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Regulator dla niedużych systemów  HVAC
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Corrigo L10 jest cyfrowym regulatorem przeznaczonym dla małych systemów klimatyzacji. Urządzenie
zaprojektowano tak, by było ono maksymalnie proste w obsłudze i mogło pracować w różnorodnych
typach systemów.

Komunikacja LON Works (model LON)

Lista najważniejszych pozycji menu cyklicznie
pojawiająca się na wyświetlaczu.
Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny

Różne typy funkcji sterujących

Prosta konfiguracja za pomocą kodów lub komunikatów

Tygodniowy harmonogram pracy

*

*

*

*

*

*

Charakterystyka ogólna

Regulator Corrigo L10 jest przeznaczony do regulacji
temperatury (maksymalninie trzy sekw.) i może zostać
skonfigurowany jako regulator ogrzewania, chłodzenia,
pracy klap powietrza, wymiennika płytowego lub
obrotowego.  Istnieje możliwość wyboru wielu funkcji
sterujących tj.: regulacji temp. powietrza nawiewowego,
z kompensacją temp. zewnętrznej lub bez kompensacji,
z funkcją kaskadową lub bez niej.

Wejścia i wyjścia
4 wejścia analogowe, dla czujników NTC- lub Pt1000
4 wejścia cyfrowe
3 wyjścia analogowe, 0...10 V.
5 wyjść cyfrowych, z czego trzy na 230 V AC.

Inne funkcje sterowania
Start / zatrzymanie wentylatorów
Zatrzymanie pompy
Podtrzymywanie ogrzewania/ tryb wyłączenia
Aktywne zabezpieczenie przeciwzamarzaniowe
Chłodzenie typu DX, 2 stopniowe
Odmrażanie wymiennika płytowego
Nastawa zewnętrzna
Planowanie harmonogramu działania
Jedną  z funkcji regulatora jest tygodniowy harmonogram
pracy (uwzględniający trzy okresy nastawcze) który steruje
pracą wentylatorów. Harmonogram zawiera także menu dla
ustawień automatycznego/ręcznego trybu pracy (AUTO /
MAN-on/off).

Alarmy
Urządzenie posiada wejścia alarmów niewłaściwej pracy
wentylatorów, pomp,zabezpieczenia przeciwzama-
rzaniowego, wysokiej temperatury, ognia, klap p.pożarowych,
filtrów ochronnych,  urządzeń chłodzących, detektorów dymu,
wymiennika ciepła.  Corrigo L 10 posiada sygnalizację
alarmową w postaci prostych komunikatów pojawiających
się na wyświetlaczu i diód alarmowych umieszczonych na
ścianie frontowej urządzenia. Do obsługi sygnalizacji
alarmowej służy oddzielny przycisk.
Poziomy dostępu
Cztery poziomy dostępu użytkowników minimalizują ryzyko
pomyłkowego wprowadzenia parametrów pracy lub
działania niepożądanych osób. Najniższy poziom dostępu
pozwala jedynie na odczyt parametrów pracy i  zatwierdzenie
alarmu.
Cykl menu na wyświetlaczu
Najważniejsze informacje dotyczące pracy systemu
pojawiają się na wyświetlaczu automatycznie jako seria
danych, następujacych kolejno po sobie,tj. wartości
aktualnych nastaw, czas/tryb pracy i stany wyjść
analogowych.

Pamięć typu Flash
Pozwala ona na przechowywanie danych nawet przy braku
zasilania.

Komunikacja LonWorks
Regulatory CORRIGO L10 są dostępne także w wersji
LONWorks, zgodnej ze standardem  LON Mark.



Menu główne i kod dostępu

Poziomy dostępu
Regulator Corrigo posiada 4 poziomy dostępu, które
zmniejszają ryzyko przypadkowej zmiany ustawień
przez osoby niepowołane.

0 Bez logowania się. Dostęp do podglądu większości
parametrów, tj. podglądu statusu wejśc i wyjść,
harmonogramu, nastaw - bez możliwości edycji,
a także podglądu listy alarmów z możliwością ich
potwierdzania.

1 Nastawy  temperatury, daty i godziny. Wyjścia
mogą być ustawiane ręcznie, a także można
zmieniać tryb pracy (on/off). Pozostałe funkcje
dostępne tylko do odczytu, bez możliwości edycji.

