befúvó ventilátorral, kimenet-vagy áramlásfüggő). 

Páratartalom-szabályozás 
Csak párásító vagy párátlanító, illetve párásító és párátlanító funkcióban használható. 

Időzítő  

Az egység beindítása és leállítása. Legfeljebb 5 időzítő kimenet a külső funkciókhoz, pl. 
világítás, ajtózárak stb. 

Igény szerinti vezérlésű szellőztetés 

Azokban az épületekben, ahol folyamatosan változik a bent tartózkodók száma, a ventilátor 
fordulatszáma vagy a keverőzsaluk a CO2-érzékelővel mért levegőminőség alapján 
vezérelhetők. 

Temperálás 

Amikor a beltéri vagy a távozó levegő hőmérséklet-szabályozását alkalmazzák, a temperáló 
fűtés és/vagy a temperáló hűtés használható.  

Szabadhűtés 
Ez a funkció nyáron aktiválható az épület éjszakai hűtésére a külső levegő igénybevételével, 
ezzel csökkenthető a hűtés iránti igény a nappali órákban. 

Szabadfűtés 

Ha a kültéri hőmérséklet magasabb, mint a beltéri hőmérséklet, és fűtési igény jelentkezik, a 
visszanyerési csappantyú nem nyílik ki visszanyeréshez, hanem teljesen külső levegő állásba 
áll. Ez alacsony éjszakai külső hőmérséklet esetén fordulhat elé, amikor a belteret jelentősen 
lehűtötték, és a kültéri levegő hőmérséklete gyorsabban növekszik, mint a beltéri. Ez a 
funkció ugyanakkor aktiválódik, mint a „Szabadhűtés.” 

Hőtartalom-szabályozás 

Méri és összeveti a külső levegő és a távozó levegő energiatartalmát (hőtartalom; 
hőmérséklet és a levegő páratartalma). Amikor ez a funkció aktív, a keverőcsappantyúk jele 
felülírja a recirkulációt, ha a hőtartalom kint nagyobb, mint odabent.  
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Előkezelés 
Csappantyú vagy szivattyú-vezérlés a külső levegő előmelegítéséhez vagy előhűtéséhez a 
földalatti beömlő csatornán keresztül. 

Hűtési energia visszavétele 

Ha az elszívott levegő hőmérséklete alacsonyabb, mint a külső levegőé, és hűtés szükséges, a 
hővisszanyerő vezérlését a távozó hideg levegő visszavezetése érdekében meg kell fordítani. 

Recirkuláció vezérlés 
Levegő recirkuláltatása befúvó és elszívó (opcionális) ventilátorral, valamint levegő-
recirkuláltató zsaluval, hőmérséklet-szabályozással vagy anélkül. Visszanyerő funkcióként 
használható, illetve éjszakai fűtés közben temperálásra. A recirkulálás-vezérlés analóg vagy 
digitális funkcióként is elérhető. 

Fokozatszabályozó vezérlés, fűtés/hűtés 
Az „Y1 fűtéskapcsoló” vagy az Y3 hűtéskapcsoló” analóg vezérlésének alternatívájaként 
felhasználhatók a fokozatszabályzók a fűtés vagy a hűtés szakaszos vezérlésére a digitális 
vezérlővel. 

Átállás 

2 csöves rendszerek esetén, ahol kombinált fűtés/hűtés hőszivattyúval együtt üzemel, az 
átállás egy olyan funkció, amellyel ugyanaz a cső hűtésre és fűtésre is használható attól 
függően, melyikre van éppen szükség. Az Y1 fűtés/Y3 hűtés kimenetet használja. 
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Kijelző, billentyűk és LED-ek 

Ez a fejezet a kijelzővel és billentyűkkel felszerelt Corrigo egységekre vonatkozik, valamint 
az E3-DSP kézi terminálra. Harmadik generációs vezérlők esetén lehetséges külső kijelzőt 
csatlakoztatni a kijelzővel és billentyűkkel ellátott egységekhez. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijelző 
A kijelzőn négy sorban soronként 20 karakter látható. 
A háttér meg van világítva. A háttérvilágítás általában 
ki van kapcsolva, de aktiválódik, amint egy gombot 
megnyomnak. A megvilágítás bizonyos idő után ismét 
kikapcsol. 

Billentyűk és LED-ek 
 

 

FELFELÉ NYÍL: 
A menüben egy sorral feljebb 
léphet. 
(A paraméterérték növelése) 

 
 

RIASZTÁS: 
Nyomja meg a riasztási lista 
megtekintéséhez. 

 

LEFELÉ NYÍL: 
A menüben egy sorral lejjebb 
léphet. 
(A paraméterérték csökkentése) 

 
 

TÖRLÉS: 
Egy paraméter módosításának 
visszaállítása/elvetése, kivéve, ha már 
megnyomta az OK gombot. 

 

JOBBRA NYÍL: 
Alacsonyabb menüszintre 
léphet. 
(A kurzor mozgatása jobbra a 
paraméterek között.) 

  
RIASZTÁS LED: 
Piros villogó fény nem nyugtázott 
riasztás esetén. Nem villogó fény 
nyugtázott, még nem törölt riasztás 
esetén. 

 

BALRA NYÍL: 
Magasabb menüszintre léphet. 
(A kurzor mozgatása balra a 
paraméterek között.) 

 

 

 
ÍRÁS LED: 
Egyes menükben beállítható értékek 
vannak. Ezt sárga villogó LED jelzi. 
Az érték az OK gomb megnyomásával 
módosítható. 

 

OK: 
Egy kiválasztott menü/beállítás 
megnyitása/aktiválása. 
(A paraméter értékének 
megerősítése) 

 

Regulator vent. sys 
2012-11-20 13:30 
System: Normal uzem 
Sp: 18.0 Act: 18.2°C 

E3-DSP 
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Menürendszer 

Navigálás a menürendszerben 
A bejelentkezési/hozzáférési szint megválasztása határozza meg, hogy mely menük jelennek 
meg. 

 

Az induló képernyő, amely általában megjelenik, a menürendszer alapszintjén található. Az 
induló képernyő megjelenése változhat, mert a konfiguráció során 5 különböző képernyő 
közül lehet választani. Az E tool© segítségével az első sorban található szöveg is 
megváltoztatható. 

