


INSTRUCŢIUNI 
ED-TCV

Citiţi aceste instrucţiuni înainte de 
instalarea şi conectarea produsului 

 
Afişaj grafic tactil 
 
ED-TCV este un afişaj extern pentru conectare la un sistem de 
ventilaţie Corrigo cu două porturi. ED-TCV permite pornirea şi 
oprirea unei unităţi de tratare a aerului, precum şi setarea unei 
durate extinse de funcţionare, corecţia punctelor de referinţă şi 
vizualizarea alarmelor. Afişajul se conectează la portul 2 de pe 
Corrigo şi poate fi folosit împreună cu unităţi de extensie. 
 
Date tehnice 
Grad de protecţie IP30 
Alimentare electrică 24 Vcc de la Corrigo prin 
 terminalele 4 (+C) şi  G0 
Consum de curent 50 mA 
Cablu de conexiune Cablu torsadat bifilar, 0,25 mm2 
Ecran TFT-LCD (rezistiv) 
Iluminare din spate LED (iluminare de fond) 
Limbă Suedeză sau engleză, setată 
 automat în funcţie de limba 
 folosită pe Corrigo 
Factor de imagine 4:3 
Rezoluţie 320 x 240 
Dimensiuni (LxHxP) 120 x 90 x 27 mm 
Comunicaţie EXOline 
Versiune software Corrigo 3.2 sau mai recentă 
 
Instalarea 
ED-TCV se montează pe un perete folosind suportul de fixare 
pe perete livrat cu produsul. Poate fi montat şi într-o doză (cc 60 
mm). Afişajul poate fi scos din suport atunci când este necesar. 
 
Cablarea 
ED-TCV se conectează prin terminalele A şi B la portul de 
comunicaţie configurat pentru un afişaj extern. Alimentarea se 
face prin +C (terminalul 4) şi G0 (terminalul 2) de la Corrigo. A 
se vedea figura următoare. 

Figura 1. Cablarea 
 
Configurarea cu E tool© 
(Următoarele setări nu pot fi făcute pe afişaj ci numai cu 
E tool©.) 
E tool© este folosit pentru a selecta ce apare pe pagina de 
pornire a afişajului tactil. Este posibil să se selecteze una din 
următoarele posibilităţi: 

● Ceas 
● Temperatură cameră de la senzorul Corrigo 
● Temperatură cameră de la senzorul de temperatură al 

afişajului 
● Temperatură aer evacuat 
● Punct de referinţă actual alimentare cu aer 
● Punct de referinţă actual cameră 
● Punct de referinţă actual aer evacuat 

 

 

RO 



 

E tool© este folosit şi pentru a efectua următoarele setări: 
● Dacă este permisă sau nu corecţia setărilor prin 

ED-TCV (Yes/No) 
● Corecţia max./min. permisă 
● Corecţia punctului de referinţă actual 

Utilizarea 
Pe pagina de pornire a ED-TCV sunt afişate următoarele 
informaţii: 

Aici se 
afişează 
ceea ce se 
selectează 
cu E tool© 

 Creşterea şi 
 reducerea 
 punctului de 
referinţă 

 Meniul 
 principal 

Ventilaţie Număr service

Stare 
AHU

Figura 2. Pagina de pornire 

Meniul principal permite setarea şi citirea diverselor valori: 

Ventilaţie 

Info sistem 

Alarme Setări

Temperatură 

Figura 3. Meniul principal

Temperatură 
Această pagină afişează: 
● Corecţia actuală a punctului de referinţă 
● Punctul de referinţă 
● Temperatura camerei transmisă de un senzor încorporat 

sau de un senzor pentru aer cameră/aer evacuat, conectat 
la Corrigo. ED-TCV poate funcţiona ca senzor unic de 
cameră. 

● Temperatura exterioară 
 
Alarmă 
Toate alarmele potenţiale transmise de Corrigo. 
 
Info sistem 
Versiunea actuală de software de pe ED-TCV. 
 
Ventilaţie (opţiune disponibilă şi din pagina de pornire) 
De aici se porneşte şi se opreşte unitatea de tratare a aerului. 
Se poate configura şi o funcţionare prelungită în intervale de 1 
oră, 2 ore sau 3 ore.  
 
Setări 
Această pagină este folosită pentru a seta durata de timp după 
care alimentarea afişajului este redusă la un nivel de iluminare 
atenuat, precum şi luminozitatea în acest regim. Tot aici se 
selectează şi numărul de service ce trebuie utilizat în cazul în 
care Corrigo generează o alarmă. Modificările se fac atingând 
linia aferentă. 
 
 
 
Standarde de emisii şi imunitate în domeniul compatibilităţii 
electromagnetice (EMC) 
Acest produs corespunde cerinţelor Directivei EMC 
2004/108/EC prin intermediul standardelor de produs 
EN 61000-6-1 şi EN 61000-6-3. 
 
RoHS 
Acest produs corespunde Directivei 2011/65/EU a Parlamentului 
european şi a Consiliului 
 
Contact 
AB Regin, Box 116, 428 22 Kållered 
Tel.: +46 31 720 02 00, fax: +46 31 720 02 50 
www.regin.se, info@regin.se 



 