2 Dostęp do edycji większości parametrów pracy,
tj.  do krzywych kompensacji temp. zewnętrznej,
edycji parametrów alarmów, funkcji blokowania
alarmów, edycji harmonogramów pracy.

3 Poziom najwyższy. Dostęp do edycji wszystkich
parametrów. Używany jedynie przez zarządcę
systemu.

Setpoint/Actual

Y1  /  Y2  /  Y3

 * CORRIGO

Dzięki właściwościom menu regulator należy do
urządzeń prostych wobsłudze: urzytkownik korzysta z
jasnych komunikatów pojawiających się na
wyświetlaczu, dostępnych za pomocą przycisków oraz z
wyrażnych komunikatów ostrzegawczych w razie
pomyłki.

Języki
Podstawowym językiem menu regulatora Corrigo jest
angielski. Można jednak zmienić język menu posługując
się przyciskiem , gdy na wyświetlaczu pojawi się
odpowiednia pozycja menu. Istnieje możliwość wyboru
jednego z czterech języków .

Seria wyświetlanych  informacji
W trakcie normalnej pracy urządzenia, kiedy przyciski nie
są używane, wyświeltlana jest seria informacji, tak jak to
pokazano na rysunku poniżej.

Struktura menu

Uwaga
Konfiguracja listy nagłówków jest możliwa wyłącznie z 3
poziomu dostępu.

Na stronie trzeciej znajduje się przegląd wszystkich
pozycji i poziomów menu regulatora Corrigo.
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Login
Configuration

Inputs
Outputs
Scheduler
Settings

 Ok

Menu główne
Menu główne zawiera listę nagłówków pozwalających
dostać się na głębsze poziomy menu. Użytkownik może w
prosty sposób korzystać z  menu, przyciskając     a
następnie posługując się przyciskami          , które
umożliwiają przechodzenie w górę i w dół listy.

 Ok

Po dwukrotnym naciśnięciu przycisku  seria
informacyjna zostaje zatrzymana i otwiera się dostęp do
menu głównego. Jako pierwszy pojawia się napis
”INPUTS” (wejścia). Pożądaną pozycję należy wybrać
przy pomocy przycisków lub . Przyciśnięcie  na
danej pozycji menu otwiera dostęp do głębszego
poziomu edycji  parametrów.

Cykl danych pojawiających się na wyświetlaczu uruchamia
się, gdy operator wychodzi z menu głównego lub gdy nie
korzysta z przycisków dłużej niż 10 minut. Pierwsza
informacja wyświetlana jest przez 10 sekund, kolejne
zmieniają się co  3 sekundy.

Przykład : Zmiana wartości nastawy
Kiedy na wyświetlaczu pojawia się napis „setpoint/actual
value” użytkownik mający dostęp do 1, 2 lub 3 poziomu
może wprowadzic zmiany w nastawach. W tym celu
należy wcisnąć przycisk , a wówczas na wartości
nastawy pojawi się kursor. Wartość nastawy zmienia się
przy pomocy przycisków , zaś zatwierdza się przy

pomocy przycisku  .

Jeżeli użytkownik nie zalogował się przed przystąpieniem
do zmian nastawy, wówczas po naciśnięciu przycisku

  regulator automatycznie przejdzie do menu kodu
dostępu. Po wprowadzeniu właściwego kodu urządzenie
powraca do menu nastawy (setpoint/actual value),
pozwalając użytkownikowi na wprowadzenie stosownych
zmian, tak jak to zostało opisane powyżej.

 Ok

 Ok



Write in the figures
from the guide
directly as
configuration code.

Konfiguracja
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 Struktura menu

Nie jest używ.
DX1 / --
 ---/ ochr.przeciwzam.

DX1/ochr.przeciwz.

DX1/DX2
DX dwustanowe

Login/kod dostępu

Konfiguracja

Wejścia

Wyjścia

Harmonogram

Ustawienia

Poziom 1,2,3/ kod dostępu

Odczyty statusu wejść
analogowych i cyfrowych
Odczyty i sterowanie ręczne
statusem wyjść analog.i cyfr.