Az „Sp” (Setpoint = Alapjel érték) és az „Av” (Actual value = Aktuális érték) a befújt 
levegő alapjelét és tényleges értékeit jelentik. Ugyanez érvényes, amikor kaszkádkapcsolt 
beltéri hőmérséklet- vagy távozó levegő hőmérséklet-vezérlőket alkalmaznak.  
Mért érték = az aktuálisan mért hőmérséklet. 
Az alapjel értéke = a kívánt és beállított hőmérséklet. 

A LEFELÉ NYÍL gomb megnyomásával végighaladhat a menüpontokon ezen a legalsó 
szinten.  
A FELFELÉ NYÍL gombbal a menüben ismét feljebb léphet.  
Az ön hozzáférési szintjétől függ, hogy mely menük jelennek meg a kijelzőn (a magasabb 
szinteken való bejelentkezésre vonatkozó információt lásd a hozzáférési jogokkal foglalkozó 
fejezetben). 

A hozzáférési alapszinten, amely általában akkor aktív, ha ön nem jelentkezett be, csak 
korlátozott számú menü és almenü látható. 

Üzemmód 

Itt tekintheti meg és állíthatja be, hogy az egység milyen üzemmódban legyen, továbbá 
megtekintheti a kiválasztott szabályozási funkciókat és riasztásokat. 

Hőmérséklet-, levegő- és páratartalom-szabályozás 

Itt jelennek meg a releváns értékek és az alapjel értékei. Az alapjel értéke csak akkor 
módosítható, ha ön felhasználói vagy magasabb jogosultsággal rendelkezik. 

Időbeállítások 

Itt látható az idő, a dátum és a beállított üzemidő. Az értékek csak akkor módosíthatók, ha ön 
felhasználói vagy magasabb jogosultsággal rendelkezik. 

Hozzáférési jogok 
Itt jelentkezhet be egy magasabb szintre, kijelentkezhet az alapszintre vagy módosíthatja a 
jelszót. 

  

Regulator vent. sys 
2012-11-20 13:30 
System: Normal uzem 
Sp: 18.0 Act: 18.2°C 



Menürendszer  Corrigo szellőzőrendszer felhasználói kézikönyv, E kiadás 

 

 

8 

Az alapszintű, normál hozzáférési joggal rendelkező 
felhasználó korlátozott menüválasztékot tekinthet meg. 
Az egység üzemmódja módosítható és a riasztások 
nyugtázhatók. 

Ha ön felhasználói jogosultsággal rendelkezik, több információhoz férhet hozzá és egyéb 
üzemi paramétereket is módosíthat, például az alapjel értékeit és az időfunkciókat. 

A menüben a következő szintre lépéshez használja a FELFELÉ NYÍL és a LEFELÉ NYÍL 
gombokat, hogy a kurzor a kijelzőn arra a menüre mutasson, amelyhez hozzá kíván férni, és 
nyomja meg a JOBBRA NYÍL gombot. Ha megfelelő felhasználói jogosultsággal 
rendelkezik, a kijelző arra a menüre vált, amit választott.  
Minden egyes szinten lehet több olyan új almenü, amelyekben a FELFELÉ NYÍL és a 
LEFELÉ NYÍL gombokkal lapozhat. 

Időnként további almenük kapcsolódnak a menühöz vagy menüoldalhoz. Ezt a kijelző jobb 
oldalán megjelenő nyíl mutatja. A kiválasztáshoz használja ismét a JOBBRA NYÍL gombot.  
Az előző menüszintre lépéshez nyomja meg a BALRA NYÍL gombot.  

Paraméterek módosítása 
Egyes menükben beállítható paramétereket talál. Ezt sárga LED jelzi villogó  
szimbólummal. 

A gyors villogás (kétszer másodpercenként) azt jelzi, hogy a paraméter az aktuális 
bejelentkezési szinten megváltoztatható.  
A lassabb villogás (egyszer másodpercenként) azt jelzi, hogy a paraméter módosításához 
magasabb hozzáférési jogosultság szükséges. 

Egy paraméter módosításához először nyomja meg az OK gombot. Ha a paraméter 
módosításához magasabb hozzáférési jogosultság szükséges, mint amivel ön rendelkezik, 
megjelenik a lejjebb látható bejelentkező menü. Egyébként az első megadható értéknél 
megjelenik a kurzor. Ha módosítani kívánja az értéket, azt a FELFELÉ NYÍL és a LEFELÉ 
NYÍL gombok megnyomásával teheti meg.  

Több számjegyből álló számok esetén a BALRA/JOBBRA NYÍL gombbal mozoghat a 
számjegyek között. 

Amikor megjelenik a kívánt érték, nyomja meg az OK gombot. 

Ha a kijelzőn további megadható paraméterek láthatók, a kurzor automatikusan a 
következőre lép. 

Ha módosítás nélkül át kíván ugrani egy értéket, nyomja meg a JOBB gombot.  

Egy módosítás elvetéséhez és az eredeti beállítás visszaállításához tartsa addig lenyomva a C 
gombot, amíg a kurzor eltűnik. 

Itt bemutatunk néhány menüt, amelyeken az üzemmód, a kiválasztott funkciók, a riasztások 
és a bemenetek és a kimenetek állapota látható. 

Üzemmód 

 
 

 

Üzemmód 
Hmérséklet 
Levegö szabályozás 
Páratart.szab. 
Ido beallitasok 
Konfiguracio 
Jogosultsag 

Üzemmód 
Választott funkciók 
Alarm events 
Ki/Bemenetek 
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Üzemmód egység 
Az egység üzemmódja bejelentkezés nélkül módosítható. 

 

Az üzemmód lehetséges beállításai Automata, Ki, Kézi alacsony ford. vagy Kézi magas 
ford. Általában az Auto üzemmódot kell használni. 
Az Ki segítségével leállítható az egység például karbantartáshoz. A Kézi alacsony ford. 
vagy Kézi magas ford. akkor is elindítja az egységet, ha az időzítő szerint „Ki” üzemmódot 
kell használni. 

Ha az Ki, Kézi alacsony ford. vagy Kézi magas ford. üzemmódot állítják be, az C-riasztást 
vált ki: Manuális üzemmód. A riasztás automatikusan törlődik, amikor ismét az Auto 
üzemmódot állítják be. 

 

A ventilátorok összesített üzemidejét mutatja. 