Zegar
Tryb pracy
Okres 1...3 (progr.tygodniowy)

Wszystkie parametry
Kompens. temp. zewn.
Zabezp. przeciwzamarz.,
Podtrzym. temp.
zatrzymanie pomp,
Przedłużony czas pracy
Min.świeżego powietrza
chłodzenie DX, on- & off-
opóźnienie
chłodz.DX. min zewn.temp.
Odczyt min/max na AI1..4
Opóżnienie alarmu
wentylatorów
Blokada wyjścia alarmowego
Alarm zatrzymania wymiennika

Kod konfiguracji

Funkcjasterowania

Typ nagrzewnicy

Sekw. Y1/Y2/Y3

OchronaPrzeciwzamarz.

Podtrzym. temp.

Zatrzymanie pomp

Typ czujnika na AI1-
AI4

Funkcja AI1

Funkcja DI1

Funkcja DI3

Funkcja DI4

FunkcjaDO1/DO2

uwzgl.czasu letniego

Wodna / Elektr.

Tak/ Nie/ aut.res

Tak/ Nie

Tak/ Nie

Pt1000/NTC

Czujnik zewn./
nastawa zewn.

Nie jest używ.
Lód na wymienniku
Alarm wymien.
obrot.
Alarm dymowy
Alarm zewn.

Tak/ Nie

Grzanie
Grzanie/Chłodzenie
Grzanie/Klapa
Grzanie/Klapa/Chłodz.
Grzanie/Wymiennik
płytowy-grzanie /
wymiennik płyt./
chłodzenie
Grzanie/Wymien. obr.
Grzanie/Wym.obr/
Chłodzenie

Ster. pow. nawiew.
Nawiew, k.zewn.
Ster.kaskadowe
Pomieszcz.Min/max
Ster. temp. pomieszcz.

Nawiew/Pomiesz.kon

Op failure alarm
Op. supervision

Nie jest używ.
Timer
Przycisk
Detekt. dymu(alarm)

Alarm zewn.

Użytkownik może dokonywać konfiguracji dwiema
metodami: korzystając z odpowiednich tabel kodowych
(ang. configuration guide) lub bezpośrednio z opisów
wyswietlanych w menu regulatora.

Tabele kodów (The configuration guide)
Korzystając z dostarczonych wraz z urządzeniem tabel
kodowych możecie Państwo zaoszczędzić wiele czasu
podczas konfiguracji systemu. Tabele zawierają wszystkie
możliwe ustawienia i wszystkie możliwe opcje wyboru
funkcji. Ustawienia postawowe zosta ły oznaczone
pogrubioną czcionką. Prostota tej metody polega na tym,
że każdej pozycji kodu odpowiada określona funkcja, i
każdej opcji wyboru odpowiada określona wartość
oznaczona w tabeli odpowiednią cyfrą. Korzystając z tych
tabel można bardzo łatwo uzyskać pożądaną konfigurację.

Jeżeli użytkownik zmieni choć jedną pozycję kodu i
„wyjdzie” z menu, regulator automatycznie zainicjuje
pracę systemu z nowymi parametrami. Konfiguracja przy pomocy komunikatów  menu regulatora

Użytkownik może także dokonywać zmian konfiguracji korzystając
z poszczególnych haseł-komunikatów menu. Jest to szczególnie
przydatne, gdy chodzi o zmianę parametrów pojedynczych funkcji.
Po wejdściu do menu konfiguracji pierwszą informacją, która
pojawi się na wyświetlaczu będzie dostęp do funkcji sterowania.
Korzystając z przycisków, tak jak to zostało pokazane na rysunku
z lewej strony, można poruszać się po poszczególnych gałęziach
menu i wchodzić na głębsze poziomy, by dokonać stosownych
zmian. Wówczas pozostałe parametry automatycznie dostosują
się do nowych ustawień.
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Alarmy

Harmonogram pracy

Regulatory tej serii posiadają zegar tygodniowego
harmonogramu pracy. Wszystkie parametry są ustawiane
w menu harmonogramu pracy (scheduler menu).
Okres
Istnieje możliwość zaprogramowania trzech okresów
pracy regulatora Corrigo w ramach jednego tygodnia. Oto
przykład: Okres 1:praca systemu od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7.00 do 17.00; Okres 2: praca
systemu w soboty od 8.00 do 14.00.

Przegląd alarmów
• Niepraw. praca went. • Alarm wymiennika obr.
• Niepraw. praca pomp • Chłodzenie
• Ochrona przeciwzam. • Alarm zewn.
• Alarm wysok. temp. • Wyjscie ręczn. sterow.
• Alarm pożarowy

Sterowanie temperaturą
Regulator Corrigo L10 jest przeznaczony do regulacji
temperatury (maksymalnie trzy sekw.). Trzy wyjścia mogą
zostać indywidualnie skonfigurowane dla następujących
funkcji sterujących: ogrzewania, chłodzenia, pracy klap
powietrza, wymiennika płytowego lub obrotowego.

Funkcje sterujące
Istnieje sześć różnych funkcji do wyboru:
• Sterowanie temp. pow. nawiewowego

• Sterowanie temp. pow. nawiewowego z kompens. temp.
zewn.

• Sterowanie temp. pomieszczenia z regulacją kaskadową
temp. powietrza nawiewowego

• Sterowanie temp. pomieszczenia z ograniczeniem min-
maks.  temp. powietrza nawiewowego

• Sterowanie temp. pomieszczenia bez czujnika powietrza
nawiewowego

• Przełączanie funkcji: sterowanie temp. pow.
nawiewowego z kompens. temp. zewn. lub sterowanie temp.
pomieszczenia z ograniczeniem min-maks.  temp. zewnętrznej

Kompensacja temperatury zewnętrznej
Kompensacja ma cztery punkty charakterystyki. Dla
każdego z nich można ustawić zarówno wartość temp.
zewnętrznej, jak i kompensację. Istnieje możliwość
ustawienia kompensacji dla okresu letniego lub
zimowego, jak również dla obydwu tych okresów łącznie.

Kompensacja może być zarówno dodatnia jak i ujemna.
Poziom kompensacji (przesunięcia nastawy) ustalany
jest w stopniach Celsjusza.
Podtrzymywanie ciepła/ tryb wyłączenia i stanu
gotowości
Nagrzewnica utrzymuje ciepło nawet gdy urządzenie jest
wyłączone. W dni upalne ta funkcja zostaje wyłączona
automatycznie za sprawą czujnika temp. zewnętrznej, co
redukuje zużycie energii.

Przykład zastosowania L10

Tryb pracy
W tej pozycji menu regulator pokazuje aktualny tryb pracy.
Istnieje mozliwość ręcznego przesterowania trybu pracy.

Uwzględnianie zmiany czasu
Dzięki tej funkcji regulator automatycznie uwzględnia
zmianę czasu letniego/zimowego zgodnie z europejskim
kalendarzem. Istnieje mozliwość zanegowania tej funkcji,
jeśli nie jest ona potrzebna.

Alarm sygnalizują czytelne komunikaty pojawiające się na
wyświetlaczu oraz czerwone diody znajdujące się na ścianie
frontowej urządzenia. W sytuacji alarmowej diody mrugają .
Regulator Corrigo posiada funkcję opóźniania włączania
alarmu przez  5 sekund. Nie dotyczy to alarmu pożarowego,
które  uaktywnia się natychmiast.

Lista alarmów
Aby przeglądać listę alarmów należy wcisnąć przycisk       .
Wówczas na wyświetlaczu pojawi się informacja o aktywnym
alarmie, zawierająca datę i godzinę, a także status tego
alarmu.

Potwierdzenie alarmu
Alarmy potwierdza się i usuwa z listy za pomocą przycisku
         . Jeżeli alarmy pozostają nadal aktywne, wówczas
urzadzenie zapisuje je na listę alarmów, na wyświetlaczu
pojawia sie komunikat “AL” a czerwona dioda zaczyna
mrugać. Strzałka na wyświetlaczu  sygnalizuje  kilka
alarmów.

Status alarmu (komunikat na wyświetlaczu)
Mrugający komunikat ”AL” sygnalizuje obecność
niepotwierdzonego alarmu.