 

 

 

Kiválasztott funkciók 
Ezekben a menükben megtekintheti, hogy a legfontosabb 
funkciókat hogyan konfigurálták. Módosítások nem 
hajthatók végre. 

 

 

Fűtő, hővisszanyerő és hűtő mód.  
Ha a funkciók valamelyikét nem használják, az „Nem 
használt”-ként jelenik meg. 

 

 

Ez a funkció nyáron használható az épület éjszakai 
hűtésére a külső levegő igénybevételével, ezzel 
csökkenthető a hűtés iránti igény, és energia takarítható 
meg. 

 

 

A temperálást a beltéri hőmérséklet szabályozására 
használják a normál üzemidőn kívül. Ha a helyiségben 
fűtési vagy hűtési igény jelentkezik, az egység bekapcsol 
és a hőmérséklet szabályozása megtörténik. 

 

A tűzvédelmi funkció határozza meg a tűzcsappantyúk 
beállítását és az egység üzemmódját, amikor a 
tűzriasztás aktív. 

 

 

Üzemmod 
Auto 
 
 

Uzemora 
SAF:   14.6   h 
EAF:   14.4   h 
 

Control function 
Bef. lev.szab 
Ventilator 
1-fordulat 

Futes:  Vizes 
Hovisszanyero: 
Lemezes HVNY 
Hutes: Vizes 
 

Szabad hutes aktiv: 
Nem 
 
 
 

Temperalas 
Activ: Igen 
CO2/VOC aktiv 
Ha az idoprg szab be 

Tuzcsappantyu funkc 
Nem Akt. 
Mukodes riasztaskor 
Leallitva 
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A vizes fűtési rendszerekben általában mindig alkalmazzák a fagyvédelmet. A hűtési energia 
visszanyerési funkció beindítja a hővisszanyerő működését, hogy a távozó levegőből 
nyerjenek hűtési energiát, amikor a távozó levegő hőmérséklete alacsonyabb, mint a külső 
levegőé és hűtés szükséges. 

 

Külső alapjeladó, például TG-R4/PT1000 esetén az 
analóg bemenet konfigurálható. 

 

 

Riasztások 

A riasztási napló a 40 legutóbbi riasztást tartalmazza. A 
legutóbbi esemény szerepel elsőként a listában. A 
riasztási napló csak a riasztások megtekintésére 
használható. A riasztások kezelése egy másik menüben 
történik; lásd a riasztások kezeléséről szóló fejezetet. 

Bemenetek/Kimenetek 

Ezek a menük az összes konfigurált bemenet és kimenet 
aktuális értékét mutatják.  

Ezek a menük csak olvashatók. Itt nem hajthatók végre 
módosítások. 

Az univerzális bemenetek akár analóg, akár digitális bemenetként konfigurálhatók. 

Az analóg és a digitális bemenetek példaként itt láthatók. 

Analóg bemenetek/kimenetek 
 

Itt az analóg bemenetek és kimenetek aktuális értékei 
láthatók. 

 

 

 

Digitális bemenetek/kimenetek 
 

Ez a menü azt mutatja, hogy a digitális bemenetek és 
kimenetek Be vagy Ki módban vannak. 

 

 

Fagyvedelem 
Aktiv 
Hutesi energia vissz 
Nem aktiv 

Kulso alapjel 
Nem aktiv 
 
 

24 Nov 14:32   B 
Alacsony elszivott 
homerseklet 
Acknowledged 

AI 
DI 
UI 
AO 
DO 

AI1: 18.5 Kulso hom 
AI2: 20.3 Bef. Hom 
AI3: 28.2 Fagyv. Hom 
AI4: 19.9 Hely. Hom1 

DO1: Ki SAF 1/1 fok. 
DO2: Ki EAF 1/1 fok. 
DO3: Be SAF 1/2 fok. 
DO4: Ki EAF 1/2 fok. 
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Hőmérséklet 
Itt a hőmérséklet-szabályozás valamennyi mért értéke és az alapjel értékei láthatók. A menüt 
a bejelentkezés szintjétől függetlenül minden felhasználó láthatja. A módosításokhoz 
azonban legalább felhasználói jogosultság szükséges.  

Csak az aktivált funkciók menüi jelennek meg. 

Befújt levegő alapjel szerinti hőmérséklet-szabályozása  
 

A befújt levegő alapjel szerinti hőmérséklet-
szabályozása. Itt láthatók a mért értékek és az alapjel, 
valamint a külső hőmérséklet, ha a külső érzékelő 
konfigurálva lett. Ez csak olvasható menü. Itt nem 
hajthatók végre módosítások.

 

 

Almenü: Alapjel. 

 

 

 
 
Befújt levegő alapjel szerinti külső hőmérséklettel kompenzált 
szabályozása 

 

Befújt levegő alapjel szerinti külső hőmérséklettel 
kompenzált szabályozása. Itt láthatók a mért értékek és 
az alapjel, valamint a külső hőmérséklet, ha a külső 
érzékelő konfigurálva lett. Ez csak olvasható menü. Itt 
nem hajthatók végre módosítások. 

 

Almenük: Alapjel 

A befújt levegő-szabályozás/beltéri szabályozás és befújt levegő-/távozó levegő-szabályozás 
módban viszonyításként az alapjelet alkalmazzák, amikor a befújt levegő-szabályozás aktív. 

 

 

Használjon nyolc kapcsolási pontot az alapjel 
/külső hőmérséklet karakterisztika 
meghatározásához. 

 

 

A közbenső értékek kiszámítása a fix pontok 
közötti egyenes vonalak felhasználásával 
történik.  

Kulso hom.: 18.4°C 
Befujt lev. hom 
Mert: 19.8°C   Kiv. 
Kivant: 20.0°C 

Befujt lev. hom. 
Kivant: 20.0°C 
 
 

Kulso hom.:18.4°C 
Befujt lev. hom. 
Mert: 19.8°C  Kiv. 
Kiviant: 20.0°C 

Alapjel komp Tkulso 
-20.0°C = 25.0°C 
-15.0°C = 24.0°C 
-10.0°C = 23.0°C 

Alapjel komp Tkulso 
 -5.0°C = 23.0°C 
  0.0°C = 22.0°C 
  5.0°C = 20.0°C 

Alapjel komp Tkulso 
 10.0°C = 19.0°C 
 20.0°C = 18.0°C 
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A legalacsonyabb fix pont alatti és a legmagasabb fix pont fölötti hőmérsékletekre vonatkozó 
alapjelek a két utolsó fix pont közötti vonal mindkét végének meghosszabbításával 
számíthatók ki. 
 