Komunikat ”AL”  (świecący stale) sygnalizuje obecność
potwierdzonego aktywnego alarmu.
Mrugające ”OK” sygnalizuje niepotwierdzony alarm, który
został przerwany.
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Monitorowanie pracy wentylatorów
Możliwość 1 : DI1 skonfigurowane jako wejście
sygnalizacji pracy wentylatorów
Gdy wyjście wentylatorów uaktywnia się, sygnał
monitorowania potwierdza, czy rzeczywiście wentylatory
zadziałały.
Istnieją dwie opcje: pierwsza- przez presostat
podłączony do wentylatora, druga przez przekaźnikowy
styk zwierny  podłączony do odpowiedniego stycznika
wentylatora. W instalacjach z wieloma wentylatorami
styki kontrolne należy łączyć szeregowo.
Jeżeli urządzenie nie otrzyma sygnału monitorującego w
czasie gdy system powinien był włączyć się, wówczas
nastąpi aktywacja alarmu  niewłaściwej pracy.
Uzytkownik ma możliwość ustawienia opóźnienia
aktywacji alarmu.

Możliwość 2: DI1 skonfigurowane jako ”Alarm
niewłaściwej pracy”
W tym przypadku DI1 powinno być podłączone do styków
wyjściowych zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowego
wentylatorów. Sygnalizacją alarmu jest zamknięcie styku.

Przedłużona wentylacja
W przypadku gdy system wymaga opcji przedłużonej
wentylacji regulator Corrigo zostanie wyposażony w
stosowny przycisk lub timer. Okres przedłużonej wentylacji
może być  ustawiany w przedziale od 0 do 180 minut. Dla
wentylatorów dwubiegowych przeznaczone są dwa
oddzielne wejścia sterujące przedłużoną wentylacją: jedno
dla dużej prędkości, drugie dla prędkości zredukowanej.

Monitorowanie pracy pomp obiegowych
Jezeli używana jest nagrzewnica wodna wówczas jedno
z wyjść regulatora Corrigo przeznaczone jest do
sterowania (start/stop) pracą pompy obiegowej.
Regulator posiada także wejście kontroli pompy, które
sprawdza jej działanie. W przypadku gdy pompa nie
zadziała, wentylatory zatrzymują się, by zminimalizować
ryzyko zamarznięcia nagrzewnicy.

Niewłaściwa praca pompy
Pompa obiegowa zatrzymuje się, gdy nie ma
zapotrzebowania na ciepło i temperatura zewn.
przekracza  6 stopni Celsjusza. Raz na dobę regulator
przeprowadza test pracy pompy.

Ochrona przeciwzamarzaniowa
Wysterowuje wyjście  Y1 przy temperaturze niższej niż
alarmowa podwyższona o  5 stopni. Poniżej limitu
alarmowego wentylatory zostają wyłączone. Mozliwy jest
wybór automatycznego kasowania tej funkcji.

Chłodzenie typu DX
Regulator Corrigo posiada dwa wyjścia sterujące pracą
( start / stop) urządzeń chłodzących. Opóźnienie
włączania i wyłączania jest ustawiane. Gdy temperatura
zewnętrzna jest zbyt niska praca urządzenia może być
zatrzymana.

Funkcje sterowania i monitorowania

Wymiennik płytowy
Pracą wymiennika steruje siłownik(i) przepustnicy, który
jest podłączony do wyjścia Y2.

Odmrażanie wymiennika płytowego
 Gdy spadek ciśnienia wskazany przez presostat przekracza
ustawioną wartośc wówczas zostaje uruchomiona funkcja
odmrażania wymiennika. Podczas odmrażania zamieniona
zostaje kolejnośc sekwencji między zaworem grzejnym i
wymiennikiem ciep ła, co powoduje, że wzrost
zapotrzebowania na ciepło w pierwszej kolejnosci otwiera
zawór grzejny, przez co wydajność wymiennika zmniejsza
się, umożliwiając odmrażanie. Wentylatory cały czas
pracują.

If the heater capacity is insufficient in spite of the valve
being fully open the exchanger is permitted to run at
limited capacity to prevent the temperature of the supply
air from falling too low.  Defrosting will continue until 10
minutes after the pressure switch has reset to normal.
Thereafter the system returns to normal running mode.
Wymiennik obrotowy
Gdy wyjście  Y2 jest skonfigurowane dla wymiennika
obrotowego,  DI4winno być ustawione jako wejście
alarmu z wymiennika.

Alarm zatrzymujący system (tylko przy wymienniku
obrotowym)
Jest to także funkcja do wyboru (opcja tak/nie), która daje
możliwość  zatrzymania  systemu, gdy mamy do czynienia
z alarmem wymiennika obrotowego. Ta funkcja
zabezpiecza system przed pracą w warunkach, gdy
wymiennik nie działa.
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Komunikacja LON

Regulatory Corrigo w wersji L10-LON są przystosowane
do komunikacji zgodnie ze standardem  LonWorks.
Wszystkie zmienne sieciowe obecne w  Corrigo są
dostępne za pomocą sieci komunikacyjnej LON. Sygnały
zewnętrzne z timerów, czujników itd. mogą być podawane
do regulatora Corrigo za pomocą komunikacji LON.

Podłączenie
Regulator Corrigo posiada dwa zaciski oznaczone  NetA
i NetB, które podłącza się do sieci LON. Segment sieci
może mieć maks. 500m długości.

Instalacja oprogramowania
Integrację regulatora w sieci LON ułatwia załączona do
kazdego modelu lista  list zmiennych sieciowych SNVT.
Instalacja oprogramowania bedzie łatwiejsza dzięki tak
zwanym plikom XIF.
Dla regulatorów serii U dostępne sa także programy
plug-in w formacie bazy danych LNS 2.0.

Lista zmiennych sieciowych SNVT i pliki xif dostarczane
są wraz z każdym regulatorem wersji LON.

LON Mark
Zbiór zmiennych sieciowych  SNVT regulatora CORRIGO
jest zgodny z wytycznymi standardu LON Mark.

Outdoor temperature (Temperatura zewnętrzna)
Supply air temperature (Temperatura powietrza
nawiewowego)
Room temperature(Temperatura pomieszczenia)

Override (Przesterowanie wyjścia) Y1
Override (Przesterowanie wyjścia)Y2
Override(Przesterowanie wyjścia)Y3
Override air fans(Przesterowanie went. nawiewowych)
Setpoint, temperature (Nastawa, temperatura)

Temperature control set point offset (Przesunięcie
nastawy temp.)
Configuration Temperature Control (Konfiguracja
regulatora temperatury)
Configuration (Konfiguracja) PID

 Various settings(Różne ustawienia)
Alarm settings (Ustawienia alarmu )
Network variables, update rate,i.e  heartbeat.
(Zmienne sieciowe, tempo odświeżania, częstość
komunikatów identyfikacji modułu)
Received heartbeat (Odebrane komunikaty
identyfikacji)
Time channel settings (Ustawienia timerów)

Configuration code input variable(zmienna wejścia
kodu konfiguracji)
 Alarm observed input(Wejście alarmu)
Object status request.(Żądanie statusu obiektu)
Sets real-time clock (Ustawianie zegara czasu
rzeczywistego)
Object status request response variable (Zmienna
ustalająca format statusu obiektu)
Control status (Status sterowania)

Alarm output (Wyjście alarmu) 1
Alarm output (Wyjście alarmu) 2

DI1…DI4 Status (Status wejść)
DI1 Operation indication air fans (Sygnalizacja pracy
wentylatorów)
DI2 Pump indication (Sygnalizacja pompy)
DI3 Cooling machine alarm (Alarm urządzenia
chłodzącego)

DI4 Heat exchanger alarm or pressure switch (Alarm
wymiennika ciepła lub presostatu)

AI1 Outdoor sensor (Czujnik zewnętrzny)
AI2 Room sensor (Czujnik pokojowy)
AI3 Supply air sensor (Czujnik temp.powietrza
nawiewowego)
AI4 Temperature frost protection/heat protection (ochrona
przeciwzamarzaniowa/zabezpieczenie przed przegrzaniem)
DU2 Pump controll (Sterowanie praca pomp)

Heating/cooling Sequence Y1 (Sekwencyjne grzanie/
chłodzenie Y1)
Heating/cooling Sequence Y2 (Sekwencyjne grzanie/
chłodzenie Y2)
Heating/cooling Sequence Y3 ((Sekwencyjne grzanie/
chłodzenie Y3)
Real-time clock output (Wyjście zegara czasu
rzeczywistego)
Running Mode (Tryb pracy)

Calculated [effective] temperature control
setpoint(Obliczona [rzeczywista] nastawa  temperatury)
Calculated [effective] supply air set point (Obliczona
[rzeczywista] nastawa powietrza nawiew. )
Calculated [rzeczywista] supply air set point (Obliczona
[efektywna] nastawa powietrza nawiew. )
Configuration code output (Wyjście kodu konfiguracji)

 Przegląd zmiennych sieciowych
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Schemat podłączeń

Jeżeli siłownik ma wspólną masę
sygnałową i masę zasilania, wówczas
zaciski 23 i 24 regulatora Corrigo
powinny być zwarte.