Példa: A vonal alsó végén az alapjel a külső hőmérséklet minden 5 °C-os csökkenése esetén 
1°C-kal nő. Tehát, –23°C-nál az alapjel 25°C + 0,6 x 1,0°C = 25,6°C. 

Alapjel szerinti kaszkád beltéri hőmérséklet-szabályozás 
 

Alapjel szerinti kaszkád beltéri hőmérséklet-szabályozás. 

Befújtlevegő-szabályozás/beltéri szabályozás módban az 
alapjel alkalmazandó, amikor a kaszkád beltéri vezérlés 
aktív. 

 

Almenü a befújt levegő min. és max. 
hőmérsékleti határértékének beállításához. 

 

 

 

Ha két beltéri érzékelőt konfiguráltak, ez a 
menü jelenik meg. A vezérlő a két érzékelő 
középhőmérsékletét használja. 

 

Távozó levegő alapjel szerinti kaszkád hőmérséklet-szabályozása 
 

Távozó levegő alapjel szerinti kaszkád hőmérséklet-
szabályozása 

Befújt levegő-szabályozás/távozó levegő-szabályozás módban az alapjel alkalmazandó, 
amikor a kaszkád beltéri vezérlés aktív. 

 

Almenü a befújt levegő min. és max. 
hőmérsékleti határértékének beállításához. 

 

 

Alapjel szerinti kültéri hőmérséklettel kompenzált beltéri/távozó levegő 
szabályozása 

 Alapjel szerinti kültéri hőmérséklettel kompenzált 
beltéri/távozó levegő szabályozása.  

Segítségével lehetséges kompenzálni a beltéri/távozó levegő hőmérsékletét a kültéri 
levegőhöz képest. Ne feledje, hogy a görbét be kell állítani az optimális működéshez! 

  

Helyiseg hom. 1 
Mert: 22.0°C 
Kivant: 21.5°C    
 

Kaszkad szab eseten 
Bef.Lev.Hom max/min 
Max: 30.0°C 
Min: 12.0°C 

Helyiseg hom. 2 
Mert: 21.8°C 
 
 

Elszivott lev. hom. 
Mert: 21.0°C 
Kivant: 21.1°C 
 

Kaszkad szab eseten 
Bef.Lev.Hom max/min 
Max: 30.0°C 
Min: 12.0°C 

Helyiseg hom. 1 
Mert: 22.0°C 
Kivant: 21.5°C     
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A funkció azon a feltételezésen alapulva működik, hogy 
az emberek kicsit magasabb beltéri hőmérsékletet is 
kellemesnek éreznek, ha kint meleg van, és fordítva, 
ami alapján energia takarítható meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Temperáló fűtés/Temperáló hűtés 

A temperálást általában akkor használják, amikor a 
beltéri hőmérséklet-szabályozás vagy a távozó levegő-
szabályozás konfigurálva van, hogy megakadályozzák a 
túl nagy hőmérséklet-különbség kialakulását, amikor az 
egység „Ki” üzemmódban van. 

 
 

A „Temperáló fűtés” vagy a „Temperáló hűtés” akkor 
üzemel, ha konfigurálták a temperálás módot és a Ki 
üzemmód van beállítva (időprogram-vezérlés KI és nem 
nyújtott működtetés), és ha a körülmények megkívánják 
a temperálás módot. 

A minimális üzemidő 0 és 720 perc között adható meg (FS = 20 perc).  

Fagyvédelmi hőmérséklet 
 

A vízhőmérséklet pillanatnyi értéke a fagyvédelmi 
érzékelőnél. A fagyvédelem beállítható az Y1, Y4 vagy 
mindkét csatornára. A funkció csak egy szenzort 
támogat. 

 
  

Alapjel komp Tkulso 
-20.0°C = 25.0°C 
-15.0°C = 24.0°C 
-10.0°C = 23.0°C 

Alapjel komp Tkulso 
 -5.0°C = 23.0°C 
  0.0°C = 22.0°C 
  5.0°C = 20.0°C 

Alapjel komp Tkulso 
 10.0°C = 19.0°C 
 20.0°C = 18.0°C 
 

Kaszkad szab eseten 
Bef.Lev.Hom max/min 
Max: 30.0°C 
Min: 12.0°C 

Temperalo futes 
Helyiseg hom. 
Indulashoz: 15.0°C 
Leallashoz: 21.0°C 

Temperalo hutes 
Helyiseg hom. 
Indulashoz: 30.0°C 
Leallashoz: 28.0°C 

Fagyvedelem 
       Mert: 30.9°C 
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A hővisszanyerő jégtelenítése 
 

Ez a menü akkor jelenik meg, ha a hővisszanyerő jégtelenítését konfigurálták. Ha a 
jégtelenítő érzékelőnél a hőmérséklet a kívánt érték alá csökken, a jégtelenítés funkció 
bekapcsol. Ez akkor kapcsol ki, amikor a hőmérséklet a kívánt érték plusz a beállított 
különbség fölé emelkedik. 

 

A hővisszanyerő hatásfokának figyelemmel kísérése 
 

Ezzel a funkcióval kiszámítható a hővisszanyerő hőmérséklet-hatásfoka %-ban, amikor a 
hővisszanyerő kimenő jele meghaladja az 5%-ot és a kültéri hőmérséklet 10 °C-nál 
alacsonyabb. A funkcióhoz egy távozó levegő-érzékelő, egy elszívott levegő-érzékelő és egy 
kültéri érzékelő szükséges. 

Amikor a vezérlőjel 5% alatt van vagy a kültéri hőmérséklet 10 °C-nál magasabb, a kijelzőn 
0% látható.  

Recirkuláció 
Az alábbi három menüből az első a vezérlő Konfiguráció menüjében található. A negyedik a 
Hőmérséklet menüben található. 

 

A recirkuláció olyan funkció, amely a helyiségen belüli levegőt a befúvó ventilátorral keveri. 
A funkció akkor is alkalmazható, ha nincs fűtési vagy hűtési igény. A recirkuláció 
alkalmazásakor az elszívó ventilátor leáll, a recirkulációs zsalu kinyílik, ami lehetővé teszi, 
hogy a berendezés a levegőt cirkuláltassa. 

 

 

 

 

 

Kiválasztható, hogy az elszívó ventilátor járjon-e a 
recirkuláció alatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leolv. hovisszanyer 
    Mert: 11.2°C 
Kivant: -3.0°C 
Hiszterézis:  1.0°C 

Hatásfok HVNY 
Mert: 93% 
Kimenet HVNY 
Mert: 100% 

Homszab engedelyezve 
recirkulaciokor: 
Futes es hutes  
 

Konstans vagy 
eltolt alapjel 
recirkulaciokor: 
Konstans 

EAF üzemel recir- 
kulácikor: Nem 
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Recirkuláció esetén az offset SAF lehetővé teszi, hogy normál üzemmódban a befúvó 
ventilátorra vonatkozó kívánt értéket eltolják. 
Ha a nyomásszabályzás lett beállítva, az eltolás mértéke Pa-ban van megadva. Ha az 
áramlásszabályzás lett beállítva, az eltolás mértéke m3/h-ban van megadva. Ha a kézi 
vezérlés van beállítva, az eltolás mértéke %-ban van megadva. 

Az Offset funkció választása esetén, ami az alapjel szerinti normál befújt levegő-
szabályozástól való eltérést jelent, ehelyett itt lesz lehetőség az eltolás értékének a 
megadására. 

Kiegészítő szabályozó egység  
 

Független hőmérséklet-szabályozó egység, például az utánfűtés 
szabályozásához. A kör akár fűtéshez, akár hűtéshez 
konfigurálható.  

 

Hőtartalom-szabályozás 
 

A hőtartalom-szabályozás funkcióval a keverőcsappantyúk jele 
felülírja a recirkulációt, ha a hőtartalom kint nagyobb, mint 
odabent. 

 

 

 

 Almenü a külső hőmérséklet és a külső páratartalom 
leolvasásához.  

 

 

Almenü a beltéri hőmérséklet és a beltéri páratartalom 
leolvasásához. 

 

 

 

Megmutatja, hogy a hőtartalom-szabályozás aktív-e. 

 

  

SAF eltolas 
frekvenciaszab-kor 
visszakevereskor: 
 

Kieg.Egység 
Mert: 21.2°C 
Kivant: 20.0°C 
 

Belsö entalpia: 
 35.5 kJ/kg 
Külsö entalpia: 
 36.4 kJ/kg 

 Kulso hom. 
Mert: 19.2 °C 
Külsö páratartalom 
Mert: 51.1 % RH 

Belsö hömérséklet 
Mert: 19.9°C 
Belsö páratartalom 
Mert: 44.3 % RH 

Hütés hövisszanye- 
rés felülvezérlése 
entalpia alapján 
Aktiv 
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Levegőszabályozás 
Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha konfigurálták a frekvencia-szabályozott ventilátorokat. 

A választott ventilátorszabályozástól függően, az alábbi menük különféle kombinációi 
láthatók. 

SAF nyomásszabályozás (vannak megfelelő menük az EAF-hez is) 
 

 Nyomásszabályozás kívánt értéke Itt láthatók a mért és a 
kívánt értékek. Ez csak olvasható menü. Itt nem 
hajthatók végre módosítások. 

 

   

A kívánt értékek almenüje a normál 
fordulatszámhoz (1/1) és a csökkentett 
fordulatszámhoz (1/2). 

 

 

 

Külső kompenzáció almenü. A mért 
nyomásérték külső hőmérséklettől függő 
kompenzációja hozzáadható. A kompenzáció 
megadható egyedül a befúvó ventilátorhoz, vagy 
mindkét ventilátorhoz. 

 

Külön kompenzáció almenü. A fentihez 
hasonló hőmérsékletfüggő kompenzáció, 
de választható hőmérséklet forrással. 

 

SAF áramlásszabályozás (vannak megfelelő menük az EAF-hez is) 
 

Áramlásszabályozás kívánt értéke. Itt láthatók a mért és 
a kívánt értékek. Ez csak olvasható menü. Itt nem 
hajthatók végre módosítások. 

 

 

 

A kívánt értékek almenüje a normál 
fordulatszámhoz (1/1) és a csökkentett 
fordulatszámhoz (1/2). 

 

 

Külső kompenzáció almenü. A mért 
nyomásérték külső hőmérséklettől függő 
kompenzációja hozzáadható. A kompenzáció 
megadható egyedül a befúvó ventilátorhoz, vagy 
mindkét ventilátorhoz. 

Nyomas szab. SAF 
Mert: 480 Pa 
Kivant: 490 Pa     
 

Nyomas szab. SAF 
Kiv. 1/1: 490 Pa 
Kiv. 1/2: 300 Pa 
 

Alapjel komp Tkulso 
  -20 °C = -50 Pa 
   10 °C =   0 Pa 
Mert comp =  -5 Pa 

Komp.erz.: Hely. Hom1 
15   °C = 0    Pa 
20   °C = 0    Pa 
25   °C = 0    Pa 

SAF áraml.szab. 
Mert: 1800 m3/h 
Kivant: 2000 m3/h    
 
 

SAF áraml.szab. 
Kiv. 1/1: 2000 m3/h 
Kiv. 1/2: 1000 m3/h 
 

Alapjel komp Tkulso 
  -15 °C =-200.0 m3/h 
   10 °C = 0.0 m3/h 
Mert comp: 0.0 m3/h 
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Külön kompenzáció almenü. A fentihez hasonló 
hőmérsékletfüggő kompenzáció, de választható 
hőmérséklet forrással. 

SAF kézi frekvenciaszabályozás (vannak megfelelő menük az EAF-hez 
is) 

 

Kívánt fix kimeneti jel. Itt láthatók a mért és a kívánt értékek. 
Ez csak olvasható menü. Itt nem hajthatók végre módosítások. 

 

 

 

A kívánt értékek almenüje a normál 
fordulatszámhoz (1/1) és a csökkentett 
fordulatszámhoz (1/2). 

A kívánt érték a teljes kimenet %-ában van megadva. 100 % = 10 V kimeneti jel. 

 

Külső kompenzáció almenü. A mért nyomásérték 
külső hőmérséklettől függő kompenzációja 
hozzáadható.  

A kompenzáció megadható egyedül a befúvó ventilátorhoz, vagy mindkét ventilátorhoz. 

 

Külön kompenzáció almenü. A fentihez hasonló 
hőmérsékletfüggő kompenzáció, de választható 
hőmérséklet forrással. 