Przykład podłączeń

Przykładowe
podłączenie siłownika

1
2

3
4
5
6
7

8
9
10

11
12
13
14

15
16
17
18
19

20
21
22
23

24
25
26

NetA (only L10-LON)
NetB (only L10-LON)

DI4 Alarm input
DI3 Extended run. / Alarm input
DI2 Run indication circ. pump
DI1 Fan monitor / Fan alarm
DI + Common DI1...DI4

Common supply DO1...DO2
DO2 DX-Cool. step 2/Frost protect.
DO1 DX-Cooling step 1

Common supply DO3...DO5
DO5 Alarm output
DO4 Control circulation pump
DO3 Control air fans

AI1 Outdoor sensor
AI2 Room sensor
AI3 Supply air sensor
AI4 Frost-/ Overheat. protection
M Neutral for AI1...AI4

AO1 Y1
AO2 Y2
AO3 Y3
M Neutral for AO1...AO3

Supply 24 V AC
System neutral 24 V AC
Ground
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L10 Regulator temperatury
Sekwencyje sterowanie temperaturą
(maksimum trzy obwody)

Modele

Montaż i wymiary gabarytowe

Dane techniczne

Zasilanie 24 V AC +/- 15%
Pobór  mocy 3 VA
Temperatura otoczenia 0...50°C
Temperatura składowania -40...+50°C
Wilgotność otoczenia Max 90%RH
Stopień ochrony IP20 lub IP 55 jeżeli stosuje się komplet montażowy FMK1
Podłączenia Listwa zaciskowa (rozłączna), 2,5 mm
Pamięć Typu Flash. Wszystkie dane są zachowywane w wypadku braku zasilania.

Zegar czasu rzeczywistego z  48-godzinną pamięcią
Wyświetlacz Podświetlany LCD, dwie linie po 16 znaków

Urządzenie spełnia wymagania norm europejskich w zakresie Kompatybilności
ElektromagnetycznejCENELEC EN 50081-1 i EN 50082-1 i posiada znak CE.

Wejścia
Wejscia czujników temp. 4 szt., PT1000 lub czujniki REGIN NTC
Wejścia cyfrowe 4 szt. ( bezprądowe styki przekaźnikowe )

Wyjscia
Wyjścia analogowe 3 szt., 0...10 V, 5mA, odporne na zwarcia
Wyjścia cyfrowe 3 wyjścia przekaźnikowe, 230 V AC, 10 A  i

2 wyjścia triakowe , 24 V AC, 0,5 A (maks. 1 w szczycie)

Sygnalizacja
Wyjście alarmu Mrugająca/ świecąca nieprzerwanie czerwona dioda

L10-LON Jak  L10 lecz z komunikacją  LON-works

Istnieją dwa typy zestawów do montażu: FMK1 - 2
przeznaczone do zabudowy jednego lub dwóch
regulatorów Corrigo.
Stopień ochrony IP55.

Jezeli nie jest konieczny tak wysoki stopień ochrony,
stosuje się tańszy i łatwiejszy w montażu zestaw FMC,
FMCR. FMC przeznaczony jest do montażu jednego
regulatora  Corrigo a FMCR do montazu dwóch
regulatorów Corrigo,  lub jednego regulatora i jednego
modułu przekaźnikowego.

PLTC kit with reversible terminal blocks for Corrigo. FMC
FMK1

FMK1 Zestaw montażowy z pokrywą, IP55

FMK2 Zestaw montażowy z pokrywą, IP55

PLTC Kit with reversible terminals for Corrigo

FMC Zestaw montażowy dla jednego reg.
Corrigo, IP20

FMCR Zestaw montażowy dla dwóch urządzeń
Corrigo, IP20

Wyposażenie

grzegorz
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