 

 

Külső frekvenciaszabályozás 
 

 

A ventilátor szabályozásához külső vezérlőjellel, pl. VAV 
optimalizálóval. 

 

 

 
  

Komp.erz.: Hely. Hom1 
15   °C = 0    m3/h 
20   °C = 0    m3/h 
25   °C = 0    m3/h 

Frekv. Szabályozás 
kézi Befúvó 
Kimenet: 75%     
   

Frekv. Szabályozás 
kézi Befúvó 
Kimenet 1/1: 75% 
Kimenet 1/2: 50% 

Küls? komp. kimenet 
  -20 °C = -40 % 
   10 °C = 0 % 
Akt. komp: 0 %  

Komp.erz.: Hely. Hom1 
15   °C = 0    % 
20   °C = 0    % 
25   °C = 0    % 

Frekv. Szabályozás 
kézi Befúvó 
kimenet: 0 %     
   

Küls? komp. kimenet 
  -20 °C = -40 % 
   10 °C = 0 % 
Akt. komp: 0 %  
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SAF frekvenciaszabályozás kapcsolt EAF/áramlásszabáyozóval (fordított 
üzemhez is elérhető) 

 

Nyomásszabályzás, ha a SAF vagy EAF kapcsolt 
üzemmódban működik. Ez a funkció 
áramlásszabályzással is elérhető. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

Komp.erz.:Hely. Hom1 
15   °C = 0    % 
20   °C = 0    % 
25   °C = 0    % 

Szab.kimenet 
kompenz. ha a h?tés 
  0  at HCki = 0 % 
100  at HCki = 0 % 

Szab.kimenet 
kompenz. ha a f?tés 
  0  at HCki = 0 % 
100  at HCki = 0 % 

Nem aktív ab.kimenet 
kompenzálás 
 
 

Compensation only 
when: 
1/1-speed : No 
defrosting: No 

Nyomas szab. SAF 
Mert: 480 Pa 
Kivant: 490 Pa     
 

Nyomas szab. SAF 
Kiv. 1/1: 500 Pa 
Kiv. 1/2: 250 Pa 
 

Küls? komp. kimenet 
  -20 °C = 0 Pa 
   10 °C = 0 Pa 
Akt. komp: 0 Pa  
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CO2  
Azokban az épületekben, ahol folyamatosan változik a 
bent tartózkodók száma, a ventilátor fordulatszáma a 
CO2-érzékelővel mért levegőminőség alapján 
szabályozható. A CO2 beállítható az Y2, Y4 vagy 
mindkét csatornára. 

Páratartalom-szabályozás 
Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha konfigurálták a páratartalom-szabályozást. 

Beltéri páratartalom-érzékelő 

 

A páratartalom-szabályozás konfigurálható párásító vagy 
páramentesítő vagy kombinált párásító/páramentesítő 
módban. 

 

 
  

Komp.erz.:Hely. Hom1 
15   °C = 0    Pa 
20   °C = 0    Pa 
25   °C = 0    Pa  

Szab.kimenet 
kompenz. ha a h?tés 
  0  at HCki = 0 % 
100  at HCki = 0 % 

Szab.kimenet 
kompenz. ha a f?tés 
  0  at HCki = 0 % 
100  at HCki = 0 % 

Nem aktív ab.kimenet 
kompenzálás 
 
 

Compensation only 
when: 
1/1-speed : No 
defrosting: No 

CO2 
Mert:920ppm 
Kivant:1000pm 
 

Rel. Nedv. Hely. 
Mert: 51.9% RH 
Kivant: 50.0% RH 
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Légcsatorna páratartalom-érzékelő 
 

A légcsatorna páratartalom-érzékelőjének funkciója csak 
a maximális határértek betartása. 

 

 

Időbeállítások 

Általánosságban 
A Corrigo egész évre programozható órával rendelkezik. 
Ez azt jelenti, hogy a teljes évre megadható a heti 
ütemezés, az ünnepnapokkal együtt.  
Az óra automatikusan átvált nyári időszámításról téli 
időszámításra és vissza.  

Emellett lehetőség van egyedi ütemezésre a hét napjaira, plusz külön az ünnepnapok 
beállítására. Évente legfeljebb 24 külön ünnepnapi periódus konfigurálható. Az ünnepnapi 
periódus 1 naptól akár 365 napig terjedhet. Az ünnepnapi ütemezés elsőbbséget élvez az 
egyéb ütemezésekkel szemben. 

Minden naphoz legfeljebb két külön üzemi periódus tartozik. A kétfokozatú ventilátorok és a 
nyomásvezérelt ventilátorok esetében napi külön ütemezés érvényes a normál és az alacsony 
fokozathoz, mindegyiknél legfeljebb két üzemi periódussal.  

Legfeljebb öt digitális kimenet használható időszabályozó kimenetként. Mindegyikhez két 
külön heti ütemezés tartozik, napi két működési periódussal. Ezek a kimenetek használhatók 
a világítás, az ajtózárak stb. vezérléséhez. Csak a konfigurált kimenetek láthatók. 

Idő/Dátum   
Ez a menü az időt és a dátumot mutatja, és lehetővé teszi 
azok beállítását.  

Az idő 24 órás formátumban jelenik meg. 

A dátum ÉÉ-HH-NN formátumban jelenik meg. 

 

Időprogram normál fordulat 
Nyolc külön beállító menü áll rendelkezésre, egy-egy a 
hét minden munkanapjára, és egy az ünnepnapokra. 
Az ünnepnapi ütemezés elsőbbséget élvez az egyéb 
ütemezésekkel szemben. 

24 órás üzemidő esetén állítsa be az időszakot 0:00 – 24:00 közé. 

Egy időtartam kikapcsolásához állítsa az időt 00:00 – 00:00 értékre. Ha mindkét napi 
időszakot 0:00 – 0:00-ra állítják, az egység az adott napon nem működik normál 
fordulatszámmal. 

Rel. Nedv. Legcsat. 
Mert: 72.2% RH 
Max.limit: 80.0% RH 
  Hyst.: 20.0% RH 

Ido/datum 
Idoprg Magas ford. 
Idoprg Alacsony for 
Nyujtott mukodtetes 
Idoprg kimenet 1    
Idoprg kimenet 2    
Idoprg kimenet 3    
Idoprg kimenet 4    
Idoprg kimenet 5    
Unnepnapok          

Ido: 18:21 
Datum: 2009-06-10 
Nap: Szerda 
 

Magas fordulat 
Hetfo 
Per 1: 07:00 – 16:00 
Per 2: 00:00 - 00:00 
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Ha két egymást következő napon kívánja üzemeltetni az 
egységet, például hétfőn 22:00-től kedden 9.00-ig, a 
különböző napokra vonatkozó kívánt üzemórákat 
egyedileg kell megadnia. 

Először hétfőn 22:00-től 24:00-ig.... 

 

...majd kedd 00:00-tól 9:00-ig. 

 

 

Időprogram csökkentett fordulat 
Ezek a beállítások figyelmen kívül maradnak, ha 
egyfokozatú ventilátorokat alkalmaznak. 

Amennyiben a normál fordulatra és a csökkentett fordulatra beállított időszakok átfedésben 
vannak, a normál fordulatú beállítás élvez elsőbbséget. 

A szerkezet és a működés egyébként megegyezik az Időprogram normál fordulat beállítással. 

Nyújtott működtetés 
A digitális bemenetek felhasználhatók az egység 
indítására akkor is, ha az időzítő szerint a „Ki” üzemmód 
van bekapcsolva. 

A kétfokozatú ventilátorok és a nyomás-/áramlásszabályozott ventilátoroknál általában a 
normál és a csökkentett fordulatra vonatkozó bemenetek alkalmazhatók. 

Az egység a beállított ideig üzemel. Ha az üzemidő 0-ra van beállítva, az egység csak addig 
üzemel, ameddig a digitális bemenet le van zárva. 

Időkimenetek 1…5 
Legfeljebb öt digitális kimenet használható időszabályozó kimenetként. Csak a konfigurált 
kimenetek láthatók. Mindegyikhez két külön heti ütemezés tartozik, napi két működési 
periódussal.  
  

Minden egyes időkimenethez nyolc külön beállító áll 
rendelkezésre, egy-egy a hét minden napjára, és egy az 
ünnepnapokra. Az ünnepnapi ütemezés elsőbbséget 
élvez az egyéb ütemezésekkel szemben. 

Ha a recirkulációs funkciót konfigurálták, az 5. időzítő kimenet alkalmazható a recirkulációs 
funkció indítására/leállítására. 

  

Magas fordulat 
Hetfo 
Per.1: 07:00 – 16:00 
Per.2: 22:00 - 24:00 

Magas fordulat 
 Kedd 
Per.1: 00:00 – 09:00 
Per.2: 00:00 - 00:00 

Alacsony fordulat 
Vasarnap 
Per.1: 10:00 – 16:00 
Per.2: 00:00 - 00:00 

Nyujtott mukodtetes 
60 min 
Nyújt. Muk ideje 
0 min 

Idoprg kimenet 2 
Szerda 
Per.1: 05:30 - 08:00 
Per.2: 17:00 – 23:00 
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Ünnepnapok 
Egy évben legfeljebb 24 különböző ünnepi periódus 
állítható be. 

Az ünnepi periódus egy naptól tetszőleges számú egymást követő napból állhat. A dátumok 
formátuma: HH-NN. 

Ha az aktuális nap ünnepi periódusra esik, az ütemezésben a hét napjai közül az 
„Ünnepnap”-ra vonatkozó beállítást kell alkalmazni. 

Hozzáférési jogok 
Négyféle hozzáférési szint érhető el: a Normál szint, amelyhez a legalacsonyabb hozzáférési 
jogok tartoznak, és nem kíván bejelentkezést; az Operator (Operátori) szint; a Service 
(Szerviz) szint és az Rendszer (Rendszergazdai) szint, amely a legmagasabb hozzáférési 
jogot biztosítja. A hozzáférési szint megválasztása határozza meg, hogy mely menük 
jelennek meg, és a megjelent menükben mely paraméterek módosíthatók. 

Az alapszint kizárólag az üzemmódban tesz lehetővé módosítást, és csak néhány menühöz 
biztosít olvasási hozzáférést. 

A felhasználói szint a konfiguráción kívül minden menühöz hozzáférést biztosít. 

A szervizszint a Konfiguráció/Be- és kimenet és a Konfiguráció/Rendszer almenü 
kivételével minden menühöz hozzáférést biztosít.  

A rendszergazdai szint teljes olvasási/írási hozzáférést biztosít minden menü valamennyi 
beállításához és paraméteréhez. 

 

Amikor az induló képernyő megjelenik, többször 
egymás után nyomja meg a lefelé nyíl gombot, ameddig 
a szöveglista bal oldalán lévő nyíl a hozzáférési jogokra 
mutat. Nyomja meg a JOBB gombot.  

 

Bejelentkezés 
 

Ebben a menüben a megfelelő négyjegyű kód megadásával bármelyik hozzáférési szintre be 
lehet jelentkezni. A bejelentkező menü szintén megjelenik, ha megpróbál hozzáférni egy 
olyan menühöz, vagy olyan műveletet próbál végrehajtani, amely az önéhez képest 
magasabb hozzáférési jogosultságot igényel.  

Nyomja meg az OK gombot; a kurzor megjelenik az első számjegypozícióban. Nyomja 
addig egymás után a felfelé nyíl gombot, ameddig megjelenik a megfelelő számjegy. 
Nyomja meg a JOBB gombot, hogy továbblépjen a következő pozícióba. Ismételje addig az 
eljárást, ameddig mind a négy számjegy megjelenik. Majd a megerősítéshez nyomja meg az 
OK gombot. Rövid idő után a sorban a következő szöveg jelenik meg: Az aktuális szint az új 
bejelentkezési szintre vált. A menüből való kilépéshez nyomja meg a BAL gombot.  

  

Unnepnapok  (hh:nn) 
1: 01-01 – 02-01 
2: 09-04 – 12-04 
3: 01-05 – 01-05 

Bejelentkezes 
Kijelentkezes 
Jelszocsere 
 

Bejelentkezes 
Jelszo:**** 
Aktualis szint: None 
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Kijelentkezés 
Ez a menü az aktuális szintről az alapszintre, vagyis 
bejelentkezést nem igénylő szintre való kijelentkezésre 
használandó.  

 

Automatikus kijelentkezés 
Ha felhasználói, szerviz- vagy rendszergazdai hozzáférési szintről van szó, a felhasználó 
automatikusan kijelentkezik normál szintre, ha a gombokat egy meghatározott, beállítható 
ideig nem használják. Az idő beállítható.  

Jelszócsere 
Csak az aktuálisan aktív vagy alacsonyabb hozzáférési 
szinteken hajthat végre jelszócserét.  

 

Kijelentkezes? 
Nem 
Aktualis szint: 
Rendszer 

Jelszocsere a kov. 
szint eseteben: 
Operator 
Új jelszó: **** 
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Egyéb funkciók 

Riasztások kezelése 
Ha riasztás történik, a kijelzővel ellátott egységek első paneljén a piros riasztás LED vagy 
egy csatlakoztatott kijelzőn a riasztás LED villogni kezd. A LED addig villog, ameddig a 
riasztást nem nyugtázzák. 

A riasztásokat a riasztási listában naplózzák. A listában szerepel a riasztás típusa, annak 
dátuma és ideje, valamint a riasztás prioritása (A, B vagy C riasztás).  

A riasztási listához való hozzáféréshez nyomja meg az első panelen lévő piros riasztás 
gombot. 

  

Ha többszörös riasztás történik, azt a kijelző jobb szélén 
a felfelé/lefelé nyíl szimbólumok jelzik. 

A másik riasztáshoz való hozzáféréshez nyomja meg a 
FEL és a LE gombot. 

A riasztási állapot a kijelző alsó sorának bal szélén látható. Aktív, nyugtázatlan riasztások 
esetén ez a hely üres. A törölt riasztások esetén a következő szöveg jelenik meg: A 
„Nyugtázva” vagy a „Blokkolva" a nyugtázott, a még aktív, vagy a blokkolt riasztásokat 
jelzi.  

A riasztások az OK gomb megnyomásával igazolhatók vissza. Ezután lehet választani a 
riasztás nyugtázása vagy blokkolása között.  

A nyugtázott riasztások addig maradnak a riasztási listán, ameddig a riasztás bemeneti jelet 
nem törlik. 

A blokkolt riasztások addig maradnak a riasztási listán, ameddig a riasztást nem törlik és a 
blokkolást nem szüntetik meg. Ugyanolyan típusú új riasztások addig nem aktiválódnak, 
ameddig a blokkolás érvényben van.  

Mivel a riasztások blokkolása kockázatos lehet, ehhez magas hozzáférési jogosultság 
szükséges.  

Az A és B prioritású riasztások akkor aktiválják a riasztási kimenete(ke)t, ha konfigurálták 
azokat.  

A C prioritású riasztások nem aktiválják a riasztási kimenete(ke)t.  

A C prioritású riasztásokat eltávolítják a riasztási listáról, ha a riasztási bemenetet törlik, még 
abban az esetben is, ha azokat nem nyugtázták. 

Szabad szöveg 
Ha a megjelenített start menüben egyszer megnyomja a JOBB gombot, megjelenik a saját 
szöveg bevitelére alkalmas menü. A szövegben a berendezés üzemeltetőjére vonatkozó 
információ, a szervizmunkatársak neve és telefonszáma stb. tüntethető fel. A szövegbevitel 
legegyszerűbben az E tool© segítségével oldható meg, de használhatók a billentyűk is. 
Legfeljebb 4 sor, soronként 20 karakter vihető be. 

Revíziószámok 
Ha a megjelenített start menüben kétszer megnyomja a JOBB gombot, megjelenik a 
revíziószámot, a kiadás dátumát és az azonosító számot tartalmazó ablak. 

 

Erzekelo hiba Bef. 
Hom 
24 Aug 10:43 Class:B 
Torolve          
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Nyelv 
Ha a megjelenített start menüben háromszor megnyomja a JOBB gombot, megjelenik a 
nyelv módosítására alkalmas menü.  

A különböző nyelvi fájlok az alkalmazás memóriában tárolódnak, onnan töltődnek le a 
munkamemóriába. Ha a Corrigo-t újra betölti a gyárinál újabb revíziószámú programmal az 
E tool© segítségével, a vezérlőben nem lesz lehetséges a nyelvi fájlok letöltése az alkalmazás 
memóriájából. Ennek oka: fennáll annak a kockázata, hogy a nyelvi fájlok nem 
kompatibilisek az új programverzióval. Ezért csak azt a két nyelvet használhatja, amelyet az 
E tool© segítségével töltött le. 

Jelző LED-ek 
Az állapotjelző a vezérlő bal felső sarkában található. A kijelzővel rendelkező vezérlők 
esetén a riasztás és az üzemmódváltás LED-ek a billentyűzeten találhatók. 

Állapotjelzés 
 

 

 

 

 

 

 

 

Akkumulátorcsere 
A Corrigo belső akkumulátorral rendelkezik, hogy feszültség-kimaradás esetén biztosítsa a 
memória és a valós idejű óra működését. 
Ha a „Belső akkumulátor” riasztás aktiválódik, és az akkumulátor LED pirosan világít, az 
akkumulátor lemerült és ki kell cserélni. A biztonsági kondenzátor miatt azonban a vezérlő 
áramellátás nélkül is legalább 10 perecig működik.  
Mivel az elemcsere megköveteli az ESD-védelemmel kapcsolatos szabályok ismeretét, 
valamint az egység burkolatát ki kell nyitni, ezért a műveletet csak képzett szakszemélyzet 
végezheti el. 

 

 

Megnevezés  Szín Leírás 

Tx Zöld 1./2. port, átvitel 
Rx Zöld 1./2. port, vétel 
Serv (-Lon modellek) Sárga Szerviz LED LON, beüzemelés 
LAN (…W modellek) Sárga/Zöld Zöld: más hálózati berendezéshez 

csatlakoztatva 
Villogó zöld: Hálózati forgalom 
Villogó sárga: Azonosítás 

P/B (áramellátás/akku) Zöld/Piros Áramellátás be/Akkuhiba 
   
Vezérlők beépített kijelzővel: 
 Piros Riasztásjelzés. Villog: Jóvá nem hagyott 

riasztások. Javítva: Bizonyos riasztásokat 
jóváhagytak, de a hiba továbbra is fennáll. 

 Sárga Üzemmódváltás. Gyorsan villog: A 
kijelzőn módosítható értékek találhatóak. 
Lassan villog: Jelszó szükséges, hogy 
módosítsa a kijelző értékeit. 
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